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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om tobaksaccis 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om to-

baksaccis ändras. Definitionerna av cigarret-
ter, cigarrer och cigariller samt pip- och ci-
garrettobak justeras så, att de motsvarar Eu-
ropeiska unionens ändrade bestämmelser. 
Minimiaccisen på cigarretter och finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms 
enligt förslaget inte längre som en andel av 
tobaksaccisen på tobaksprodukter i den mest 
efterfrågade prisklassen, utan den bestäms 
som en accis per enhet. I övrigt föreslås inte 
några ändringar i vare sig tobaksaccisens 
nivå eller dess struktur. 

I lagen intas en bestämmelse, enligt vilken 
Tullstyrelsen årligen fastställer det vägda ge-
nomsnittliga detaljhandelspriset för cigarret-

ter och finskuren tobak avsedd att rullas till 
cigarretter. Dessutom föreslås en bestämmel-
se enligt vilken accisskyldiga måste lämna 
uppgifter till tullmyndigheten till grund för 
fastställande av det vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset samt sådana statistiska upp-
gifter som ska sändas till Europeiska kom-
missionen. 

Propositionen har samband med rådets di-
rektiv om ändring av lagstiftningen om to-
baksbeskattning. 

Dessutom föreslås i propositionen att hän-
visningarna till lag uppdateras samt att lagen 
genomgår några ändringar av teknisk natur. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning 

Grunderna för accisen på tillverkningen av 
tobaksprodukter och själva accisbeloppen be-
stäms i lagen om tobaksaccis (1470/1994), i 
fortsättningen tobaksaccislagen. Tobaksaccis 
uppbärs för cigarretter, cigarrer och cigariller 
samt pip- och cigarrettobak. Pip- och cigar-
rettobaken är i beskattningshänseende delad i 
två separata produktgrupper, dvs. finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter samt 
annan pip- och cigarrettobak. Utom på ovan 
nämnda tobaksprodukter betalas tobaksaccis 
enligt tobaksaccislagen även på cigarrettpap-
per och andra produkter som innehåller to-
bak. I fråga om beskattningsförfarandet till-
lämpas bestämmelserna i punktskattelagen 
(182/2010), i fortsättningen nya punktskatte-
lagen. 

Tobaksaccislagen innehåller definitioner av 
tobaksprodukter samt grunder för påförande 
av accis. Tobaksaccis ska betalas enligt den 
till lagen bifogade accistabellen. Accisen 
fastställs på grundval av produktens detalj-
handelspris. Med detaljhandelspris avses det 
detaljhandelspris som den accisskyldige har 
uppgett. För cigarretter, pip- och cigarretto-
bak samt finskuren tobak avsedd att rullas till 
cigarretter bestäms accisen dessutom som en 
accis per enhet. 

Tobaksaccisen höjdes vid ingången av 
2010. På cigarretter ska betalas en accis per 
enhet om 17,50 euro per 1 000 stycken samt 
en värderelaterad accis om 52 procent av de-
taljhandelspriset. På cigarrer och cigariller är 
accisen 25 procent av detaljhandelspriset. På 
pip- och cigarrettobak betalas en accis per 
enhet om 8,50 euro per kilogram samt en 
värderelaterad accis om 48 procent av detalj-
handelspriset. På finskuren tobak avsedd att 
rullas till cigarretter betalas en accis per en-
het om 10 euro per kilogram samt en värde-
relaterad accis om 52 procent av detaljhan-
delspriset. Accisen på cigarrettpapper och 

annan produkt som innehåller tobak är 
60 procent av detaljhandelspriset. 

För cigarretter och finskuren tobak avsedd 
att rullas till cigarretter ska dock betalas ett 
accisbelopp som alltid är minst minimiacci-
sen enligt accistabellen. För cigarretter utgör 
tobaksaccisen minst 91 procent av tobaksac-
cisen på cigarretter i den mest efterfrågade 
prisklassen. För finskuren tobak avsedd att 
rullas till cigarretter ska i tobaksaccis betalas 
minst 91 procent av tobaksaccisen på 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter i den mest efterfrågade prisklassen. Tull-
styrelsen fastställer årligen de mest efterfrå-
gade prisklasserna för cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter. 

För minimiaccisen på cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter gäller en övergångsbestämmelse för 2010. 
Till och med den 31 december 2010 är enligt 
övergångsbestämmelsen tobaksaccisen på ci-
garretter minst 129,00 euro per 1 000 stycken 
och tobaksaccisen på finskuren tobak avsedd 
att rullas till cigarretter minst 67,00 euro per 
kilogram. Genom övergångsbestämmelsen 
har man garanterat att den från och med in-
gången av 2010 verkställda accisförhöjning-
en även beaktas i minimiaccisens belopp 
2010. Utan övergångsbestämmelsen i fråga 
hade minimiaccisen 2010 beräknats på basis 
av prisuppgifter för 2009, vilka inte inklude-
rar den verkställda accisförhöjningen.  

I princip tillämpas minimiaccisen på såda-
na cigarretter och sådan finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigarretter som säljs till ett 
lägre pris än detaljhandelspriset i den mest 
efterfrågade prisklassen. I praktiken har mi-
nimiaccisen på cigarretter 2010 tillämpats, 
när cigarrettpriset varit högst 4,28 euro per 
20 stycken och den mest efterfrågade pris-
klassen varit 4,40 euro per 20 stycken. 

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter 
som förts in i landet för annat ändamål än 
kommersiell försäljning betraktas motsva-
rande produkters detaljhandelspris i Finland. 
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Om motsvarande produkter inte finns här, 
bestäms tobaksaccisen på cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter enligt minimiaccisen. Såsom beskatt-
ningsvärde för andra tobaksprodukter betrak-
tas produktgruppens genomsnittliga detalj-
handelspris, som fastställs av Tullstyrelsen. 
 
1.2 EU:s lagstiftning 

Cigarretter, cigarrer och cigariller, 
finskuren tobak samt annan pip- och cigar-
rettobak omfattas av Europeiska unionens 
harmoniserade punktskattelagstiftning. Ci-
garrettpapper och andra produkter som inne-
håller tobak omfattas inte av unionens lag-
stiftning, men de påförs nationell punktskatt i 
Finland. 

