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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om upphävande av 9 a § i tullagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
sen i tullagen som begränsar tullfri införsel 
av öl från tredje länder till Finland upphävs. 
Enligt Europeiska gemenskapens tullfrihets-
förordning upphör Finlands rätt att begränsa 

den tullfria införseln av öl vid utgången av 
2005. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2006. 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändrin-
gar 

Enligt 9 a § i tullagen (1466/1994) får en 
resande som anländer till Finland från ett 
område utanför Europeiska gemenskapen, ett 
s.k. tredje land, tullfritt införa högst 16 liter 
öl. Bestämmelsen avviker från rådets förord-
ning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett 
gemenskapssystem för tullbefrielse, nedan 
tullfrihetsförordningen, som tillämpas i fråga 
om tullfrihet för resgods. Eftersom Europeis-
ka gemenskapens tullfrihetssystem hör till 
gemenskapens exklusiva behörighet förutsat-
te utfärdandet av tullagens 9 a § ett gemen-
skapsrättsligt bemyndigande.  

I tullfrihetsförordningen begränsas tullfri-
heten för resandes personliga resgods både 
utgående från kvantitet och värde. I fråga om 
tullfrihet för tobaksprodukter, alkoholdryck-
er, parfymer och mediciner som resande 
medför i sitt personliga bagage föreskriver 
tullförordningen kvantitativa maximigränser. 
Öl likställs dock inte med andra alkohol-
drycker, utan när det gäller införsel av öl till-
lämpas den gräns på 175 euro i fråga om 
värdet på den tullfria införseln som det före-
skrivs om i artikel 47 i tullfrihetsförordning-
en. 

På ansökan från Finland fogades en ny ar-
tikel 47 b till tullfrihetsförordningen genom 
rådets förordning (EG) nr 1671/2000, enligt 
vilken Finland har rätt att fram till den 31 de-
cember 2005 i avvikelse från bestämmelsen i 
artikel 47 tillämpa en kvantitativ gräns för 

tullfri införsel av öl som lägst sex liter. Med 
stöd av detta gemenskapsrättsliga bemyndi-
gande fogades en bestämmelse, 9 a §, om be-
gränsning av mängden öl som kan införas av 
resande genom lag 876/2000 till den natio-
nella tullagen. Enligt paragrafen får en re-
sande som anländer till Finland från ett om-
råde utanför gemenskapens tullområde tull-
fritt införa sådana varor som avses i artikel 
45 i tullfrihetsförordningen, högst till ett vär-
de som anges i artikel 47, dock inte i lagen 
om accis på alkohol och alkoholdrycker 
(1471/1994) avsett öl mer än 16 liter.  

Bestämmelser motsvarande tullagens 9 a § 
finns i 19 § i lagen om påförande av accis 
(1469/1994) och 95 § i mervärdesskattelagen 
(1501/1993). De grundar sig på rådets direk-
tiv 2000/47/EG om ändring av direktiv 
69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande till-
fälliga kvantitativa restriktioner för import 
till Finland av öl, genom vilket Finland på 
motsvarande sätt har beviljats rätt att fram till 
utgången av 2005 kvantitativt begränsa ac-
cisfri och mervärdesskattefri införsel av öl 
från tredje länder. Europeiska gemenskaper-
nas kommission har dock på grundval av 
Finlands ansökan den 14 september 2005 lagt 
fram ett förslag till rådets direktiv om änd-
ring av direktiv 69/169/EEG vad avser den 
tillfälliga kvantitativa restriktionen för import 
av öl till Finland (KOM(2005) 427 slutlig). 
Enligt det föreslagna direktivet kunde Fin-
land fortsätta begränsa maximimängden när 
det gäller skattefri import av öl från andra 
länder än medlemsstaterna till högst 16 liter 
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fram till utgången av 2007. Kommissionens 
förslag behandlas som bäst av Europeiska 
unionens råd.  

Det gemenskapsrättsliga bemyndigandet i 
artikel 47 b i tullfrihetsförordningen att na-
tionellt bestämma om kvantitativa begräns-
ningar av tullfrihet för öl upphör vid utgång-
en av 2005. Finland har inte ansökt hos 
kommissionen om fortsättning av undan-
tagsmöjligheten i enlighet med artikel 47 b i 
tullfrihetsförordningen, eftersom tull inte hel-
ler annars uppbärs på öl enligt tulltariffen. I 
enlighet med gemenskapsrätten föreslås att 
9 a § i tullagen skall upphävas från ingången 
av 2006. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1. Verkningar i fråga om mängden öl 
som får införas 

Från och med ingången av 2006 skall det 
vara möjligt för resande att tullfritt ta in öl 
för ett värde av 175 euro så som det före-
skrivs i artikel 47 i tullfrihetsförordningen. 
Med avseende på målen för tullagens 9 a §, 
som föreslås bli upphävd, har en kvantitativ 
begränsning av den tullfria importen inte 
längre någon betydelse. Numera uppbärs inte 
heller tull på öl som en resande medför till 
den del som mängden överstiger den i lagen 
föreskrivna mängden 16 liter, eftersom öl är 
tullfritt enligt tulltariffen.  

Upphävandet av tullagens 9 a § inverkar 
inte på mängden öl som får importeras skat-
tefritt. I enlighet med lagen om påförande av 
accis och mervärdesskattelagen uppbärs fort-
sättningsvis accis och mervärdesskatt för den 
mängd som överstiger 16 liter i fråga om öl 
som en resande för in i Finland. Ifall kom-
missionens ovan nämnda förslag till direktiv 
godkänns, kan skattefriheten för öl som im-
porteras av resande begränsas liksom för 
närvarande och skatt uppbäras för den mängd 
som överstiger 16 liter.  
 
2.2. Ekonomiska och andra konsekven-

ser 

Propositionen har inga statsfinansiella 
verkningar. Propositionen har inte heller någ-
ra konsekvenser varken för företagens eller 
enskildas ställning eller för förvaltningen.  
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Lagförslaget har beretts vid finansministe-
riet. 
 
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2006. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 

Lag 

om upphävande av 9 a § i tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 9 a § i tullagen 

av den 29 december 1994 (1466/1994), sådan 
paragrafen lyder i lag 876/2000. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 

Helsingfors den 11 november 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
 
 


