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L a g

Nr 1125

om ändring av lagen om tobaksaccis

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 3 §, 4 § 2 mom., 5 och 9 §, i 10 § det inledande

stycket samt 2 och 3 punkten, 11 §, 12 § 2 mom., 13 och 14 § samt bilagan,
av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 497/2002, 10 § 3 punkten sådan den lyder i

lag 497/2002, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995 och bilagan sådan den lyder
i lag 1021/2009, som följer:

3 §
Följande produkter ska anses vara cigarrer

eller cigariller, om de kan vara och, med
tanke på sina egenskaper och konsumenter-
nas normala förväntningar, uteslutande är av-
sedda att rökas som om de vore cigarrer eller
cigariller:

1) tobaksrullar med yttre täckblad av na-
turtobak,

2) tobaksrullar fyllda med en riven bland-
ning och med yttre täckblad av cigarrers nor-
mala färg, av rekonstituerad tobak, vilka
täcker produkten helt och i förekommande
fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer

med munstycke, inte munstycket, om styck-
evikten utan filter eller munstycke är minst
2,3 gram och högst 10 gram och omkretsen
är minst 34 millimeter på minst en tredjedel
av längden.

Produkter som delvis består av andra äm-
nen än tobak men som i övrigt uppfyller de
kriterier som fastställs i 1 mom. ska också
behandlas som cigarrer och cigariller.

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Vid tillämpningen av denna lag ska en
tobaksrulle som avses i 1 mom. betraktas
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som två cigarretter, om den förutom filter
eller munstycke är längre än 8 men högst 11
centimeter, som tre cigarretter, om den för-
utom filter eller munstycke är längre än 11
men högst 14 centimeter, och som fyra cigar-
retter, om den förutom filter eller munstycke
är längre än 14 men högst 17 centimeter. På
motsvarande sätt och enligt samma princip
ska tobaksrullar som är längre än de ovan
nämnda betraktas som flera cigarretter.

5 §
Med pip- och cigarrettobak avses
1) tobak som är skuren eller annars

styckad i bitar, riven eller pressad till plattor
och som kan rökas utan ytterligare industriell
bearbetning,

2) tobaksavfall som bjuds ut till detaljhan-
delsförsäljning, som inte är cigarrer, cigariller
eller cigarretter och som går att röka. Med
tobaksavfall avses rester av tobaksblad och
biprodukter från bearbetning av tobak eller
framställning av tobaksprodukter.

Med finskuren tobak avsedd att rullas till
cigarretter avses i 1 mom. definierad tobak
vars beståndsdelar till mer än 25 viktprocent
har en skärningsbredd av mindre än 1,5 mil-
limeter.

9 §
Vid fastställande av tobaksaccis avses med

detaljhandelspris det detaljhandelspris som
den skattskyldige har uppgett.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter
som i strid med gällande bestämmelser eller
annars förts in i landet för kommersiell för-
säljning betraktas detaljhandelspriset för mot-
svarande produkter i Finland. Om det inte
finns motsvarande produkter, bestäms acci-
sen på cigarretter och finskuren tobak avsedd
att rullas till cigarretter i enlighet med den i 8
§ avsedda minimiaccisen. Såsom beskatt-
ningsvärde för andra tobaksprodukter betrak-
tas produktgruppens genomsnittliga detalj-
handelspris, som fastställs av Tullstyrelsen.

10 §
Förutom vad punktskattelagen (182/2010)

föreskriver är följande produkter accisfria:
— — — — — — — — — — — — —

2) tobaksprodukter som överlåtits till myn-
digheterna som prov,

3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en
godkänd upplagshavare levererar för kon-
sumtion någon annanstans inom Europeiska
unionen än i Finland.

11 §
En skattskyldig ska innan tobaksproduk-

terna frisläpps för konsumtion i Finland förse
produkterna med prisetiketter som fästs på
detaljhandelsförpackningen under ett skydds-
hölje eller med sådan text som trycks på
detaljhandelsförpackningen och som det de-
taljhandelspris som avses i 8 § framgår av.

Om den i 1 mom. avsedda skattskyldige är
godkänd upplagshavare eller registrerad mot-
tagare ska den skattskyldige själv skaffa och
bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar
Tullstyrelsen prisetiketterna till den skatt-
skyldige och tar ut en avgift enligt självkost-
nadspris för etiketterna.