Punktskatterna på tobaksprodukter har i 
gemenskapsrätten samordnats genom direk-
tiv av rådet. På tobaksprodukter tillämpas rå-
dets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av 
skatt på cigarretter, rådets direktiv 
92/80/EEG om tillnärmning av skatter på 
andra tobaksvaror än cigarretter samt rådets 
direktiv 95/59/EEG om andra skatter än om-
sättningsskatter som påverkar förbrukningen 
av tobaksvaror. Direktiven innehåller be-
stämmelser om definitioner av tobaksproduk-
ter, vilka produkter som ska påföras punkt-
skatt, beskattningens struktur samt minimi-
acciser. De nämnda direktiven, 92/79/EEG 
om tillnärmning av skatt på cigarretter, 
92/80/EEG om tillnärmning av skatter på 
andra tobaksvaror än cigarretter samt 
95/59/EEG om andra skatter än omsättnings-
skatter som påverkar förbrukningen av to-
baksvaror som gäller tobaksprodukter har 
ändrats genom rådets direktiv 1999/81/EG 
och 2002/10/EG. De senaste ändringarna 
framgår av rådets direktiv 2010/12/EU av 
den 16 februari 2010 om ändring av direkti-
ven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG 
när det gäller strukturer och skattesatser i 
fråga om punktbeskattning av tobaksvaror 
samt av direktiv 2008/118/EG, i fortsättning-
en tobaksaccisdirektivet. 

Vissa medlemsstater har haft problem med 
definitionerna av cigarretter och cigarrer, 
varför det genom tobaksaccisdirektivet har 
gjorts några tekniska justeringar av dessa de-
finitioner. 

Den viktigaste ändringen i direktivet är de 
för medlemsstaterna obligatoriska höjningar-
na av minimiaccisnivåerna, med vilkas hjälp 
man gradvis eftersträvar enhetliga punktskat-
te- och prisnivåer för tobaksprodukter på den 
inre marknaden. De stora prisskillnader som 
råder på den inre marknaden leder till gräns-
handel och smuggling, vilket snedvrider 
konkurrensen och riskerar att omintetgöra 
medlemsstaternas strävanden att bland annat 
förverkliga en tobaksaccispolitik som vilar 
på hälsomässiga grunder. Gemensamma 
punktskattenivåer och enhetliga definitioner 
av skattepliktiga produkter minskar möjlig-
heterna att skaffa likadana produkter från 
länder med väsentligt lägre accisnivåer. Kraf-
tiga variationer i skattebelastningen mellan 
de olika medlemsländerna kan leda till bety-
dande snedvridningar av konkurrensen. Å 
andra sidan främjar en ökad tillnärmning av 
punktskatternas skattesatser bekämpningen 
av smuggling och bedrägerier. 

Begreppet mest efterfrågad priskategori 
som utgjort grund för minimibeskattningen 
lämpar sig enligt kommissionen dåligt på den 
inre marknaden. Begreppet leder till sned-
vridning av priskonkurrensen, eftersom det 
baserar sig på prissättningsbeslut som fattas 
av de stora aktörerna inom tobaksindustrin. 
Dessutom har begreppet gjort det svårt att 
förutspå accisintäkterna. EU-rätten saknar 
också bestämmelser om hur den mest efter-
frågade priskategorin ska definieras, vilket 
har medfört att medlemsstaterna har räknat ut 
priset på varierande sätt. 
 
Cigarretter 

En av de viktigaste ändringarna i tobaksac-
cisdirektivet är slopandet av begreppet mest 
efterfrågad priskategori vid beskattningen av 
cigarretter. Begreppet mest efterfrågad pris-
kategori har i tobaksaccisdirektivet slopats 
och ersatts med det vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset, som ska användas vid be-
dömningen huruvida tobaksaccisen i en med-
lemsstat motsvarar den i direktivet föreskriv-
na miniminivån. 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska medlems-
staterna fortsättningsvis tillämpa både en 
punktskatt per enhet (särskild punktskatt) och 
en värderelaterad punktskatt på cigarretter så, 
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att miniminivån för den allmänna punktskat-
ten ska utgöra minst 57 procent av det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset för de ci-
garretter som frisläpps för konsumtion. Vid 
beräkningen av den allmänna punktskatten 
beaktas den på kvantitet baserade särskilda 
punktskatten och den värderelaterade punkt-
skatten exklusive mervärdesskatt. Från och 
med ingången av 2014 ska minimikravet på 
57 procent höjas till 60 procent. Beräkningen 
av den för medlemsstaterna obligatoriska 
punktskattenivån på grundval av det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset förbättrar 
möjligheterna att beakta tobaksmarknaden 
som helhet och minskar känsligheten för 
spekulation. 

Oavsett den totala allmänna punktskattens 
miniminivå ska den särskilda punktskatten på 
cigarretter dessutom uppgå till minst 64 euro 
per 1 000 cigarretter från och med ingången 
av 2011. Från och med ingången av 2014 
höjs den minsta punktskatten till 90 euro per 
1 000 cigarretter, vilket innebär en höjning 
om 40 procent. 

Medlemsstater, som tar ut en punktskatt på 
minst 101 euro per 1 000 cigarretter på 
grundval av det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset, behöver inte uppfylla minimi-
kravet på 57 procent i allmän punktskatt som 
nämns ovan. Från och med ingången av 2014 
behöver medlemsstater, som tar ut en punkt-
skatt på minst 115 euro per 1 000 cigarretter 
på grundval av det vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset, inte uppfylla minimikravet 
på 60 procent i allmän punktskatt. 

Den särskilda punktskatten på cigarretter 
måste dessutom uppfylla kravet på en viss 
procentuell andel av den totala skattebelast-
ningen för cigarretter. Till och med den 31 
december 2013 får inte den särskilda kompo-
nenten i punktskatten vara lägre än fem pro-
cent och inte högre än 76,5 procent av belop-
pet av den totala skattebelastning som upp-
kommer genom ackumulering av den sär-
skilda punktskatten och den proportionella 
punktskatten och mervärdesskatten som tas 
ut på det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset.  Från och med ingången av 2014 
får inte den särskilda komponenten i punkt-
skatten vara lägre än 7,5 procent och inte 
högre än 76,5 procent av den allmänna 
punktskatten. 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset beräknas 
med beaktande av det totala värdet av alla ci-
garretter som frisläpps för konsumtion i re-
spektive medlemsstat och på grundval av de-
taljhandelspriset inklusive alla skatter, divi-
derat med den totala kvantiteten cigarretter 
som frisläpps för konsumtion. Alla medlems-
stater ska bestämma det vägda genomsnittli-
ga detaljhandelspriset senast den 1 mars varje 
år på basis av uppgifter om alla cigarretter 
som frisläppts för konsumtion under det fö-
regående kalenderåret. 

