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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 
samt 18 § lagen om påförande av accis 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
accis på alkohol och alkoholdrycker ändras 
så att accisen på viner och mellanprodukter 
sänks med i genomsnitt 17 %. Samtidigt 
utvidgas definitionen på vin i fråga om vissa 
produkter så att den börjar motsvara Europe
iska gemenskapemas lagstiftning. Dessutom 
föreslås att lagen om påförande av accis 
ändras så att de kvantitativa restriktionerna 

gällande accisfria hemkomstgåvor utökas i 
fråga om alkoholdrycker som medförs av re
senärer som anländer till Finland från Euro
peiska unionens andra medlemsländer. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1998 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft 
vid ingången av 1998. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och lagstiftning 

1.1. Allmänt 

Bestämmelser om accis på alkohol och 
alkoholdrycker ingår i lagen om accis på 
alkohol och alkoholdrycker (147111994). 
Lagen totalreviderades i överensstämmelse 
med Europeiska gemenskapemas lagstiftning 
när Finland blev medlem av Europeiska 
unionen (EU) i början av 1995, varefter 
även acciserna på olika alkoholdrycker har 
förblivit oförändrade. Om de maximala 
mängder alkoholdrycker som resenärer får 
medföra i form av hemkomstgåvor stadgas i 
18 och 19 § lagen om påförande av accis 
(1469/1994). 

Det primära målet för den finländska alko
hollagstiftningen och alkoholpolitiken är att 
förebygga skador som beror på alkohol. Det 
sekundära målet för alkoholpolitiken är att 
samla in skatteintäkter till staten. Den vikti
gaste alkoholpolitiska metoden för att uppnå 
det primära målet är att begränsa tillgången 
till alkohol. Den höga beskattningen av al
koholdrycker och den höga prisnivån till 
följd därav stöder detta primära mål. Vid 
sidan av Sverige har Finland de klart högsta 
skattema på alkoholdrycker inom EU. 
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Enligt den grundläggande principen för 
EU: s inre marknad har medborgarna rätt att 
ta med sig varor som de skaffat för eget 
bruk överallt inom gemenskapen utan att 
behöva betala nya skatter för dem i införsel
landet. I regel betalas skattema i inköpslan
det och i enlighet med skattenivån där. I 
fråga om alkoholdrycker och tobaksproduk
ter bestäms i artikel 9 i rådets direktiv om 
allmänna regler för punktskattepliktiga varor 
och om innehav, flyttning och övervakning 
av sådana varor 92112/EEG de maximala 
kvantiteter som en resenär kan föra med sig 
för eget bruk från en annan medlemsstat 
utan att behöva betala ny skatt i införsellan
det Dessa kvantiteter är 10 liter starka al
koholdrycker, 20 liter mellanprodukter, 90 
liter vin och 11 O liter öl. K vantitetema kan 
överskridas om resenären visar att produk
tema är avsedda för hans personliga bruk. I 
annat fall anses införseln vara kommersiell 
och produktema beskattas i införsellandet 

När Finland anslöt sig till EU förhandlade 
man i anslutningsfördraget (bilaga XV, 
punkt IX beskattning) fram ett särskilt un
dantag i fråga om de skattefria kvantiteter 
alkoholdrycker och tobaksprodukter som en 
resenär som anländer till Finland från en 
annan medlemsstat får föra med sig. Dessa 
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mängder är i fråga om alkoholdr~cker en 
liter starka alkoholdrycker eller tre hter mel
lanprodukter, fem liter vin och ~ 5 ~i ter öl. 
Om de maximala mängderna acc1sfna hem
komstgåvor för en resenär som anländer från 
en annan medlemsstat stadgas i 18 § lagen 
om påföra!lde. ay acci~. EnliJ~t ~l.a. kom.is
sionen utgar glltlghetstlden for Fmlands hk
som för Sveriges och Danmarks motsvaran
de undantag den 31 december 1996. yndan
taget förlängdes dock för alla tre landerna 
genom att artikel. 26 ~ direktiv 92/12~EG 
ändrades genom d1rekt1v 96/99/EG. Mottve
ringen var att ett omedelbart upphävande. av 
begränsningarna skulle ha haft . s~adhga 
verkningar för handeln och snedvnd1t kon
kurrensen i de berörda medlemsstaterna samt 
social- och hälsovårdspolitiska samt fiskala 
skäl. Ändringen av direktivet föranledde då 
inga direkta ändringar i den finska lagstift-
ningen. . .. 

