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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av den läskechycksaccistabell som utgör bilaga till 
lagen om sötsaks- och läskechycksaccis 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att den läske
drycksaccistabell som utgör bilaga till lagen 
om sötsaks- och läskedrycksaccis ändras så, 
att däri görs preciseringar till följd av att 
tulltaxenomenklaturen har ändrats. Proposi
tionen ändrar i någon mån omfattningen av 
de accispliktiga produkterna, eftersom vissa 

produkter som används vid framställningen 
av drycker enligt förslaget kommer att om
fattas av accisen. 

Lagen avses träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. Lagen förslås 
dock bli tillämpad från och med den l janu
ari 1996. 

MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagen ändring 

Accisbeskattningen av läskedrycker revide
rades genom lagen om sötsaks- och läske
drycksaccis (1474/94), som trädde i kraft vid 
ingången av 1995. Andringarna i den nya 
lagen berodde i huvudsak på Finlands an
slutning till Europeiska unionen (EU), av 
vilken anledning de direktiv som Europeiska 
unionens råd utfärdat angående accisbeskatt
ning genomfördes i Finland. Sötsaksaccisen 
och läskedrycksaccisen har inte harmonise
rats på gemenskapsnivå. I Finland fortsatte 
man dock av statsfinansiella skäl uppbära 
dessa acciser som s.k. nationella acciser så, 
att de materiellrättsliga stadganden som gäll
de acciserna samlades i en gemensam lag. 
Omfattningen av accisbelagda produkter bi
behölls huvudsakligen oförändrad. För en
hetlighetens skull genomförs formellrättsligt 
accisbeskattningen av sötsaker och läske
drycker i den utsträckning det är möjligt på 
det sätt som stadgas beträffande harmonise
rade acciser i lagen om påförande av accis 
(1469/94). 

~·n674U 

I lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis 
räknas de accispliktiga produktema upp i de 
accistabeller som bifogats lagen. Produkter
na har angetts genom hänvisning till respek
tive tulltaxenummer, med vilka avses num
ren i den kombinerade nomenklaturen i Eu
ropeiska gemenskapens Gemensamma tull
taxa. Med stöd av artiklarna 9 och 12 i rå
dets förordning (EEG) Nr 2658/87 av den 
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistikno
menklaturen och om Gemensamma tulltaxan 
har Europeiska gemenskapemas kommission 
utfärdat förordning (EG) Nr 2448/95 om 
ändring av bilaga I till nämnda förordning. 
Förordningen träder i kraft den l januari 
1996, och genom den ändras även vissa tull
taxenummer för produkter som är påförda 
sötsaks- och läskedrycksaccis. Därför före
slås att läskedrycksaccistabellen i bilagan till 
lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis änd
ras så, att ändringarna motsvarar de ändring
ar som görs i nomenklaturen. 

Läskedrycksaccisen har förutom egentliga 
läskedrycker även omfattat olika beredningar 
som används vid tillverkning av läskedryck-
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er. Alkoholhaltiga beredningar av sådana 
slag som används vid framställning av 
drycker avförs från tulltaxenummer 2208. 
Dessa produkter som innehåller mer än 0,5 
volymprocent alkohol överförs till nummer 
2106, enligt vilken för närvarande klassifice
ras sådana beredningar som innehåller högst 
0,5 volymprocent alkohol. Alla beredningar 
baserade på luktämnen klassificeras dock 
fr.o.m. den l januari 1996 enligt nummer 
3302. På grund av vad som anförts ovan 
föreslås att gränsen för alkoholhalten i rubri
ken för läskedrycksaccistabellens produkt
grupper 2 och 3 höjs från 0,5 volymprocent 
till 1,2 volymprocent. Vidare föreslås att de 
alkoholhaltiga beredningar som hänför sig 
till nummer 2208, vilka hör till den nuvaran
de produktgruppen 11, ersätts med de bered
ningar som används för framställning av 
drycker, vilka klassificeras enligt nummer 
3302 och vilkas alkoholhalt är högst l ,2 vo
lymprocent. A v likställighetsskäl skall acci
sen samtidigt omfatta också de beredningar 
som hänför sig till det sistnämnda tulltaxe
numret och som för närvarande inte är accis
pliktiga. 

2. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

På grund av propositionen blir vissa pro
dukter som hör till tulltaxenummer 3302 
föremål för accis. En liten utvidgning av 
skattebasen har dock inte någon praktisk 
betydelse. Propositionen påverkar inte heller 
det belopp som flyter in i läskedrycksaccis. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Eftersom ändringen av nomenklatu
ren träder i kraft den l januari 1996, före
slås att lagen tillämpas pa produkter som har 
överskridit acciströskeln sagda dag eller där
efter. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om sötsaks
och läskedrycksaccis 
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I enlighet med riksdagens beslut 
ändras den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om 

sötsaks- och läskedrycksaccis (1474/94) som följer: 

Tulltariff
position 

ur 2106 

ur 2208 

ur 3302 

LÄSKEDRYCKSACCISTABELL 

Produkt 

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans: 

produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt 
av högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid 
tillverkning av läskedrycker: 

- - dryckesingredienser i fast form 
-- andra 

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 
80 volymprocent; starka alkoholdrycker, likörer och andra 
alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar av sådana 
slag som används för framställning av drycker: 
- drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 
- - innehållande kolsyra 
-- andra 

Blandningar av luktämnen samt blanctingar (inbegripet alko
hollösningar) på basis av ett eller flera Juktämnen, av sådana 
slag som används som råvaror inom industrin; andra bered
ningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används 
för framställning av drycker: 
- av sådana slag som används inom industrin som råvaror: 

av sådana slag som används vid tillverkning av 
drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volym
procent 

Produktgrupp Accisbelopp 

2 
3 

9 
10 

11 

2,00 mk/g 
0,27 mk/1 

0,27 mk/1 
0,27 mk/1 

0,27 mk/1 
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Denna lag träder i kraft den 199 . 
Denna lag tillämpas på produkter som har 

tagits emot från ett annat medlemsland, 

Helsingfors den 22 december 1995 

överlåtits till konsumtion från ett skattefritt 
lager eller överlåtits till fri rörelse den l ja
nuari 1996 eller därefter. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Minister A Jja A lho 



RP 209/1995 rd 5 

Bilaga 

Lag 
om ändring av den läskedcycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om sötsaks

och läskedcycksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om 
sötsaks- och läskedrycksaccis (1474/94) som följer: 

Gällande tabellen 

LÄSKEDRY CKSA CCISTABELL 

Tulltariff- Produkt Produktgrupp Accisbelopp 
position 

ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans: 

produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt 
av högst 0,5 volymprocent, lämpliga för användning vid 
tillverkning av läskedrycker: 

-- dryckesingredienser i fast form 2 2,00 mk/g 
-- andra 3 0,27 mk/1 

ur 2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 
80 volymprocent; starka alkoholdrycker, likörer och andra 
alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar av sådana 
slag som används för framställning av drycker: 
- drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 
-- innehållande kolsyra 9 0,27 mk/1 
-- andra lO 0,27 mk/1 

beredningar, lämpliga för användning vid tillverkning av 
läskedrycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volym-
procent 11 0,27 mkll 



6 RP 209/1995 nl 

Föreslagen tabellen 

Tulltariff
position 

ur 2106 

ur 2208 

ur 3302 

LÄSKEDRYCKSACCISTABELL 

Produkt 

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans: 

produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt 
av högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid 
tillverkning av läskedrycker: 

- - dryckesingredienser i fast form 
-- andra 

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 
80 volymprocent; starka alkoholdrycker, likörer och andra 
alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar av sådana 
slag som används för framställning av drycker: 
- drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 
- - innehållande kolsyra 
-- andra 

Blandningar av luktämnen samt blandingar (inbegripet alko
hollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana 
slag som används som råvaror inom industrin; andra bered
ningar baserade pd luktämnen, av sådana slag som används 
för framställning av drycker: 
- av sådana slag som används inom industrin som råvaror: 

av sådana slag som används vid tillverkning av 
drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volym
procent 

Produktgrupp Accisbelopp 

2 
3 

9 
10 

11 

2,00 mk/g 
0,27 mk/1 

0,27 mk/1 
0,27 mk/1 

0,27 mkll 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Denna lag tillämpas på produkter som har 

tagits emot från ett annat medlemsland, 

överlåtits till konsumtion från ett skattefritt 
lager eller överlåtits till fri rörelse den l ja
nuari 1996 eller därefter. 