Enligt tobaksaccisdirektivet får medlems-
stater fortsättningsvis ta ut en minimi-
punktskatt på cigarretter, om förutsättningar-
na för strukturen i fråga om den allmänna 
punktskatten för cigarretter uppfylls. Syftet 
med minimiaccisen är att dämpa utbudet av 
lågpriscigarretter på marknaden.  
 
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset utgöra re-
ferensvärde även för finskuren tobak avsedd 
att rullas till cigarretter. Liksom för cigarret-
ter beräknas det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset med beaktande av det totala 
värdet av all finskuren tobak avsedd att rullas 
till cigarretter som frisläpps för konsumtion i 
respektive medlemsstat och på grundval av 
detaljhandelspriset inklusive alla skatter, di-
viderat med den totala kvantiteten finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter som 
frisläpps för konsumtion. Det vägda genom-
snittliga detaljhandelspriset ska bestämmas 
senast den 1 mars varje år på basis av uppgif-
ter om alla sådana produkter som frisläppts 
för konsumtion under det föregående kalen-
deråret. 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska den all-
männa punktskatten på finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigarretter från och med 
ingången av 2011 utgöra minst 40 procent av 
det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset 
för finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter vilken frisläpps för konsumtion eller 
minst 40 euro per kilogram. Från och med 
ingången av 2013 höjs den allmänna punkt-
skatten till minst 43 procent eller minst 47 
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euro per kilogram. Från och med ingången av 
2015 utgör den allmänna punktskatten minst 
46 procent eller minst 54 euro per kilogram. 
Från och med ingången av 2018 utgör den 
allmänna punktskatten minst 48 procent eller 
minst 60 euro per kilogram. Och från och 
med ingången av 2020 utgör den allmänna 
punktskatten minst 50 procent eller minst 
60 euro per kilogram. 
 
Pip- och cigarrettobak 

Den allmänna punktskatten på annan pip- 
och cigarrettobak än finskuren tobak avsedd 
att rullas till cigarretter ska från och med in-
gången av 2011 utgöra minst 20 procent av 
detaljhandelspriset inklusive alla skatter, el-
ler 22 euro per kilogram. 
 
Cigarrer 

Den allmänna punktskatten på cigarrer eller 
cigariller ska från och med ingången av 2011 
utgöra minst fem procent av detaljhan-
delspriset inklusive alla skatter, eller 12 euro 
per 1 000 stycken eller per kilogram. 
 
Definitioner 

I tobaksaccisdirektivet har definitionerna 
av cigarretter, cigarrer och cigariller samt an-
nan pip- och cigarrettobak ändrats. Längder-
na på tobaksrullar, som på basis av sin längd 
ska betraktas som två eller flera cigarretter, 
har förkortats. I syfte att undvika en oända-
målsenlig beskattning har definitionerna av 
pip- och cigarrettobak ändrats för att göra det 
lättare att skilja på piptobak och finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter. Även 
definitionen av tobaksavfall har preciserats. 
 
Informationsskyldighet 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska kommis-
sionen i fortsättningen vart fjärde år föreläg-
ga rådet en rapport om punktskattesatserna 
och skattestrukturerna som fastställs i enlig-
het med direktivet. Förändringen jämfört 
med vad som gällt tidigare är att medlemssta-
terna är skyldiga att lämna tillgängliga upp-
gifter som är väsentliga med tanke på kom-
missionens rapport. 

1.3 Bedömning av nuläget 

Den punktskatt som tas ut på tobakspro-
dukter i Finland motsvarar i varje fall tillsvi-
dare de höjda miniminivåerna enligt tobaks-
accisdirektivet, varför det inte föreligger be-
hov att göra ändringar i den egentliga to-
baksaccisens nivå eller struktur. Minimiacci-
sen på cigarretter enligt den accistabell som 
utgör bilaga till tobaksaccislagen bestäms 
dock som en andel av tobaksaccisen på ci-
garretter i den mest efterfrågade prisklassen, 
vilket innebär att minimiaccisens struktur 
inte överensstämmer med direktivet. Även 
om begreppet mest efterfrågad prisklass inte 
har orsakat problem i Finland, måste begrep-
pet slopas för att direktivet ska kunna 
genomföras. 

Tobaksaccislagen saknar bestämmelser om 
det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, 
vilket ska fastställas årligen för att garantera 
att tobaksaccisens miniminivå och struktur 
iakttas på det sätt som förutsätts i direktivet. 

Definitionerna av cigarretter och cigarrer 
har inte orsakat några större problem i Fin-
land, men genomförandet av direktivet förut-
sätter att de blir föremål för vissa precise-
ringar av teknisk natur. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Genomförandet av tobaksaccisdirektivet 
förutsätter reglering på lagnivå. I enlighet 
med tobaksaccisdirektivet ska de nationella 
lagar och andra författningar som är nödvän-
diga för att följa detta direktiv sättas i kraft 
med verkan från och med den 1 januari 2011, 
om annat inte föreskrivs i direktivet. Avsik-
ten med propositionen är att genomföra be-
hövliga ändringar av tobaksaccislagen. 

Begreppet mest efterfrågad prisklass, som 
använts vid beskattningen av cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter, slopas i tobaksaccislagen. I lagen införs 
en definition av det vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset, som har betydelse endast 
när det gäller att övervaka att accisens mini-
minivå och struktur iakttas vid beskattningen 
i Finland i enlighet med tobaksaccisdirekti-
vet. Det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset fastställs enligt förslaget årligen av 
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Tullstyrelsen. För den skull måste accisskyl-
diga lämna nödvändiga uppgifter till tull-
myndigheten. Dessutom föreskrivs i lagen 
om en skyldighet för alla accisskyldiga att till 
tullmyndigheten lämna uppgifter till grund 
för de statistiska uppgifter som ska sändas till 
Europeiska kommissionen. 