Enligt sistnämnda direktiv skall restnktw
ner som avviker från de andra medlemssta
ternas praxis dock fullständigt avskaffas den 
31 december 2003. Dessförinnan skall 
nämnda medlemsstater successivt liberalisera 
sina restriktioner, även om tidtabellen för 
detta är helt och hållet beroende av med
lemsstatens egen prövning. Processen i syfte 
att successivt liberalisera restriktionerna 
skall dock övervakas senast den 30 juni 
2000. 

Under de senaste åren har den icke-statis
tikförda konsumtionen av alkoholdrycker 
ökat i Finland i alla kategorier av alkohol
drycker. Denna icke-statistikförda lagliga 
konsumtion omfattar införsel av alkohol
drycker som resenärer för med sig samto i 
fraga om viner även hemtillvt?rkning. Ar 
1995 har resenärerna haft med s1g uppskatt
ningsvis 7 milj. liter yi_n, .med~n ll:PPSkatt
ningsvis ungefär 14 mllJ. hter vm tillverka
des hemma. Detta är ungefär 40 % av den 
totala vinkonsumtionen. På motsvarande sätt 
uppskattas den icke-statistikförda konsumtio
nen av mellanprodukter utgöra ungefär 
30 %. 

Enligt 3 § 3 punkten lagen om accis J?å 
alkohol och alkoholdrycker avses med vm 
genom jäsning tillverkade drycker. som h.ör 
till position 2204, 2205 eller 2206 1 tulltanf
fen och vilkas alkoholhalt är över l ,2 vo
lymprocent och som inte innehåller tillsatt 
etylalkohol. Enligt punkt 4 i samma paragraf 
avses åter med mellanprodukt drycker som 
hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tull-

tariffen och vars alkoholhalt är över l ,2 men 
högst 22 volymprocent och som varken är öl 
eller vin. 

Acciserna på viner och mellanprodukter är 
följande: 

Produkt 

vin 
vin 
vin 
vin 
mellanprodukt 
mellanprodukt 

Alkoholhalt 
i volymprocent 

över 1,2 men högst 2,8 
över 2,8 men högst 5,5 
över 5,5 men högst 8,0 
över 8,0 
över 1,2 men högst 15 
över 15 men högst 22 

Accis mklliter 
av fårdig 
produkt 

0,27 
8,0 

13,0 
17,0 
30,0 
50,0 

Enligt artikel 4 i rådets direktiv om till
närmning av punktskattesatser på alkohol 
och alkoholdrycker 92/84/EEG skall mini
mipunktskattesatsen på mellanprodukter fast
ställas till 45 ecu per hektoliter av produk
ten. Enligt artikel 5 skall minimipunktskatte
satsen på vin fastställas till O ecu per hekto
liter av produkten. Om en medlemsstat tar ut 
skatt pa vin, kan skatten nedsättas i fråga 
om sådant vin som innehåller högst 8,5 vo
lymprocent alkohol. Enligt artikel 18 i rådets 
direktiv om harmonisering av strukturerna 
för punktskatter på alkohol och alkohol
drycker 92/83/EEG får en medlemsstat dess
utom tillämpa en enda reducerad skattesats 
på mellanprodukter med en alkoholhalt som 
inte överstiger 15 volymprocent. Den redu
cerade punktskatten får dock inte sättas mer 
än 40 % under den nationella standardsatsen 
för punktskatt. 

1.2. Vissa viner som innehåller högst 5,5 
volymprocent alkohol 

För närvarande beskattas sådana genom 
jäsning tillverkade viner vars alkoholhalt är 
över 1,2 men högst 5,5 volymprocent .Pa 
samma sätt som mellanprodukter om de m
nehåller tillsatt alkohol. Då är accisen på 
nämnda produkter 30 mk per liter. Accisen 
på motsvarande produkt utan tillsats av alko
hol är endast 0,27 mk, om produktens alko
holhalt är högst 2,8 volymprocent, och 8 mk 
per liter, ifall alkoholhalten är hö~st 5,~ vo
lymprocent. I praktiken har det tills v1d~re 
inte funnits några betydande mängder dylika 
produkter på markna~en: . . 