12 §
— — — — — — — — — — — — —

Vad i 1 mom. bestäms gäller inte tobaks-
produkter som förts in i Finland som sådana
skattefria hemkomstgåvor som avses i 72, 84,
85, 89 och 90 § i punktskattelagen och inte
heller skattefria tobaksprodukter som förts in
i Finland som sådana gåvor av ringa värde
som avses i 73 och 88 § i den lagen.

13 §
Trots sekretessbestämmelserna ska den

skattskyldige till tullmyndigheten lämna be-
hövliga uppgifter om kvantiteter och pris-
klasser på de tobaksprodukter som frisläppts
för konsumtion så att det i 2 mom. avsedda
vägda genomsnittliga detaljhandelspriset kan
fastställas. Dessutom ska den skattskyldige
trots sekretessbestämmelserna till tullmyn-
digheten lämna behövliga uppgifter till grund
för de statistiska uppgifter om tobaksproduk-
ter som ska sändas till Europeiska kommis-
sionen. Tullstyrelsen utfärdar närmare be-
stämmelser om uppgifternas innehåll och om
hur och när de ska lämnas.

Tullstyrelsen fastställer det vägda genom-
snittliga detaljhandelspriset för cigarretter
och finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter. Det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset för cigarretter ska beräknas ge-
nom att det totala värdet av alla cigarretter
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som frisläppts för konsumtion, på grundval
av detaljhandelspriset inklusive alla skatter,
divideras med den totala kvantiteten cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion. Det vägda
genomsnittliga detaljhandelspriset för finsku-
ren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska
beräknas genom att det totala värdet av all
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter som frisläppts för konsumtion, på grund-
val av detaljhandelspriset inklusive alla skat-
ter, divideras med den totala kvantiteten fin-
skuren tobak avsedd att rullas till cigarretter
som frisläppts för konsumtion.

14 §
Till den del något annat inte följer av

denna lag tillämpas punktskattelagen på to-
baksprodukter.

Det som sägs i 1 mom. gäller i tillämpliga
delar också produkter som avses i 7 §. Om
dessa produkter i Finland importeras eller
mottas av någon annan än en godkänd upp-
lagshavare eller registrerad mottagare, tilläm-
pas punktskattelagens bestämmelser om pro-
dukter som frisläpps för konsumtion i en
annan medlemsstat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga

Produkt Produkt-
grupp

Euro/enhet Procent av
detaljhandelspris

Cigaretter 1. 17,50/1 000 st. 52,0
-- Minimiaccis på ciga-
retter

1A. 131,50/1 000 st. —

Cigarrer och cigariller 2. — 25,0
Pip- och cigarettobak 3. 8,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd
att rullas till cigaretter

4. 10,00/kg 52,0

-- Minimiaccis på fins-
kuren tobak avsedd att
rullas till cigaretter

4A. 68,50/kg —

Cigarettpapper 5. — 60,0
Annan produkt som inne-
håller tobak

6. — 60,0
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Avfallsskattelag

Nr 1126

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

För avfall som förts till en avstjälpnings-
plats ska skatt betalas till staten på det sätt
som bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på problemavfall
som avses i avfallslagen (1072/1993) och inte
på farligt avfall som avses i landskapslagen
om renhållning (Ålands författningssamling
1981:3).

2 §

Behörig myndighet

Tullverket sköter verkställandet av och till-
synen över beskattningen.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) avfall ett föremål eller ämne som avses i

avfallslagen och i landskapslagen om renhåll-
ning och som nämns i den skattetabell som
utgör bilaga,

2) återvinning av avfall verksamhet vars
syfte är att ta till vara eller använda ett ämne
eller den energi som ingår i avfallet,

3) behandling av avfall verksamhet vars
syfte är att slutdeponera avfall,

4) avstjälpningsplats en avfallsbehand-
lingsplats där avfall slutdeponeras på eller i
marken och som kräver miljötillstånd enligt
28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen
(86/2000) och 1 § 1 mom. 13 d-punkten d i
miljöskyddsförordningen (169/2000) eller
28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhåll-
ning.

Som avstjälpningsplats betraktas inte ett
område som är klart åtskilt från avstjälp-
ningsplatsen och

1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förva-
ras en kortare tid än tre år innan det behand-
las eller återvinns,

2) på vilket endast jord- och berggrunds-
material deponeras,

3) på vilket separat insamlat bioavfall eller
avloppsslam komposteras eller annars be-
handlas biologiskt, eller

4) på vilket avfallet återvinns.

4 §

Skattskyldighet

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälp-
ningsplatsen.

5 §

Skattens belopp

I skatt ska betalas 40 euro per ton avfall
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som förs till avstjälpningsplatsen före den 1
januari 2013.