Enligt tobaksaccisdirektivet får medlems-
staterna ta ut en minimipunktskatt på ci-
garretter. Minimiaccisen ändras enligt försla-
get till sin struktur så, att den överensstäm-
mer med tobaksaccisdirektivet. I Finland är 
det motiverat att uppbära en minimiaccis på 
grund av tobaksmarknadens struktur och för 
att dämpa utbudet av lågpriscigarretter på 
marknaden. Minimiaccisen beräknas inte 
längre som en procentuell andel av tobaksac-
cisen på tobaksprodukter i den mest efterfrå-
gade prisklassen. Minimiaccisen kommer en-
ligt förslaget att baseras på en accis per enhet 
och den bestäms så, att den beaktar minimi-
accisens nivå 2010 och den inverkan som in-
flationen uppskattas ha på priserna. Minimi-
accisen på cigarretter ska från ingången av 
2011 uppgå till 131,50 euro per 1 000 ci-
garretter. Genom att inflationens inverkan 
beaktas säkerställs att beskattningen av låg-
priscigarretter inte sjunker i förhållande till 
beskattningen av de cigarretter som omfattas 
av den normala accisen. Även minimiaccisen 
på finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter ändras på motsvarande sätt som mi-
nimiaccisen på cigarretter. Från ingången av 
2011 ska minimiaccisen på finskuren tobak 
avsedd att rullas till cigarretter uppgå till 
68,50 euro per kilogram. 

För Finlands del medför tobaksaccisdirek-
tivet inte några omedelbara förändringar i 
vare sig tobaksaccisens nivå eller dess struk-
tur, varför förslaget inte innebär någon änd-
ring av accisens nivå eller struktur, med un-
dantag för ovan nämnda ändring av minimi-
accisens struktur. 

Enligt framställningen berörs tobaksaccis-
lagen av några tekniska ändringar av defini-
tionerna av tobaksprodukter. Tobaksaccisla-
gens definitioner av cigarrer och cigariller, 
cigarretter samt pip- och cigarrettobak ändras 
så att de motsvarar tobaksaccisdirektivet. 

Dessutom föreslås några tekniska ändringar 
av hänvisningsbestämmelserna i tobaksaccis-
lagen. Hänvisningarna i tobaksaccislagen till 

lagen om påförande av accis (1469/1994), i 
fortsättningen gamla punktskattelagen, före-
slås bli ändrade så att de avser nya punktskat-
telagen. Dessutom föreslås att tobaksaccisla-
gen ändras i fråga om sättet för bestämmande 
av accis på tobaksprodukter som i strid med 
gällande bestämmelser förts in i landet. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har i princip inte några stats-
finansiella konsekvenser. Tobaksaccisen höj-
des i Finland den 1 januari 2010 och de 
punktskattenivåer som Finland tillämpar på 
tobaksprodukter motsvarar de höjda minimi-
nivåerna för allmän punktskatt inom EU i en-
lighet med tobaksaccisdirektivet. De änd-
ringar av strukturen för minimiaccisen på ci-
garretter som förutsätts i tobaksaccisdirekti-
vet inverkar så, att minimiaccisen baseras på 
en accis per enhet. Justeringen av accisnivån 
inverkar så, att den inverkan som inflation 
uppskattas ha på priserna beaktas. Priser på 
de cigaretter som omfattas av minimiaccisen 
stiger i genomsnitt ungefär 1,6 procent jäm-
fört med ens situation i vilken miniaccisen 
inte justeras med den ovan nämnda infla-
tionsjusteringen. 

Minimiaccisen på finskuren tobak avsedd 
att rullas till cigarretter ändras till sin struktur 
och nivå på samma sätt som minimiaccisen 
på cigarretter. Priser på finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigaretter som omfattas av 
minimiaccisen stiger i genomsnitt 1,7 procent 
jämfört med en situation i vilken miniaccisen 
inte justeras med den ovan nämnda infla-
tionsjusteringen. 

De ändringar av definitionerna av tobaks-
produkter som förutsätts i tobaksaccisdirekti-
vet är närmast av teknisk natur och inverkar 
inte på vare sig accisnivån eller priset för de 
produkter som för närvarande finns ute på 
marknaden. 

Enligt tobaksaccisdirektivet överflyttas 
skattebelastningen inom den normala be-
skattningen av cigarretter alltmer till en accis 
per enhet. Finland måste se till att den nu gäl-
lande accisstrukturen ligger över de lägsta 
gränserna för accis per enhet, vilka kommer 
att höjas vid ingången av 2011 och på nytt 
vid ingången av 2014. Accisen per enhet föl-
jer inte automatiskt inflationsutvecklingen, 
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utan det krävs en lagändring för att infla-
tionsutvecklingen ska kunna beaktas. 

Eftersom minimiaccisen helt grundar sig på 
en accis per enhet, bör inflationens inverkan 
regelbundet följas upp och nödvändiga änd-
ringar göras i accistabellen. Även andra län-
ders erfarenheter av en minimiaccis som 
grundar sig på det vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset kommer att följas upp och 
dess lämplighet för Finlands tobaksbeskatt-
ning utvärderas. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Utlåtanden om propositionen har begärts 
av social- och hälsoministeriet, Tullstyrelsen, 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, Institutet för hälsa och välfärd, 
Centret för hälsofrämjande, Päivittäistavara-
kauppa ry., Skattebetalarnas Centralförbund 
rf., Tupakkateollisuusliitto ry. och Philip 
Morris Finland Oy. 

Utlåtandena innehåller förslag till vissa 
preciseringar och tillägg till propositionen 
och dess motiveringar. I mån av möjlighet 
har de beaktats. Det har framförts olika syn-
punkter på vilka eventuella konsekvenser 
minimiaccisen enligt det förslag som sändes 
på remiss för med sig. Även till den delen har 
synpunkterna beaktats och minimiaccisens 
struktur har ändrats så att den grundar si på 
en accis per enhet. 
 
5  Samband med internationel la  

överenskommelser och förpl ik-
te lser  

De föreslagna ändringarna baserar sig på 
Europiska unionens tobaksaccisdirektiv. I en-
lighet med tobaksaccisdirektivet ska de na-
tionella lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv sättas i 
kraft med verkan från och med den 1 januari 
2011, om annat inte föreskrivs i direktivet. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag  

3 §. I paragrafen definieras cigarrer och ci-
gariller. Definitionerna ändras så, att de över-
ensstämmer med bestämmelserna i tobaksac-
cisdirektivet. Flera medlemsstater och repre-
sentanter för handeln har rapporterat, att det 
på marknaden har dykt upp nya produkter 
som bör betraktas som cigarrer och som inte i 
likhet med cigarretter är vita utan till färgen 
påminner om cigarrer eller cigariller, men 
som i avseende på sin funktion, sin smak och 
sitt utseende bör betraktas som substitut för 
cigarretter. Av den anledningen har i tobaks-
accisdirektivets definition av cigarrer den ak-
tuella bestämmelsen om saken helt slopats. 
Genom ändringen av tobaksaccisdirektivet 
vill man garantera en enhetlig beskattning av 
dessa produkter och begränsa tillämpningen 
av en lägre minimiaccis på de traditionella 
cigarrerna och cigarillerna. Genom den före-
slagna ändringen genomförs artikel 3.1 i to-
baksaccisdirektivet, som ersätter artikel 3 i 
direktiv 95/59/EG samt artikel 3.5 i tobaks-
accisdirektivet, som ersätter artikel 7.1 i di-
rektiv 95/59/EG. 