Enligt artikel 12.1 1 d1rekt1v 92/83/EEG 1 
direktivet avses med "övriga icke mousse
rande" jästa drycker varor enli~t K~-num: 
mer 2204 och 2205 men som mte namns 1 
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artikel 8 (på druvor baserade viner), och 
varor enligt KN-nummer 2206, utom övriga 
mousserande jästa dycker såsom dessa defi
nieras i punkt 2 och öl, om deras faktiska 
alkoholhalt överstiger l ,2 volymprocent men 
inte l O volymprocent eller - i de fall då pro
dukterna inte innehåller tillsatt alkohol - de
ras faktiska alkoholhalt överstiger l O vo
lymprocent men inte 15 volymprocent. En
ligt artikel 17.2 i samma direktiv kan med
lemsstaterna dock i beskattningen behandla 
som mellanprodukt varje icke mousserande 
jäst dryck som ryms inom tillämpningsom
rådet för artikel 12.1 med en faktisk alko
holhalt som överstiger 5,5 volymprocent och 
som inte uteslutande kommer från jäsning. 

2. Propositionens mål och föreslagna 
ändringar 

2.1. Mål 

Eftersom resenärernas rätt till accisfria 
hemkomstgåvor i form av alkohol måste 
liberaliseras i framtiden, är det ändamålsen
ligt att samtidigt sänka accisen på alkohol
drycker. Annars kan de accisfria hemkomst
gåvornas andel av den totala alkoholkon
sumtionen stiga oskäligt i förhållande till 
den inhemska försäljningen, vilket kan ha 
betydande statsfinansiella och nä
ringspolitiska verkningar. Före utgången av 
året färdigställs en undersökning om olika 
slags strategiska modeller för hur de restrik
tioner som Finland fått i fråga om hem
komstgåvor i form av alkoholdrycker suc
cessivt skall avskaffas före 2004 och vilka 
fiskala verkningar dessa ändringar har. Den
na proposition där de kvantitativa restriktio
nerna gällande hemkomstgåvor liberaliseras 
och accisen på viner och mellanprodukter 
sänks är det första steget i denna anpass
ningsprocess. 

Sänkningen av accisen på viner och mel
lanprodukter är inte av särskilt stor betydelse 
för statens skatteintäkter, eftersom nämnda 
produkter inte är några stora volymprodukter 
på samma sätt som t.ex. öl eller starka alko
holdrycker, där även en liten accisnedsätt
ning skulle medföra stora förluster av skat
teintäkter. Detta är en synnerligen betydande 
omständighet i det nuvarande statsekono
miska läget. 

Ett syfte med propositionen är också att 
minska den icke-statistikförda konsumtionen 
av vin och mellanprodukter. 

2.2. Föreslagna ändringar 

I propositionen föreslås att accisen på vi
ner och mellanprodukter sänks. Accisen på 
viner, vars alkoholhalt är över 5,5 men högst 
8,0 volymprocent föreslås bli nedsatt från 
nuvarande 13 mk till 11 mk per liter. Acci
sen på viner som innehåller över 8,0 vo
lymprocent alkohol föreslås bli nedsatt från 
17 mk till 14 mk per liter. Likaså föreslås 
att accisen på mellanprodukter sänks från 30 
mk till 25,5 mk per liter, om produktens 
alkoholhalt är över 2,8 men högst 15 vo
lymprocent, och från 50 mk till 42 mk per 
liter, om alkoholhalten är över 15 men högst 
22 volymprocent. 

Accisen på viner som innehåller högst 5,5 
volymprocent alkohol föreslås inte bli ned
satt, eftersom en stor del av dessa produkter, 
dvs. i huvudsak alla drycker som innehåller 
högst 4, 7 volymprocent alkohol säljs i livs
medelsbutiker där de också är lättillgängliga 
för ungdomar. För det andra är accisen på 
dessa viner lika stor som accisen på öl med 
motsvarande alkoholhalt, och det är inte än
damålsenligt att slopa denna överensstäm
melse. 

Samtidigt föreslås dock att definitionen på 
viner utvidgas så att den omfattar även såda
na genom jäsning tillverkade svaga drycker 
vilkas alkoholhalt är över 1,2 men högst 5,5 
volymprocent även i det fallet att de inne
håller tillsatt alkohol. Detta ändringsförslag 
baserar sig helt och hållet på gemen
skapslagstiftningen och klarlägger den prak
tiska situationen. Samtidigt avspeglar sig 
ändringen även i resenärernas rätt att medfö
ra hemkomstgåvor i form av alkoholdrycker 
så att vin enligt propositionen även när det 
gäller hemkomstgåvor betraktas som vin och 
inte som mellanprodukt Möjligheten enligt 
direktiv 92/83/EEG att som vin betrakta 
även sådana genom jäsning tillverkade viner 
som innehåller tillsatt alkohol och vars alk
holhalt överstiger 5,5 men inte 10 volympro
cent är inte alkoholpolitiskt motiverad, och 
därför skall dylika produkter fortfarande be
skattas som mellanprodukter. 