I skatt ska betalas 50 euro per ton avfall
som förs till avstjälpningsplatsen den 1 ja-
nuari 2013 och därefter.

6 §

Skattefrihet

Skatt ska inte betalas för sorterat avfall
som förs till en avstjälpningsplats och som
återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruk-
tioner eller byggnader som är nödvändiga när
avstjälpningsplatsen inrättas, används eller
stängs. Såsom ovan avsett skattefritt avfall
anses dock inte glasavfall eller betongavfall
bestående av bitar med en diameter över 150
millimeter.

Skatt ska inte betalas för sorterat slam från
avsvärtning av returpapper (03 03 05) som
förs till en avstjälningsplats.

7 §

Mängder som ska beskattas

Skatten fastställs för varje skatteperiod för
det avfall som under skatteperioden har förts
till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är
januari-mars, april-juni, juli-september och
oktober-december.

Om avfall förvaras tre år eller längre på ett
sådant område som avses i 3 § 2 mom.
1 punkten, påförs skatt för allt avfall på om-
rådet. När skatten påförs anses allt avfall ha
förts till avstjälpningsplatsen vid den tid-
punkt då fristen på tre år löper ut. När skatt
på avfall påförs ska tillämpas vad som i
denna lag bestäms om avfall som förts till en
avstjälpningsplats.

8 §

Avdragsrätt

Den skattskyldige har rätt att från den skatt
som ska betalas för en skatteperiod dra av
den skatt som har betalats eller ska betalas
för avfall som under skatteperioden förts bort
från avstjälpningsplatsen.

Kan sådant avdrag som avses i l mom. inte
göras till fullt belopp när den skatt som ska

betalas för skatteperioden räknas ut, får den
skattskyldige dra av det återstående beloppet
från skatterna för de följande skatteperio-
derna under året eller för skatteperioderna
under det följande kalenderåret.

9 §

Registreringsskyldighet

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska
innan verksamheten inleds göra en skriftlig
anmälan till tullmyndigheten för registrering
som skattskyldig. Anmälan ska även göras
om stängning av avstjälpningsplatsen.

Tullmyndigheten för in dem som registre-
rats som skattskyldiga i det register som av-
ses i 30 § i punktskattelagen (182/2010).

10 §

Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skattepe-
riod senast den 12 dagen månaden efter skat-
teperioden ge in en skattedeklaration till tull-
myndigheten.

Separat skattedeklaration ska lämnas för
varje avstjälpningsplats.

11 §

Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige ska ha en bokföring av
vilken framgår den mängd avfall som förts
till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter
som behövs för verkställandet av och tillsy-
nen över beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som
avses i 3 § 2 mom. 1 punkten ska ha sådan
bokföring att ur den framgår arten, mängden
och förvaringstiden för avfall som förts till
området. Bokföringen ska när så krävs uppvi-
sas för tullmyndigheten för granskning.
I fråga om granskning, skyldighet att lämna
uppgifter och besittningstagande samt tyst-
nadsplikt gäller 13 §.

Sådant bokföringsmaterial som avses i
denna paragraf ska förvaras minst fyra kalen-
derår efter utgången av skatteperioden eller
av en sådan förvaringstid som avses i 2 mom.
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12 §

Utbyte av information mellan myndigheter

Tullmyndigheten har rätt att få sådana upp-
gifter och handlingar som behövs för beskatt-
ningen enligt denna lag och tillsynen över
den av den miljömyndighet för vilken i mil-
jölagstiftningen har bestämts eller föreskri-
vits tillstånds- eller tillsynsuppgifter som gäl-
ler avstjälpningsplatser.

Tullmyndigheten har rätt att lämna ut så-
dana uppgifter och handlingar som den fått
för beskattningen enligt denna lag till de
myndigheter som avses i 1 mom. för uppgif-
ter som bestämts eller föreskrivits för dem.
Uppgifterna får lämnas ut trots sekretessbe-
stämmelserna i punktskattelagen.

13 §

Särskilda bestämmelser

Om inte något annat bestäms i denna lag,
gäller i fråga om register, deklarationsskyl-
dighet, verkställande av beskattningen, betal-
ning av skatt och skatteuppbörd, granskning,
uppgiftsskyldighet och besittningstagande,
rättsmedel, tystnadsplikt samt straff i tillämp-
liga delar punktskattelagen eller vad som be-
stäms eller föreskrivs med stöd av den. På en
skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid
bestämmelserna i punktskattelagen om en
skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

14 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Skattefriheten för slam från avsvärtning av
returpapper (03 03 05) enligt 6 § 2 mom.
tillämpas från ingången av kalendermånaden
efter den då Europeiska kommission har god-
känt skattefriheten.