4 §. I paragrafens 2 mom. bestäms när en 
tobaksrulle ska betraktas som två eller flera 
cigarretter. För att reducera punktskatten på 
cigarretter har det på marknaden i unionen 
börjat dyka upp nya produkter, där tobaksrul-
lens längd är 18 centimeter och filtret med-
följer separat. Rullarna bryts i tre delar vilka 
förses med filter. På det sättet beskattas tre 
cigarretter som två cigarretter. För att för-
hindra detta har tobaksaccisdirektivets defini-
tion av tobaksrullar ändrats. Paragrafens 
2 mom. ändras så, att det motsvarar tobaks-
accisdirektivet. Genom den föreslagna änd-
ringen genomförs artikel 3.2 i tobaksaccisdi-
rektivet, som ersätter artikel 4.2 i direktiv 
95/59/EG. 

5 §. I paragrafen definieras pip- och cigar-
rettobak. Paragrafens 1 mom. 2 punkt ändras 
enligt förslaget så, att definitionen av tobaks-
avfall motsvarar tobaksaccisdirektivet. Ge-
nom den föreslagna ändringen genomförs ar-
tikel 3.3 i tobaksaccisdirektivet, som ersätter 
artikel 5.2 i direktiv 95/59/EG. 

I paragrafens 2 mom. bestäms skärnings-
bredden för tobak. Definitionen av pip- och 
cigarrettobak har i tobaksaccisdirektivet an-
passats för att piptobak och finskuren tobak 
lättare ska kunna skiljas åt i syfte att undvika 
en oändamålsenlig beskattning. Tvärsnittets 
maximibredd för finskuren tobak avsedd att 
rullas till cigarretter har i tobaksaccisdirekti-
vet höjts från nuvarande 1,0 millimeter till 
1,5 millimeter. I paragrafens 2 mom. bestäms 
tvärsnittets maximibredd så, att den motsva-
rar tobaksaccisdirektivet. Genom den före-
slagna ändringen genomförs artikel 3.4 i to-
baksaccisdirektivet, som ersätter artikel 6 i 
direktiv 95/59/EG. 

9 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om detaljhandelspriset. I paragrafens 1 mom. 
görs en ändring av teknisk natur och hänvis-
ningen till 10 § i gamla punktskattelagen 
stryks. 

Paragrafens 2 mom. ändras så, att den även 
gäller tobaksprodukter som i strid med gäl-
lande bestämmelser förs in i landet. Enligt 
nuvarande rättspraxis uppbärs minimiaccis 
på cigarretter som i strid med gällande be-
stämmelser förts in i landet. En tillämpning 
av minimiaccisen innebär i praktiken en skat-
tesänkning. Det är ändamålsenligt att också 
tobaksprodukter som i strid med gällande be-
stämmelser förts in i landet i beskattnings-
hänseende omfattas av 9 § 2 mom. i tobaks-
accislagen. På dylika cigarretter och 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter uppbärs därvid i princip samma accis som 
på motsvarande produkter. Om motsvarande 
produkt inte förekommer hos oss eller om 
tobaksmärket inte i efterhand kan klarläggas 
uppbärs minimiaccis. 

10 §. I paragrafen bestäms om accisfrihet. 
Genom en ändring av teknisk natur ersätts 
Europeiska gemenskapen med Europeiska 
unionen. 

11 §. I paragrafen bestäms om prisetiketter. 
Genom en ändring av teknisk natur stryks 
hänvisningen till 10 § i gamla punktskattela-
gen. 

I paragrafens 2 mom. ersätts termen regi-
strerad näringsidkare enligt den gamla punkt-
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skattelagen med termen registrerad mottagare 
enligt den nya punktskattelagen. 

12 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om kontrolletiketter. Paragrafens hänvisning-
ar till 18 - 21 § och 16 § 10 punkten i gamla 
punktskattelagen ersätts med hänvisningar 
till 72, 73, 84, 85 och 88 - 90 § i nya punkt-
skattelagen. 

13 §. Enligt den nuvarande paragrafen har 
statsrådet rätt att redan innan lagen trätt i 
kraft bestämma att accis på produkterna ska 
uppbäras enligt propositionen. Enligt 81 § i 
Finlands grundlag (731/1999) bestäms ge-
nom lag om grunderna för skattskyldigheten 
och skattens storlek samt om de skattskyldi-
gas rättsskydd. Eftersom den nuvarande be-
stämmelsen står i strid med grundlagen före-
slås att den slopas. 

I paragrafens 1 mom. föreslås en bestäm-
melse att den accisskyldige trots sekretessbe-
stämmelserna till tullmyndigheten är skyldig 
att lämna behövliga uppgifter till grund för 
de statistiska uppgifter som ska sändas till 
Europeiska kommissionen om tobaksproduk-
ter. Samtidigt föreskrivs om skyldighet för 
accisskyldiga att till tullmyndigheten lämna 
uppgifter om kvantiteter tobaksprodukter 
som frisläppts för konsumtion samt prisklas-
ser som behövs för fastställande av det vägda 
genomsnittliga detaljhandelspriset. Tullsty-
relsen utfärdar enligt förslaget närmare be-
stämmelser om uppgifternas innehåll samt 
hur och när de ska lämnas. Genom bestäm-
melsen genomförs artikel 1.4 i tobaksaccisdi-
rektivet, som ersätter artikel 4 i direktiv 
92/79/EEG samt artikel 2.3 i tobaksaccisdi-
rektivet, som ersätter artikel 4 i direktiv 
92/80/EEG. 

