Svar på skriftligt spörsmål SSS 379/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om om konkurrenssnedvridning orsakad
av alkoholskatten
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 379/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Mika Kari /sd:
Har regeringen planer på att göra ändringar i det i motiveringen avsedda konkurrenssnedvridande missförhållandet i accisen på alkohol?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Produktgrupperingen och accisstrukturen för produktgrupperna i lagen om accis på alkohol och
alkoholdrycker (1471/1994) bygger på rådets direktiv om harmonisering av strukturerna för
punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (92/83/EEG). Alla alkoholprodukter beskattas inte
på basis av produktens etylalkoholhalt, utan accisens struktur varierar per produktgrupp. Enligt
direktivet ska punktskatten på produktgruppen etylalkohol beräknas per hektoliter ren alkohol,
medan punktskatten på andra jästa drycker än öl och vin ska fastställas med utgångspunkt i antalet hektoliter färdig produkt.
Klassificeringen av produkter i de produktgrupper som finns i direktivet – och den nationella
lagen – bygger på EU:s kombinerade nomenklatur. Nomenklaturen bestämmer vilken position i
tulltariffen en produkt hör till. I vissa situationer har det varit problematiskt att dra gränsen mellan jästa drycker och produkter som hör till produktgruppen etylalkohol. Enligt EU-domstolen
påverkas klassificeringen av flera faktorer, bland annat andelen tillsatt destillerad alkohol i produkten och produktens särskilda organiska karaktär, såsom smak och doft samt ändamålet för
vilket produkten är avsedd.
Produkter som har framställts av samma råvaror och med samma metoder klassificeras och beskattas på samma sätt. Om en produkt har framställts i hemlandet eller i ett annat EU-land har
och får enligt EU-lagstiftningen inte ha någon betydelse i beskattningen. Direktivet möjliggör
en sänkt accisnivå för produkter med låg alkoholhalt i alla produktgrupper. I Finland har sänkta
accisnivåer införts nationellt. I produktgruppen etylalkohol har produkter som innehåller högst
2,8 volymprocent alkohol en lägre accisnivå.
I höstas inledde kommissionen en översyn över hur rådets direktiv om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker fungerar. Kommissionen lät göra en undersökning i medlemsländerna, där det kartlades bland annat medlemsländernas behov och
eventuella problem med den nuvarande produktgrupperingen som finns i direktivet. Finland har
i sitt svar fäst uppmärksamhet vid bland annat behovet av att harmonisera grunderna för be-
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stämmande av accisen på alkohol på så sätt att produktionsmetoden inte ska ha betydelse vid
beskattningen. Det är mest ändamålsenligt att utvärdera behovet av att ändra den nationella lagen först när eventuella ändringsbehov och -förslag för EU-lagstiftningen är klara. Alkoholbeskattningen har också hälsopolitiska mål som har beaktats i bland annat accisnivåerna. Av ovan
nämnda skäl ska alkoholbeskattningen granskas som helhet.
Helsingfors 11.1.2016

Finansminister Alexander Stubb