Genom denna lag upphävs avfallsskattela-
gen (495/1996), nedan den gamla lagen.

Om det i någon annan lag hänvisas till den
gamla lagen, anses hänvisningen avse en
hänvisning till motsvarande bestämmelser i
denna lag.

15 §

Övergångsbestämmelser

På skatter för avfall som förts till en av-
stjälpningsplats före lagens ikraftträdande til-
lämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 3 § 2 mom. 1 punkten
samt 7 § 2 mom. tillämpas också på ett
mellanlagringsområde enligt den gamla la-
gen. Den frist som avses i 3 § 2 mom. 1
punkten räknas då från den tidpunkt då mel-
lanlagringen enligt den gamla lagen har in-
letts.

Bestämmelserna i 8 § 2 mom. tillämpas
också på skatt som inte avdragits enligt den
gamla lagen.

Den som är huvudman för en avstjälp-
ningsplats enligt denna lag när lagen träder i
kraft ska göra registreringsanmälan enligt 9 §
1 mom. senast en månad från ikraftträdandet.
Registreringsanmälan som gjorts med stöd av
den gamla lagen anses motsvara anmälan en-
ligt denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga

SKATTETABELL
Avfallsgrupp

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt,
fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel, dock inte
— 02 02 01 slam från tvättning och rengöring

03 En del av avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler, pappersmassa, papper och papp:

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och

papp, dock inte
— 03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska)

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behand-

ling av kol
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning

av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa
och tryckfärg

09 Avfall från fotografisk industri
10 En del av avfall från termiska processer:

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom
19), dock inte
— 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgas-
avsvavling
— 10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstäl-
let än det som anges i 10 01 20

10 02 Avfall från järn- och stålindustri, dock inte
— 10 02 01 avfall från slaggbehandling
— 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de
som anges i 10 02 13

11 En del av avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av
metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer,
där järn inte ingår:

11 05 Avfall från varmförzinkning
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av

metaller och plaster
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och

skyddskläder som inte anges någon annanstans
16 En del av avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen:

16 01 Skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner)
och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av
fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrust-
ning

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända
produkter
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16 05 Gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemi-
kalier

16 06 Batterier och ackumulatorer
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor

(utom 05 och 13)
16 08 Förbrukade katalysatorer
16 10 Vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produk-

tionsstället
17 En del av bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från

förorenade områden):
17 01 Betong, tegel, klinker och keramik
17 02 Trä, glas och plast
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 04 Metaller, även legeringar av dessa
17 09 Annat bygg- och rivningsavfall

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknip-
pad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknyt-
ning till patientbehandling)

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsrenings-
verk och framställning av vatten som används av människor eller av
industrin

20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och
liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även
separat insamlade fraktioner
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L a g

Nr 1127

om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Punktskatt på sötsaker, glass och läske-
drycker ska betalas till staten enligt denna
lag.

Denna lag tillämpas på produkter enligt
tulltariffnummer 2201, om de har packats i
minutförsäljningsförpackningar som rymmer
högst fem liter. Motsvarande förpackningar
inom förplägnadsverksamheten anses också
vara minutförsäljningsförpackningar.

Denna lag tillämpas inte på följande pro-
dukter:

1) livsmedel för speciella medicinska än-
damål som uppfyller de krav på sammansätt-
ning som föreskrivs i handels- och industri-
ministeriets förordning om livsmedel för spe-
ciella medicinska ändamål (406/2000),

2) modersmjölksersättning och tillskotts-
näring som uppfyller de krav på sammansätt-
ning som föreskrivs i handels- och industri-
ministeriets förordning om modersmjölkser-
sättning och tillskottsnäring (1216/2007),

3) barnmat som uppfyller de krav på sam-
mansättning som föreskrivs i handels- och
industriministeriets beslut om barnmat
(789/1997),

4) bantningspreparat som uppfyller de krav
på sammansättning som föreskrivs i handels-
och industriministeriets beslut om bantnings-
preparat (904/1997).

Lagen tillämpas inte om produkterna till-
verkas eller produceras av en tillverkare som
är juridiskt och ekonomiskt oberoende av
andra tillverkare i samma bransch och vars
produktion av produkter som frisläpps för
konsumtion under ett kalenderår uppgår till

1) högst 10 000 kilo sötsaker,
2) högst 10 000 kilo glass, eller
3) högst 50 000 liter färdig, drickbar läske-

dryck.
En tillförlitlig utredning om tillverkarens

oberoende ställning och om produktionen un-
der ett kalenderår ska på begäran lämnas in
till tullmyndigheten.

Kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna
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87 och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse tillämpas på produktion som avses i
4 mom.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) sötsaker produkter i produktgrupperna

1—3 i punktskattetabell 1 i bilagan,
2) glass produkter i produktgrupperna

4 och 5 i punktskattetabell 1 i bilagan,
3) läskedrycker de produkter som avses i

punktskattetabell 2 i bilagan.
Med tulltariffnummer avses nummer enligt

kommissionens förordning (EG) nr 948/2009
om ändring av bilaga I till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tull-
taxan.

3 §

Skattebelopp

Punktskatt ska betalas enligt punktskatteta-
bellerna i bilagan. Skatten bestäms utifrån
produktens nettovikt, med vilken avses pro-
duktens vikt utan förpackning och icke ätbara
beståndsdelar.

För sådana produkter i flytande form som
används för framställning av drycker, också
för sådan saft enligt nummer 2009 som ska
spädas ut, tas punktskatt på läskedrycker ut
enligt den mängd dryck som utvinns ur pro-
dukterna. För drycker som ska spädas ut god-
känns utspädning som leder till en sockerhalt
av högst 10 viktprocent eller till motsvarande
söthetsgrad.

För dryckesingredienser i fast form som
innehåller konstgjort sötningsmedel tas en
punktskatt på läskedrycker ut som motsvarar
det i ingrediensen ingående konstgjorda söt-
ningsmedlets mängd omvandlad så att den
motsvarar söthetsgraden för sackaros.

4 §

Skattefrihet

Skattefria är

1) sötsaker, glass och läskedrycker som
används för tillverkning av sötsaker, glass
eller läskedrycker,

2) sötsaker, glass och läskedrycker som
används som råvaror vid industriell produk-
tion av andra livsmedel,

3) sötsaker och läskedrycker som används
för tillverkning av läkemedel som avses i
läkemedelslagen (395/1987),

4) sötsaker och läskedrycker som används
för tillverkning av alkoholdrycker som avses
i lagen om accis på alkohol och alkohol-
drycker (1471/1994),

5) sötsaker och läskedrycker som används
för tillverkning av produkter som avses i 1 §
3 mom.,

6) sötsaker, glass och läskedrycker som en
godkänd upplagshavare levererar för kon-
sumtion någon annanstans inom Europeiska
unionen än i Finland.

För de ändamål som nämns ovan i 1 mom.
får sötsaker, glass och läskedrycker säljas
skattefritt från skatteupplag. Om en godkänd
upplagshavare inte vid eftergranskning kan
presentera en tillförlitlig utredning om en
skattefri leverans, ska punktskatt betalas på
produkterna enligt denna lag.

5 §

Tillämpning av punktskattelagen

Punktskattelagen (182/2010) tillämpas till
den del något annat inte föreskrivs i denna
lag.

Om produkter som avsänts från en annan
medlemsstat inom Europeiska unionen i Fin-
land importeras eller tas emot av en annan
person än en godkänd upplagshavare eller
registrerad mottagare, gäller i tillämpliga de-
lar de bestämmelser i punktskattelagen som
gäller produkter som frisläppts för konsum-
tion i en annan medlemsstat.

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Genom denna lag upphävs lagen om läske-

drycksaccis (1474/1994).
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7 §

Övergångsbestämmelse

Den som när denna lag träder i kraft till-
verkar sötsaker, glass eller läskedrycker ska
inom en månad från lagens ikraftträdande
ansöka om tillstånd för skatteupplag och till-
stånd att verka som godkänd upplagshavare
enligt punktskattelagen. Skyldigheten gäller
inte de tillverkare av läskedrycker som bevil-
jats tillstånd innan denna lag träder i kraft.