Enligt tobaksaccisdirektivet ska kommis-
sionen även i fortsättningen vart fjärde år fö-
relägga rådet en rapport om punktskattesat-
serna och skattestrukturerna. Förändringen 
jämfört med vad som gällt tidigare är att 
medlemsstaterna är skyldiga att lämna såda-
na tillgängliga uppgifter som är väsentliga 

med tanke på kommissionens rapport. För 
den skull bör det klart framgå av lagen att de 
accisskyldiga till tullmyndigheten ska lämna 
nödvändiga uppgifter för vidarebefordran till 
kommissionen. Dessutom måste det i fort-
sättningen tydligt framgå av lagen att de ac-
cisskyldiga är skyldiga att lämna behövliga 
uppgifter för fastställande av det vägda ge-
nomsnittliga detaljhandelspriset. 

Enligt förslaget intas i 2 mom. bestämmel-
ser om hur det vägda genomsnittliga detalj-
handelspriset räknas ut. Dessutom bestäms 
att det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset fastställs av Tullstyrelsen. Genom 
den föreslagna ändringen genomförs artikel 
1.1 punkt 3 i tobaksaccisdirektivet, som er-
sätter artikel 2 i direktiv 92/79/EEG samt ar-
tikel 2.1 i tobaksaccisdirektivet, som till arti-
kel 3.1 i direktiv 92/80/EEG fogar en ny 
punkt. 

14 §. I paragrafen föreskrivs om punktskat-
telagens tillämpning. I paragrafen görs några 
ändringar av teknisk natur. 

Bilaga. Till accistabellen som utgör bilaga 
till lagen fogas minimiacciserna på cigarret-
ter och finskuren tobak avsedd att rullas till 
cigarretter. Minimiacciserna på cigarretter 
och finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter ska grunda sig på en accis per enhet 
och de minimiacciser som tillämpas ska 
framgå ur accistabellen. Minimiaccisen på 
cigarretter ska från ingången av 2011 uppgå 
till 131,50 euro per 1 000 cigarretter. Mini-
miaccisen på finskuren tobak avsedd att rul-
las till cigarretter ska uppgå till 68,50 euro 
per kilogram. Enligt förslaget slopas dessut-
om bestämmelsen i accistabellen att Tullsty-
relsen ska fastställa de mest efterfrågade pris-
klasserna för cigarretter och finskuren tobak 
avsedd att rullas till cigarretter som obehöv-
lig. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 3 §, 4 § 2 mom., 5 och 9 §, 10 § 3 punkten, 11 §, 

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

nämnda lag, 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 tan-
ke på sina egenskaper och konsumenternas 
normala förväntningar, uteslutande är avsed-
da att rökas som om de vore cigarrer eller ci-
gariller: 

1) tobaksrullar med yttre täckblad av natur-
tobak, 

2) tobaksrullar fyllda med en riven bland-
ning och med yttre täckblad av cigarrers 
normala färg, av rekonstituerad tobak, vilka 
täcker produkten helt och i förekommande 
fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer 
med munstycke, inte munstycket, om stycke-
vikten utan filter eller munstycke är minst 
2,3 g och högst 10 g och omkretsen är minst 
34 mm 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 to-
baksrulle som avses i 1 mom. betraktas som 
två cigarretter, om den förutom filter eller 

munstycke är längre än 8 men högst 11 cen-
timeter, som tre cigarretter, om den förutom 
filter eller munstycke är längre än 11 men 
högst 14 centimeter och som fyra cigarretter, 
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 bearbet-
ning, 

2) tobaksavfall som bjuds ut till detaljhan-
delsförsäljning, som inte är cigarrer, cigaril-
ler 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. 
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9 § 
Vid fastställande av tobaksaccis avses med 

detaljhandelspris det detaljhandelspris som 
den accisskyldige 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 
motsvarande produkter i Finland. Om det 
inte finns motsvarande produkter, bestäms 
accisen på cigarretter och finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigarretter i enlighet med 
den i 8 § avsedda minimiaccisen. Såsom be-
skattningsvärde för andra tobaksprodukter 
betraktas det genomsnittliga detaljhan-
delspriset för produktgruppen som fastställs 
av Tullstyrelsen. 
 
 

10 § 
Förutom vad punktskattelagen (182/2010) 

stadgar är accisfria: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en 
auktoriserad lagerhållare levererar för kon-
sumtion annanstans inom Europeiska unio-
nens område än i Finland. 
 
 

11 § 
En accisskyldig ska innan tobaksproduk-

terna överlåts till konsumtion i Finland förse 
produkterna med prisetiketter som fästs på 
detaljhandelsförpackningen under ett skydds-
hölje eller med sådan text som trycks på de-
taljhandelsförpackningen och varav framgår 
det detaljhandelspris som avses i 8 §. 

Om den i 1 mom. avsedda accisskyldige är 
auktoriserad lagerhållare eller registrerad 
mottagare ska den accisskyldige själv skaffa 
och bekosta prisetiketterna. I annat fall leve-
rerar Tullstyrelsen prisetiketterna till den ac-
cisskyldige och debiterar en avgift enligt 
självkostnadspris för etiketterna. 
 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad i 1 mom. bestäms gäller inte tobaks-
produkter som förts in i Finland som sådana 
accisfria hemkomstgåvor som avses i 72, 84, 
85, 89 och 90 § i punktskattelagen och inte 

heller accisfria tobaksprodukter som förts in i 
Finland som sådana mindre värdefulla gåvor 
som avses i 73 och 88 § i samma lag. 
 
 

13 § 
Trots sekretessbestämmelserna ska den ac-

cisskyldige till tullmyndigheten lämna be-
hövliga uppgifter om kvantiteter tobakspro-
dukter som frisläppts för konsumtion samt 
prisklasser som behövs för fastställande av 
det i 2 mom. avsedda vägda genomsnittliga 
detaljhandelspriset. Dessutom ska den accis-
skyldige trots sekretessbestämmelserna till 
tullmyndigheten lämna behövliga uppgifter 
till grund för de statistiska uppgifter som ska 
sändas till Europeiska kommissionen om to-
baksprodukter. Tullstyrelsen utfärdar närma-
re bestämmelser om uppgifternas innehåll 
samt 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 
med beaktande av det totala värdet av alla ci-
garretter som frisläpps för konsumtion, på 
grundval av detaljhandelspriset inklusive alla 
skatter, dividerat med den totala kvantiteten 
cigarretter som frisläpps för konsumtion. Det 
vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter ska beräknas med beaktande av det totala 
värdet av all finskuren tobak avsedd att rullas 
till cigarretter som frisläpps för konsumtion, 
på grundval av detaljhandelspriset inklusive 
alla skatter, dividerat med den totala kvanti-
teten finskuren tobak avsedd att rullas till ci-
garretter som frisläpps för konsumtion. 
 