Dessutom förtydligas texten i accistabellen 
i fråga om etylalkohol genom att en egen 
grupp 44 avdelas från produktgrupp 43. 

I propositionen föreslås dessutom att en 
resenär som anländer från en annan med
lemsstat inom EU samtidigt får accisfritt 
införa en liter starka alkoholdrycker och tre 
liter mellanprodukter, dvs. destillerade, star-
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ka alkoholdrycker och aperitiver, vilka base
rar sig på vin eller alkohol och vilkas alko
holhalt är högst 22 volymprocent, samt 
skumvin och starka viner. För närvarande är 
dessa mängder alternativa. Genom proposi
tionen ändras dock inte bestämmelserna om 
hemkomstgåvor för resenärer som anländer 
från tredje land, enligt vilka ovan nämnda 
alkoholdrycker fortfarande är alternativa i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

3. Propositionens verkningar 

De föreslagna accisnedsättningarna sänker 
accisen på de viner och mellanprodukter 
som avses i propositionen med i genomsnitt 
17 % som följer: 

Produkt Alkoholhalt Sänkning Sänkning 
i volymprocent mk/1 % 

vin över 5,5 men högst 8,0 2,00 15,4 
vin över 8,0 3,00 17,6 
mellanprodukt över 1,2 men högst 15 4,50 15,0 
mellanprodukt över 15 men högst 22 8,00 16,0 

Accisens inverkan på produkternas pris är 
ungefär 3 mk per liter. Priset på de billigaste 
vinerna sjunker med uppskattningsvis unge
fär 10 %. I fråga om priset på de dyrare vi
nerna blir effekten av en dylik prissänkning 
relativt sett mindre. Eftersom tyngdpunkten i 
försäljningen ligger på de billigare vinerna, 
kan de föreslagna ändringarna anses repre
sentera en genomsnittlig prissänkning på 
ungefär 10 %. Till följd av ändringen stan
nar minutförsäljningspriset på flera röd- och 
vitviner under 30 mk flaskan. Prissänkning
en i fråga om de billigaste mellanprodukter
na är relativt sett av samma klass som pris
sänkningen på de billigaste vinerna. Till 
följden av den tyngre beskattningen av mel
lanprodukter följer att nedsättnin~en i mark 
blir större i fråga om dem än i fraga om vi
nerna. 

Enligt en ~rov uppskattningen är priselasti
citeten i fraga om viner ungefär 1,2. Då 
skulle en prissänkning på ungefär l O % öka 
vinkonsumtionen med ungefär 12 %. Av 
konsumtionen av mellanprodukter hänför sig 
ungefår 30 % till produktgrupp 31 i accista
bellen, där produktens alkoholhalt är över 15 
men högst 22 volymprocent. Om beskatt
ningen förblir oförändrad skulle den sam
manlagda konsumtionen av vin och mellanp
rodukter stanna på ungefär 40 milj. liter om 
året. skattesänkningen ökar konsumtionen 
till ungefär 44 milj. liter. 

Accisintäkterna från viner och mellanpro
dukter blir enligt propositionen drygt 720 
milj. mk. Avkastningen blir uppskattningsvis 
ungefär 60 milj. mk lägre än för närvarande. 
Om priselasticiteten skulle vara mindre än 
vad som uppskattats ovan, skulle förlusterna 
av skatteintäkter i motsvarande mån bli nå
got större, uppskattningsvis ungefär 80 milj. 
mk. Om man även beaktar att mervärdes
skatten minskar, skulle skatteintiilcterna min
ska med knappt 100 milj. mk. Ar 1998 be
räknas inalles 7, l mrd mk inflyta till staten i 
accis på alkohol och alkoholdrycker. 

Propositionen har inga betydande verk
ningar för hushållen. 

Sänkningen av accisen på mellanprodukter 
kan i viss mån stimulera den inhemska pro
duktionen. Likaså kan propositionen göra att 
konsumtion som nu inte statistikförs över
flyttas till den inhemska försäljningen. 

Propositionens förslag till ändring av defi
nitionen på vin torde inte medföra några 
ändringar i skatteintäkterna. Om proposi
tionen går igenom på föreslaget sätt kan 
man dock vänta att det kommer att saluföras 
allt flera sådana viner som innehåller hö~st 
5,5 volymprocent alkohol och som innehal
ler tillsatt etylalkohol, i synnerhet eftersom 
det tillverkningstekniskt är förmånligt för 
tillverkaren. Konsumtionen av dylika pro
dukter kommer då att öka. 