En skattskyldig som till tullmyndigheten
inom en månad från lagens ikraftträdande
lämnat in en ansökan om det tillstånd som
avses i punktskattelagen är berättigad att i
enlighet med ansökan verka som godkänd
upplagshavare eller registrerad mottagare

från och med den dag då ansökan lämnats in
till dess att tullmyndigheten meddelat beslut
om ansökan. Tillstånd beviljas retroaktivt
från och med lagens ikraftträdande, när de
förutsättningar för beviljande av tillstånd som
föreskrivs i punktskattelagen uppfylls.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §

Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i en med
stöd av den utfärdad bestämmelse hänvisas
till lagen om läskedrycksaccis (1474/1994)
ska hänvisningen anses avse motsvarande be-
stämmelser i denna lag, om inte något annat
följer av denna lag.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Liite

PUNKTSKATTETABELL 1
Tulltariff-
nummer

Produkt Produkt-
grupp

Skatte-
belopp

1704 Sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao 1 75 c/kg
ur 2106 Produkter som motsvarar produkterna enligt nr

1704 och som sötade med annat än socker hör
till nr 2106

2 75 c/kg

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar inne-
hållande kakao

3 75 c/kg

2105 Glassvaror, även innehållande kakao 4 75 c/kg
ur 1901 Blandningar avsedda för tillverkning av glass 5 75 c/kg

PUNKTSKATTETABELL 2
Tulltariff-
nummer

Produkt Produkt-
grupp

Skatte-
belopp

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt
grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötnings-
medel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volym-
procent) 1 7,5 c/l

ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbe-
gripna någon annanstans:— produkter, icke al-
koholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst
1,2 volymprocent, lämpliga att användas för
framställning av läskedrycker:
— — dryckesingredienser i fast form 2 75 c/kg
— — andra 3 7,5 c/l

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mi-
neralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av arom-
ämne; is och snö 4 7,5 c/l

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat
vatten, med tillsats av socker eller annat söt-
ningsmedel eller av aromämne, samt andra alko-
holfria drycker, med undantag av frukt- och
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en
alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) 5 7,5 c/l

ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr
2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volym-
procent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volympro-
cent 6 7,5 c/l
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ur 2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smak-
satt med växter eller aromatiska ämnen (med en
alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volympro-
cent 7 7,5 c/l

ur 2206 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), pä-
ronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker
samt blandningar av jästa drycker och alkohol-
fria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5
volymprocent):
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volympro-
cent, med undantag av blandningar av öl och
alkoholfria drycker 8 7,5 c/l

ur 2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av
mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och an-
dra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än
0,5 volymprocent):
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2
volymprocent:
— — kolsyrade 9 7,5 c/l
— — andra 10 7,5 c/l

ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (in-
begripet alkohollösningar) på basis av ett eller
flera luktämnen, av sådana slag som används
som råvaror inom industrin; andra beredningar
baserade på luktämnen, av sådana slag som an-
vänds för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedels-
industrin eller vid industriell tillverkning av
drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverk-
ning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2
volymprocent 11 7,5 c/l

ur 3824 Kemiska produkter samt preparat från kemiska
eller närstående industrier (inbegripet sådana
som består av blandningar av naturprodukter),
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning
av drycker 12 7,5 c/l
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L a g

Nr 1128

om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) den finska språkdräkten

i det inledande stycket i 3 § 1 mom. 5 punkten, 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c, 5 §
1 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 8 § 1 mom., 8 § 1 mom. 1 punkten,
det inledande stycket i 9 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 10 § samt bilagan,

av dem det inledande stycket i 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1039/2004 och bilagan
sådan den lyder i lag 626/2009, som följer:

3 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — —
5) etylalkohol

— — — — — — — — — — — — —
c) produkter som innehåller drickbar alko-

hol, antingen i lösningsform eller i annan
form, med undantag för läskedrycker som
avses i lagen om punktskatt på sötsaker, glass
och läskedrycker (1127/2010).
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Den som för eget bruk till Finland för med

sig en större mängd alkoholdrycker än den
mängd som enligt punktskattelagen
(182/2010) är skattefri är skyldig att betala
accis på alkoholdrycker för den överstigande
mängden enligt vad som föreskrivs i denna
lag. Skattebeloppet för olika slag av drycker
kan fastställas genom förordning.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Accisfria är, utöver vad som föreskrivs i

punktskattelagen,
1) produkter som används för tillverkning

av i denna lag avsedda produkter eller för
tillverkning av läskedrycker som avses i la-
gen om punktskatt på sötsaker, glass och
läskedrycker,
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Om den accisskyldige lämnar en tillförlit-

lig utredning om att ölet har framställts i ett
företag som i rättsligt och ekonomiskt hänse-
ende är oberoende av andra företag inom
samma bransch och som per kalenderår fram-
ställer högst 10 000 000 liter öl, sänks den
accis på alkoholdrycker som ska betalas på
ölet med
— — — — — — — — — — — — —

10 §
Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
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gäller om accisskyldighet och grunderna för
påförande av accis och även i övrigt vad som
föreskrivs eller bestäms i punktskattelagen
eller med stöd av den.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga

