FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro ändring
asia av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Utgiven i Helsingfors den 30 december 2016

1536/2016
Lag
om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 3 § 1 mom. och bilagan, av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 652/2011, som följer:
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) dryckesförpackning en detaljhandelsförpackning som innehåller en sådan dryck som
nämns i accistabellen i bilagan till lagen, om förpackningen har en volym på högst fem
liter; som detaljhandelsförpackning betraktas också motsvarande förpackning i samband
med restaurangrörelse,
2) fungerande retursystem ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker ensam eller på det sätt som avses i avfallslagen (646/2011) eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland har sörjt för återanvändning eller materialåtervinning av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning,
3) tillverkning tillverkning och förpackning av drycker,
4) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 22029011 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel
10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 22029015 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 29 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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Bilaga
ACCISTABELL
Tulltariffposition

Produktgrupp Produkt

2201

1

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och
snö:
– med undantag av is och snö

2202

2

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten,
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller
smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med
undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft
enligt nr 2009:
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade
drycker

2203

3

Maltdrycker

2204

4

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

2205

5

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt
med växter eller aromatiska ämnen

2206

6

Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd);
blandningar av jästa drycker samt blandningar av
jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

2208

7

Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och
andra spritdrycker
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