Ändringen gällande resenärers hemkomst
gåvor har inga betydande verkningar för 
statens finanser, även om ändringen i någon 
mån kan öka mängden mellanprodukter som 
resenärer som anländer från andra medlems
stater inom EU har med sig. Ändringen in
verkar inte på mängden hemkomstgåvor från 
tredje land och inte på bestämmelserna om 
tax-free-försäljning. 

Propositionen har inga verkningar i fråga 
om organisation eller personal. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

5. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1998 och avses bli behandlad 
i samband med den. 
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6. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1998. 

l. 

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

Lag 
om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdcycker 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december om accis på alkohol och alkoholdrycker (147111994) 3 § 3 

punkten samt den till lagen fogade accistabellen som följer: 

3 § 
I denna lag avses med 

3) vin genom jäsning tillverkade drycker 
som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i 
tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över l ,2 
volymprocent och som inte innehåller tillsatt 

etylalkohol; som vin betraktas dessutom så
dana genom jäsning tillverkade drycker som 
hör till ovan nämnda positioner och vilkas 
alkoholhalt är över l ,2 volymprocent men 
högst 5,5 volymprocent och som innehåller 
tillsatt etylalkohol. 
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ACCISTABELL 
Bilaga 

Etylalkoholhalt Produkt- Accisbelopp 
i volymprocent grupp 

Öl 

över 0,5 men högst 2,8 11. O, l O mktcentiliter etylalkohol 
över 2,8 12. 1,70 mktcentiliter etylalkohol 

Viner 

över 1,2 men högst 2,8 21. 0,27 mktliter av färdig alkoholdryck 
över 2,8 men högst 5,5 22. 8,0 mklliter av färdig alkoholdryck 
över 5,5 men högst 8,0 23. 11,0 m/liter av färdig alkoholdryck 
över 8,0 24. 14,0 mklliter av färdig alkoholdryck 

Mellanprodukter 

över 1,2 men högst 15 31. 25,5 mktliter av färdig alkoholdryck 
över 15 men högst 22 32. 42,0 mktliter av färdig alkoholdryck 

Etylalkohol 

produkter som hör till 
position 2208 i tulltariffen: 
-över 1,2 men högst 2,8 41. O, l O mktcentiliter etylalkohol 
- över 2,8 men högst 10 42. 2,65 mktcentiliter etylalkohol 
-över 10 43. 3,0 mktcentiliter etylalkohol 
andra 44. 3,0 mktcentiliter etylalkohol 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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2. 
Lag 

om ändring av 18 § lagen om påförande av accis 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 18 § 1 mom., 

sådant det lyder delvis i lag 900/1995, som följer: 

18 § 
En privatperson som anländer till Finland 

från en annan medlemsstat får accisfritt för 
eget bruk föra med sig högst följande mäng
der tobaksprodukter och alkoholdrycker: 

tobaksprodukter 
- 300 stycken ciganetter eller 150 styck

en cigariller (vägande per styck högst 3 
gram) eller 75 stycken ciganer eller 400 
gram pip- och cigarrettobak, 

alkoholdrycker 
- l liter destillerade, starka alkoholdryck

er, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volym
procent, 

Helsingfors den 2 september 1997 

- 3 liter destillerade, starka alkoholdryck
er och aperitiver, vilka baserar sig på vin 
eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 
22 volymprocent, eller skumviner eller viner 
som gjorts starkare genom tillsats av alko
hol, 

- 5 liter viner utan kolsyra och 
- 15 liter öl. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister A rja A lho 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 3 § 

3 punkten samt den till lagen fogade accistabellen som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 
I denna lag avses 

3) vin genom jäsning tillverkade drycker 
som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i 
tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över l ,2 
volymprocent och som inte innehåller tillsatt 
etylalkohol, 

Föreslagen lydelse 

3) vin genom jäsning tillverkade drycker 
som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i 
tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 
volymprocent och som inte innehåller tillsatt 
etylalkohol; som vin betraktas dessutom så
dana genom jäsning tillverkade drycker som 
hör till ovan nämnda positioner och vilkas 
alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men 
högst 5,5 volymprocent och som innehåller 
tillsatt etylalkohol. 
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Gällande lydelse 

ACCISTABELL 

Etylalkoholhalt i 
volymprocent 

Produkt- Accisbelopp 

Öl 

över 0,5 men högst 2,8 
över 2,8 

Viner 

över l ,2 men högst 2,8 
över 2,8 men högst 5,5 
över 5,5 men högst 8,0 
över 8,0 

Mellanprodukter 

över 1,2 men högst 15 
över 15 men högst 22 

Etylakohol 

grupp 

11. 
12. 