ACCISTABELL

Etylalkohol i volymprocent Produkt-
grupp

Skattebelopp

Öl
— över 0,5 men högst 2,8 11. 2,70 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 12. 26,00 cent/centiliter etylalkohol

Viner och andra genom jäsning till-
verkade alkoholdrycker
— över 1,2 men högst 2,8 21. 7,50 cent/liter färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 138,00 cent/liter färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 203,00 cent/liter färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 283,00 cent/liter färdig alkoholdryck

Viner
— över 15 men högst 18 25. 283,00 cent/liter färdig alkoholdryck

Mellanprodukter
— över 1,2 men högst 15 31. 344,00 cent/liter färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 568,00 cent/liter färdig alkoholdryck

Etylalkohol
produkter enligt nummer 2208 i
tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8 41. 2,70 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 45. 39,40 cent/centiliter etylalkohol

Andra 46. 39,40 cent/centiliter etylalkohol
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L a g

Nr 1129

om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 1 § 4 mom., den

svenska språkdräkten i 2 §, 4 §, 6 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 7 § och den svenska språkdräkten
i 8 § 2 mom. och i 9 § 1 och 2 mom. och

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas inte på produkter som

är skattefria enligt 72, 73, 84, 86 och
88—90 § i punktskattelagen (182/2010) un-
der de förutsättningar som anges i de paragra-
ferna.

2 §

Behörig myndighet

Tullverket sköter påförandet av accisen
och dess övervakning i enlighet med punkt-
skattelagen.

4 §

Accisskyldighet

Bestämmelser om accisskyldighet finns i
punktskattelagen och i 5 § i lagen om accis

på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

6 §

Accisfrihet

Accisfria är
— — — — — — — — — — — — —

3) förpackningar innehållande drycker om
vars skattefrihet det föreskrivs i punktskatte-
lagen,
— — — — — — — — — — — — —

5) förpackningar innehållande drycker om
vars skattefrihet det föreskrivs i 1 § 3 mom.
och 4 § 1 mom. 1 och 3—5 punkten i lagen
om punktskatt på sötsaker, glass och läske-
drycker (1127/2010).
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Anteckning i producentregistret

Den som i skattedeklarationen enligt
punktskattelagen anmäler att dryckesförpack-
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ningar ingår i det i 3 § 1 mom. 2 punkten
avsedda fungerande retursystemet ska visa att
retursystemet för dryckesförpackningar har
godkänts av Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Birkaland för anteckning i producent-
registret på det sätt som anges i 50 b och
50 c § i avfallslagen eller att dryckesförpack-
ningarna har godkänts för anteckning i mot-
svarande register enligt lagstiftningen i land-
skapet Åland. Miljömyndigheterna ska ome-
delbart underrätta Tullstyrelsen om ändringar
i producentregistret. Om producentregister-
uppgifter föranleder ändringar i beskatt-
ningen av en accisskyldig, tillämpas ändring-
arna vid påförandet av accis för följande ka-
lendermånad efter det att uppgifterna läm-
nats.

8 §

Utväxling av upplysningar mellan myndighe-
ter

— — — — — — — — — — — — —
Tullmyndigheterna kan trots bestämmel-

serna om tystnadsplikt i punktskattelagen
lämna uppgifter och handlingar enligt denna
lag till en i 1 mom. avsedd miljömyndighet.

9 §

Särskilda bestämmelser

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
ska i fråga om accisskyldigas tillstånd och
säkerheter, skatteupplag, produkters accis-
pliktighet, påförande av accis på produkter

som införts från ett land utanför unionen,
tidpunkten för påförande av accis och accis-
pliktiga mängder, påförande av accis på pro-
dukter som återsänts till skatteupplag, skyl-
dighet att avge skattedeklaration samt påfö-
rande, betalning och debitering av accis, om-
händertagande av accispliktiga produkter,
förhandsavgörande, ändringssökande, lättna-
der och anstånd med betalningen, återbäring
av accis, accisskyldigas bokföringsskyldighet
samt granskning och skyldighet att lämna
uppgifter, tystnadsplikt, straffbestämmelser
samt även i övrigt i tillämpliga delar gälla
vad som föreskrivs i punktskattelagen eller
med stöd av den.

De bestämmelser i punktskattelagen som
gäller flyttning av punktskattepliktiga pro-
dukter tillämpas på dryckesförpackningar
som innehåller andra drycker än alkohol en-
dast till den del bestämmelserna gäller flytt-
ning till en godkänd upplagshavares skatte-
upplag av sådana produkter som införts från
ett land utanför Europeiska unionen eller
flyttning av produkter mellan skatteupplag i
Finland.

