FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro ändring
asia av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Utgiven i Helsingfors den 30 december 2017

1104/2017
Lag
om ändring av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 2 § 2 mom. och 8 §,
av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1541/1995 och 1128/2010, som följer:
2§
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Denna lag tillämpas inte på sådan hemtillverkning som avses i 6 § i alkohollagen
(1102/2017).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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 ättika,
2) produkter som används för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte
innehåller alkohol som kan förtäras,
3) produkter som används för vetenskaplig forskning och undervisning eller för prover
och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,
4) produkter som ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller
av sådana drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol,
5) produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) samt produkter som används vid tillverkning av läkemedel eller av produkter och utrustning enligt
lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),
6) produkter som ingår i fyllda livsmedel eller andra livsmedel med en alkoholhalt på
högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,
7) produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i en förordning av jord- och
skogbruksministeriet som utfärdats med stöd av 7 § och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen
(23/2006),
8) produkter som används vid tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om
punktskatt på läskedrycker (1127/2010),
9) produkter som levereras till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses
i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga eller medicinska ändamål, och
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10) produkter som levereras till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälsooch sjukvård (152/1990) för vetenskapliga eller medicinska ändamål.
Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i
produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som
är nödvändig för maskiners och anordningars funktion.
————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
Helsingfors den 28 december 2017
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