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Remiss av promemorian Ny punktskatt
på övrig tobak
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria
och lämnar följande synpunkter.

Bakgrund
I promemorian föreslås att det införs en skatt på så kallad övrig tobak i lagen om
tobaksskatt. Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta
och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller
tuggtobak.
Angivet syfte med de föreslagna ändringarna är framförallt att komma till rätta med
de problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och
tobak som inte är skattepliktig medför, och att motverka fusk.
I huvudsak förslås följande:
•
•
•
•
•

Skattebeloppet för övrig tobak ska betalas med samma belopp som för
röktobak.
Regler om skattskyldighet och tidpunkten för skattskyldighetens inträde ska
vara desamma som gäller för snus och tuggtobak. Detsamma gäller regler
om godkända lagerhållare.
Godkända lagerhållare får göra avdrag för redan betald skatt på snus,
tuggtobak eller övrig tobak som används vid tillverkning av skattepliktiga
tobaksvaror.
Särskilda regler införs för distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig
tobak.
Regler om krav på anmälan eller godkännande och ställande av säkerhet
införs för säljare som bedriver distansförsäljning av snus, tuggtobak eller
övrig tobak. Sådana regler föreslås även införas för den som inte är godkänd
som lagerhållare och som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak
eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning.
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•
•

En ny bestämmelse om skattskyldighet införs för den som yrkesmässigt
innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatt för varorna har
redovisats i Sverige.
Förflyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak ska omfattas av lagen om
punktskattekontroll av transporter m.m. Det innebär en anmälningsskyldighet
och skyldighet att ställa säkerhet vid förflyttningar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021 vad gäller bestämmelser om
godkända lagerhållare, registrerade distansförsäljare och kompletteringar i
skatteförfarandelagen och i övrigt den 1 juli 2021.

Inställning
Svenskt Näringsliv anser att de föreslagna ändringarna är acceptabla för att skapa
neutralitet, stävja illojal konkurrens och försvåra för kriminell verksamhet inom
tobaksbranschen.
De föreslagna bestämmelserna bör dock kompletteras enligt följande:
•

•

I likhet med andra nationella punktskatter1 bör grossister som köper
skattepliktiga varor från en godkänd lagerhållare kunna godkännas som
lagerhållare. Denna möjlighet saknas i föreslagen utformning av 38 § i lagen
om tobaksskatt, vilket begränsar för hur företag inom exempelvis en koncern
kan organisera sig för att inte tappa möjligheten till skatteuppskov med
punktskatten vid försäljningar mellan företag inom Sverige. En
ändamålsenlig lösning är, i likhet med andra nationella punktskatter, att
lägga till att som lagerhållare får godkännas den som ”från godkänd
lagerhållare köper skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare”.
Den föreslagna bestämmelsen i 36 § i lagen om tobaksskatt avseende
skattskyldighet på grund av innehav bör förtydligas så att det framgår att den
endast avser produkter som kommit att innehas efter lagens ikraftträdande.
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Se exempelvis lag (2020:32) om skatt på plastkassar och lag (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik.

