
  
  

 SKATTEDEKLARATION FÖR 
DRYCKESFÖRPACKNINGAR 
Om du korrigerar en tidigare deklaration ska du fylla i hela 
blanketten på nytt. Ange alltså på nytt även de uppgifter som 
var korrekta i den ursprungliga deklarationen. 

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt 

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20 
00052 SKATT 

Inget att deklarera Den skattskyldige 
Namn FO-nummer eller personbeteckning 

Adress Skatteperiod Skatteår 

Punktskattenummer Förtullningsnummer 

Den skattskyldiges kontaktperson 
Namn Telefonnummer 

E-postadress 

Uppgiftslämnarens roll 
Välj endast en roll. Om den skattskyldige har flera roller ska du lämna en separat deklaration för varje roll. 

Godkänd upplagshavare Registrerad mottagare Skatterepresentant Distansförsäljare 

Mottagare av nationellt punktskattepliktiga produkter Annan skattskyldig 
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Orsak till korrigeringen 
Fyll i endast om du korrigerar tidigare deklarerade uppgifter. 

Räknefel/Ifyllningsfel Ändrad rättspraxis Handledning i samband med skatterevision Felaktig lagtolkning 



FO-nummer eller personbeteckning 

Produkt och varukod enligt tulltariffen 

Pro-
dukt-
grupp 

Mängd 
liter 

Skattefri mängd 
liter 

Förpackningar som omfattas 
av ett retursystem (kod 61) 

Andra skattefria 
förpackningar (kod 62) 

Punktskatt på 
dryckesförpackningar 

euro 

2201 Vatten som inte har sötats eller smaksatts 1 

SKATTEDEKLARATION FÖR 
DRYCKESFÖRPACKNINGAR 
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2202 Vatten och andra alkoholfria drycker, sötade eller smaksatta och med 
en alkoholhalt på högst 0,5 volymprocent. Med undantag av frukt- och 
bärsaft samt grönsakssaft enligt varukod 2009 samt icke-smaksatta 
växtbaserade drycker 

2 

2203 Maltdrycker 3 

2204 Vin av färska druvor, vin som tillsatts alkohol eller druvmust 
(grape must). Annan dryck än dryck enligt varukod 2009 

4 

2205 Vin av färska druvor som är smaksatt med växter eller 
aromatiska ämnen 

5 

2206 Andra jästa drycker, blandningar av dessa samt blandningar av jästa 
drycker och alkoholfria drycker 

6 

2208 Etylalkohol som är avsedd för att drickas och som har en 
alkoholhalt på mindre än 80 volymprocent 

7 

Skatt totalt 

Datum Underskrift ja namnförtydligande (bifoga en fullmakt vid behov) 

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. 
Kopieringen kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt. 
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