Om förpackningar som innehåller drycker
har avsänts från en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen i Finland importeras eller
tas emot av en annan person än en godkänd
upplagshavare eller en registrerad mottagare,
gäller i tillämpliga delar de bestämmelser i
punktskattelagen som gäller produkter som
frisläppts för konsumtion i en annan med-
lemsstat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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L a g

Nr 1130

om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 98 och 103 §, sådana de lyder i lag 934/2009, som

följer:

98 §

Finansiering av förmåner och utgifter

Staten finansierar de förmåner och utgifter
som enligt 97 § betalas ur folkpensionsfon-
den. Verksamhetskostnaderna finansieras av
staten till den del dessa kostnader inte täcks
av folkpensionsfondens placeringsintäkter
och andra intäkter.

103 §

Betalning av statens andelar

Staten ska månatligen till Folkpensionsan-
stalten betala de finansieringsandelar som av-
ses i 98 §. I förskott för de förmåner som
avses i 97 § 1 mom. ska staten månatligen till
Folkpensionsanstalten betala 90 procent av

det beräknade beloppet av statens finansie-
ringsandel.

Det förskottsbelopp för statens andel av
finansieringen av folkpensionsfondens verk-
samhetskostnader som ska betalas i december
bestäms dock så att minimibeloppet av folk-
pensionsfondens finansieringstillgångar kan
uppnås.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om statens andelar,
fastställandet och betalningen av förskotten
för dessa och statens slutliga andelar samt om
de uppgifter som behövs för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Lagen tillämpas första gången på statens

andelar som betalas för 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula
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L a g

Nr 1131

om ändring av 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 20 § som följer:

20 §

Beslutanderätt vid avgörande av förmån

Rätten till sjukpension bedöms och beslut
om sjukpension fattas centraliserat i Folkpen-
sionsanstalten. Övriga förmånsbeslut fattas
vid byråerna eller andra lokalförvaltningsen-
heter, om inte något annat bestäms i arbets-

ordningen. Folkpensionsanstalten kan för sä-
kerställande av en enhetlig beslutspraxis
meddela anvisningar om behandlingen av
förmånerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula
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Statsrådets förordning

Nr 1132

om transportbidrag för kött för år 2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i
lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001) kan bokfö-
ringsskyldiga köpare av kött beviljas trans-
portbidrag för kött för år 2010 så som be-
stäms i denna förordning.

Transportbidrag för kött kan beviljas för
transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä,
hästar och getter från produktionsplatsen till
ett slakteri eller ett litet slakteri.

2 §

Förutsättningar för transportbidraget

Bidrag kan beviljas utgående från den
slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsver-
ket godkända slakteriernas eller de av den
kommunala myndigheten för livsmedelstill-

syn godkända små slakteriernas vågkort eller
vägningsjournal visar, om djurets kropp vid
köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig
som människoföda och köttet har producerats
i stödregionerna i bilaga 1.

3 §

Bidragets storlek

Stöd betalas i enlighet med bilaga 1.
Om summan av det transportbidrag som

bidragstagaren får med stöd av denna förord-
ning och i övrigt för samma ändamål översti-
ger det belopp som föreskrivs i 1 mom.,
betalas det i denna förordning föreskrivna
bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22
december 2010.

Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton

C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 39,41

C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 39,41

C3-P4
Posio 69,07

C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä
med undantag av de delar som hör till P5 69,07

C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä
kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning
om nordligt stöd 2010 (38/2010) 157,84
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Finansministeriets förordning

Nr 1133

om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2011 i de
enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § i lagen om skatteredo-
visning (532/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 1458/2001:

1 §

Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommu-
nernas och de evangelisk-lutherska försam-
lingarnas utdelning för skatteåret 2011, som
enligt 13 § i lagen om skatteredovisning
(532/1998) ska tillämpas vid redovisningen
av samfundsskatt, iakttas bestämmelserna i
denna förordning.

2 §

Utdelningen för skatteåret 2011

Utdelningen för skatteåret 2011 enligt 13 §

i lagen om skatteredovisning beräknas som
medelvärdet av den totala utdelning som be-
räknats på basis av uppgifterna för skatteåren
2008 och 2009 samt på basis av antalet invå-
narna i kommunen.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.

Förordningen tillämpas första gången på
den redovisning av samfundsskatt som görs i
januari 2011.

Helsingfors den 15 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli

Konsultativ tjänsteman Merja Taipalus
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