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Lag
om ändring av 18 § i punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 311/2016, som

följer:

18 §

Befrielse från punktskatt

Skattefria är produkter som
1) är avsedda för officiellt bruk vid i Finland verksamma utländska diplomatiska repre-

sentationer, konsulat som förestås av en utsänd konsul eller med dem jämförbara beskick-
ningar eller för diplomatiska representanters, utsända konsulers eller med dem jämförbara
personers eller till deras hushåll hörande familjemedlemmars personliga bruk,

2) är avsedda att användas av i Finland verksamma internationella organisationer,
inom de gränser och på de villkor som bestämts genom internationella konventioner om
upprättande av dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning,

3) är avsedda att användas av de väpnade styrkorna i varje stat som är part i Nordatlan-
tiska fördraget, utom den medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget
bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

4) är avsedda att användas av andra medlemsstaters väpnade styrkor i Finland eller av
den civilpersonal som åtföljer dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketente-
rier, när sådana styrkor deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unions-
verksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

5) är avsedda att användas av Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cy-
pern i enlighet med fördraget om upprättandet av Republiken Cypern, för styrkornas eget
bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

6) är avsedda för konsumtion enligt ett avtal som ingåtts med tredjeländer eller inter-
nationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller godkänt med hänsyn till un-
dantag från mervärdesskatt,

7) för officiellt bruk levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i Finland,
om produkternas skattepliktiga anskaffningspris sammanlagt uppgår till minst 80 euro,
samt produkter som levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i en annan
medlemsstat under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i etableringssta-
ten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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