21. 
22. 
23. 
24. 

31. 
32. 

ur position 2208 i tulltariffen: 
- över l ,2 men högst 2,8 41. 
-över 2,8 men högst 10 42. 
andra: över 1,2 43. 

370240 

0,10 mktcentiliter etylalkohol 
1,70 mktcentiliter etylalkohol 

0,27 mklliter av färdig alkoholdryck 
8,0 mktliter av färdig alkoholdryck 
13,0 mktliter av färdig alkoholdryck 
17,0 mklliter av färdig alkoholdryck 

30,0 mk/liter av färdig alkoholdryck 
50,0 mktliter av färdig alkoholdryck 

0,10 mark/centiliter etylakohol 
2,65 mark/centiliter etylalkohol 
3,0 mark/centiliter etylalkohol 

9 
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Föreslagen lydelse 

Etylalkoholhalt 
i volymprocent 

Öl 

över 0,5 men högst 2,8 
över 2,8 

Viner 

över l ,2 men högst 2,8 
över 2,8 men högst 5,5 
över 5,5 men högst 8,0 
över 8,0 

Mellanprodukter 

över 1,2 men högst 15 
över 15 men högst 22 

Ety !alkohol 

produkter som hör till 
position 2208 i tulltariffen: 
- över l ,2 men högst 2,8 
-över 2,8 men högst 10 
-över JO 
andra 

RP 105/1997 rd 

ACCISTABELL 

Produkt- Accisbelopp 
grupp 

11. 
12. 

21. 
22. 
23. 
24. 

31. 
32. 

41. 
42. 
43. 
44. 

0,10 mktcentiliter etylalkohol 
l ,70 mktcentiliter etylalkohol 

0,27 mklliter av färdig alkoholdryck 
8,0 mklliter av färdig alkoholdryck 
11,0 m/liter av färd~ alkoholdryck 
14,0 mk/liter av fär. ig alkoholdryck 

25,5 mk/liter av färdig alkoholdryck 
42,0 mk/liter av färdig alkoholdryck 

0,10 mktcentiliter etylalkohol 
2,65 mktcentiliter etylalkohol 
3,0 mk/centiliter etylalkohol 
3,0 mk/centiliter etylalkohol 

Denna lag träder i krqft den 
199. 

Bilaga 
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2. 
Lag 

om ändring av 18 § lagen om påförande av accis 

I enlighet med Riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 18 § l mom., 

sådant det lyder delvis i lag 90011995, som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 
En privatperson som anländer till Finland 

från en annan medlemsstat får accisfritt för 
eget bruk föra med sig högst följande mäng
der tobaksprodukter och alkoholdrycker: 

tobaksprodukter 
- 300 stycken cigaretter eller 150 stycken 

cigariller (vägande per styck högst 3 g) eller 
75 stycken cigarrer eller 400 gram pip- och 
cigarettobak, 

alkoholdrycker 
- l liter destillerade drycker och starka 

alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 
22 volymprocent eller 3 liter destillerade 
drycker och aperitiver, vilka baserar sig på 
vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är 
högst 22 volymprocent, skumviner, viner 
som gjorts starkare genom tillsats av alko
hol 

- 5 liter viner utan kolsyra 
- 15 liter öl. 

Föreslagen lydelse 

18 § 
En privatperson som anländer till Finland 

från en annan medlemsstat får accisfritt för 
eget bruk föra med sig högst följande mäng
der tobaksprodukter och alkoholdrycker: 

tobaksprodukter 
- 300 stycken cigarretter eller 150 styck

en cigariller (vägande per styck högst 3 
gram) eller 75 stycken cigarrer eller 400 
gram pip- och cigarrettobak, 

alkoholdrycker 
- l liter destillerade, starka alkoholdryck

er, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volym
procent, 

- 3 liter destillerade, starka alkoholdryck
er och aperitiver, vilka baserar sig på vin 
eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 
22 volymprocent, eller skumviner eller viner 
som gjorts starkare genom tillsats av alko
hol, 

- 5 liter viner utan kolsyra och 
- 15 liter öl. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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