 
 

14 § 
Till den del något annat inte följer av denna 

lag, tillämpas på tobaksprodukter punktskat-
telagen. 

Vad i 1 mom. bestäms gäller i tillämpliga 
delar också produkter som avses i 7 §. Om 
dessa produkter importeras eller mottas av 
annan än en auktoriserad lagerhållare eller 
registrerad mottagare etablerad i Finland, till-
lämpas punktskattelagens bestämmelser om 
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produkter som frisläpps för konsumtion i en 
annan medlemsstat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
 

Helsingfors den 15 oktober 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Finansminister Jyrki Katainen 
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Bilaga 
 
 
 

ACCISTABELL 

Produkt Produkt- 
grupp 

Euro/ 
enhet 

Procent av detalj-
handelspris 

    
Cigaretter 1. 17,50/1000 st. 52,0 
-- Minimiaccis på cigarretter 1A. 131,50/1000 st. - 
Cigaretter 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 finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigarretter 

4A. 68,50/kg - 

Cigarettpapper 5. — 60,0 
Annan produkt som innehåller tobak 6. — 60,0 
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Bilaga 1 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 3 §, 4 § 2 mom., 5 och 9 §, 10 § 3 punkten, 11 §, 

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

nämnda lag, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1203/1995 och bilagan sådan den lyder i 
lag 1021/2009, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Med cigarrer och cigariller avses tobaksrul-

lar, som kan rökas som sådana och 
 
 
 
 
1) som är helt framställda av naturtobak, 
2) i vilka det yttersta täckbladet är av natur-

tobak, 
3) som är fyllda med en riven blandning 

och med yttre täckblad av cigarrers normala 
färg som täcker produkten helt och i före-
kommande fall inkluderar filtret, men i fråga 
om cigarrer med munstycke, inte munstycket 
och med täckblad båda av rekonstituerad to-
bak, om styckevikten utan filter eller mun-
stycke är minst 1,2 gram och om det yttre 
täckbladet är anbringat i spiralform med en 
spetsig vinkel på minst 30 grader mot cigar-
rens längdaxel, 

4) som är fyllda med en riven blandning 
och med yttre täckblad av cigarrers normala 
färg, av rekonstituerad tobak som täcker pro-
dukten helt och i förekommande fall inklude-
rar filtret, men i fråga om cigarrer med mun-
stycke, inte munstycket, om styckevikten utan 
filter eller munstycke är minst 2,3 gram och 
om omkretsen är minst 34 millimeter på 
minst en tredjedel av längden. 

Med cigarrer och cigariller jämställs pro-
dukter som delvis är framställda av annat än 

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 
avsedda 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 
normala färg, av rekonstituerad tobak, vilka 
täcker produkten helt och i förekommande 
fall inkluderar filtret men, i fråga om cigar-
rer med munstycke, inte munstycket, om 
styckevikten utan filter eller munstycke är 
minst 2,3 g och högst 10 g och omkretsen är 
minst 34 mm på minst en tredjedel av läng-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkter som delvis består av andra äm-

nen än tobak men som i övrigt uppfyller de 
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tobak, men som fyller andra i 1 mom. stadga-
de förutsättningar. I produkterna skall dock 
finnas ett täckblad av naturtobak eller av re-
konstituerad tobak eller täck- och omblad av 
rekonstituerad tobak.  
 

kriterier som fastställs i 1 mom. ska också 
behandlas som cigarrer och cigariller. 
 

 
4 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid uppbörd av tobaksaccis skall den to-

baksrulle som avses i 1 mom. anses som två 
cigarretter om den utan filter och holken är 
längre än 9 centimeter men högst 18 centime-
ter, som tre cigarretter om den utan filter och 
holken är längre än 18 centimeter men högst 
27 centimeter och så vidare.  
 

4 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av denna lag ska en to-
baksrulle som avses i 1 mom. betraktas som 
två cigarretter, om den förutom filter eller 
munstycke är längre än 8 men högst 11 cen-
timeter, som tre cigarretter, om den förutom 
filter eller munstycke är längre än 11 men 
högst 14 centimeter och som fyra cigarretter, 
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 bearbet-
ning, 

2) tobaksavfall som tillhandahålls i detalj-
handel och som kan rökas och som inte är ci-
garrer, cigariller eller cigarretter. 

 
 
 
Med finskuren tobak som skall rullas till ci-

garretter avses i 1 mom. definierad tobak vars 
beståndsdelar till mer än 25 viktprocent har 
en skärningsbredd av mindre än 1 millimeter. 
 

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 bearbet-
ning, 

2) tobaksavfall som bjuds ut till detaljhan-
delsförsäljning, som inte är cigarrer, cigaril-
ler 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 i 10 § lagen om påförande av accis av-
sedda accisskyldige har uppgett. 

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter 
som förts in i landet för annat ändamål än 
kommersiell försäljning anses motsvarande 
produkters detaljhandelspris i Finland. Om 
motsvarande produkter inte finns här, be-

9 § 
Vid fastställande av tobaksaccis avses med 

detaljhandelspris det detaljhandelspris som 
den accisskyldige 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 
motsvarande produkter i Finland. Om det inte 
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stäms accisen för cigarretter och finskuren 
tobak, avsedd att rullas till cigarretter, enligt 
den i 8 § avsedda minimiaccisen. Såsom be-
skattningsvärde för andra tobaksprodukter be-
traktas produktgruppens genomsnittliga de-
taljhandelspris, som fastställs av tullstyrelsen. 

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 det genomsnittliga detaljhandelspriset för 
produktgruppen som fastställs av Tullstyrel-
sen. 
 

 
10 §  

Förutom vad lagen om påförande av accis 
stadgar är accisfria, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en 
auktoriserad lagerhållare levererar för kon-
sumtion annanstans inom Europeiska gemen-
skapens område än i Finland. 

10 § 
Förutom vad punktskattelagen (182/2010) 

stadgar är accisfria: 
— — — — — — — — — — — — — —  
3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en auk-
toriserad lagerhållare levererar för konsum-
tion annanstans inom Europeiska unionens 
område än i Finland. 

 
11 §  

En accisskyldig som avses i 10 § lagen om 
påförande av accis skall innan tobaksproduk-
terna överlåts till konsumtion i Finland förse 
produkterna med prisetiketter som fästes på 
detaljhandelsförpackningen under ett skydds-
hölje eller med sådan text som trycks på de-
taljhandelsförpackningen och varav framgår 
det detaljhandelspris som avses i 8 §. 

Om den i 1 mom. avsedda accisskyldige är 
auktoriserad lagerhållare eller registrerad när-
ingsidkare skall den accisskyldige själv skaffa 
och bekosta prisetiketterna. I annat fall leve-
rerar tullstyrelsen prisetiketterna till den ac-
cisskyldige och debiterar ett självkostnadspris 
för etiketterna.  
 

11 § 
En accisskyldig ska innan tobaksproduk-

terna överlåts till konsumtion i Finland förse 
produkterna med prisetiketter som fästs på 
detaljhandelsförpackningen under ett skydds-
hölje eller med sådan text som trycks på de-
taljhandelsförpackningen och varav framgår 
det detaljhandelspris som avses i 8 §. 

 
Om den i 1 mom. avsedda accisskyldige är 

auktoriserad lagerhållare eller registrerad 
mottagare ska den accisskyldige själv skaffa 
och bekosta prisetiketterna. I annat fall leve-
rerar Tullstyrelsen prisetiketterna till den ac-
cisskyldige och debiterar en avgift enligt 
självkostnadspris för etiketterna. 
 
 

 
12 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad 1 mom. stadgar gäller inte tobakspro-

dukter som förts in i Finland som sådana ac-
cisfria hemkomstgåvor som avses i 18—
21 §§ lagen om påförande av accis och inte 
heller accisfria tobaksprodukter som förts in i 
Finland som sådana mindre värdefulla gåvor 
som avses i 16 § 10 punkten i samma lag.  
 

 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad i 1 mom. bestäms gäller inte tobaks-
produkter som förts in i Finland som sådana 
accisfria hemkomstgåvor som avses i 72, 84, 
85, 89 och 90 § i punktskattelagen och inte 
heller accisfria tobaksprodukter som förts in i 
Finland som sådana mindre värdefulla gåvor 
som avses i 73 och 88 § i samma lag. 
 

 
13 §  

När en proposition om ändring av denna lag 
13 § 

Trots sekretessbestämmelserna ska den ac-
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har avlåtits till riksdagen har statsrådet rätt att 
bestämma att accis på varorna skall uppbäras 
enligt propositionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om den accis som betalts enligt 1 mom. är 

högre än den accis som senare fastställts, 
skall den distriktstullkammare som verkställt 
beskattningen på ansökan återbära till den ac-
cisskyldige det belopp som motsvarar skill-
naden.  
 

cisskyldige till tullmyndigheten lämna behöv-
liga uppgifter om kvantiteter tobaksprodukter 
som frisläppts för konsumtion samt prisklas-
ser som behövs för fastställande av det i 
2 mom. avsedda vägda genomsnittliga de-
taljhandelspriset. Dessutom ska den accis-
skyldig trots sekretessbestämmelserna till 
tullmyndigheten lämna behövliga uppgifter 
till grund för de statistiska uppgifter som ska 
sändas till Europeiska kommissionen om to-
baksprodukter. Tullstyrelsen utfärdar närma-
re bestämmelser om uppgifternas innehåll 
samt 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 
med beaktande av det totala värdet av alla 
cigarretter som frisläpps för konsumtion, på 
grundval av detaljhandelspriset inklusive 
alla skatter, dividerat med den totala kvanti-
teten cigarretter som frisläpps för konsum-
tion. Det vägda genomsnittliga detaljhan-
delspriset för finskuren tobak avsedd att rul-
las till cigarretter ska beräknas med beak-
tande av det totala värdet av all finskuren to-
bak avsedd att rullas till cigarretter som 
frisläpps för konsumtion, på grundval av de-
taljhandelspriset inklusive alla skatter, divi-
derat med den totala kvantiteten finskuren 
tobak avsedd att rullas till cigarretter som 
frisläpps för konsumtion. 
 

 
14 §  

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
gäller om accisskyldighet, grunderna för på-
förande av accis och även i övrigt om tobaks-
accis som skall betalas för cigarretter, cigar-
rer, cigariller, pip- och cigarrettobak samt för 
finskuren tobak avsedd att rullas till cigarret-
ter, vad som stadgas eller bestäms i lagen om 
påförande av accis eller med stöd av den. 

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga de-
lar också produkter som avses i 7 §. De 
stadganden i lagen om påförande av accis 
som gäller överföring av accispliktiga pro-
dukter tillämpas på nämnda produkter endast 
till den del stadgandena gäller överföring av 
produkter som införts från ett område utanför 
gemenskapen till en auktoriserad lagerhålla-

14 § 
Till den del något annat inte följer av den-

na lag, tillämpas på tobaksprodukter punkt-
skattelagen. 

 
 
 
 
 
Vad i 1 mom. bestäms gäller i tillämpliga 

delar också produkter som avses i 7 §. Om 
dessa produkter importeras eller mottas av 
annan än en auktoriserad lagerhållare eller 
registrerad mottagare etablerad i Finland, 
tillämpas punktskattelagens bestämmelser 
om produkter som frisläpps för konsumtion i 
en annan medlemsstat. 
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res skattefria lager eller överföring av pro-
dukter mellan skattefria lager i Finland. 
 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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Bilaga 2 
 
Gällande lydelse  
 

ACCISTABELL 

Produkt Produkt- 
grupp 

Euro/ 
enhet 

Procent av detalj-
handelspris 

    
Cigaretter 1. 17,50/1000 st. 52,0 
Cigaretter 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 

Cigarettpapper 5. — 60,0 
Annan produkt som innehåller tobak 6. — 60,0 
 
 
 
 
 Föreslagen lydelse 
 
 

ACCISTABELL 

Produkt Produkt- 
grupp 

Euro/ 
enhet 

Procent av detalj-
handelspris 

    
Cigaretter 1. 17,50/1000 st. 52,0 
-- Minimiaccis på cigarretter 1A. 131,50/1000 st. - 
Cigaretter 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 finskuren tobak av-
sedd att rullas till cigarretter 

4A. 68,50/kg - 

Cigarettpapper 5. — 60,0 
Annan produkt som innehåller tobak 6. — 60,0 
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