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Promemorian Ny punktskatt på övrig tobak
Tullverket har tagit del av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak. Mot bakgrund av
myndighetens uppdrag och hur förslagen kan komma att påverka myndighetens
verksamhet lämnas följande synpunkter.
Tullverket ställer sig positivt till att det införs en ny tobakskategori benämnd ”övrig tobak”
samt att det införs särskilda regler för införsel av snus, tuggtobak och övrig tobak.
Sammantaget kommer dessa förslag, enligt Tullverkets mening, att öka förmågan att ta ut
rätt skatt för varor som förs in till Sverige. Dock kommer vissa nya gränsdragningsproblem
att uppstå mellan den nya tobakskategorin övrig tobak och röktobak. Tullverket är även
framöver beroende av att varans klassificering blir korrekt då det uppställs olika krav vid
införsel beroende på vilken typ av vara det är som förs in. Exempelvis ska olika krav
kontrolleras när kontrollen görs med stöd av lag (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK). Ytterligare en
situation är då resande för in tobaksvaror från tredje land och deras medförda kvantitet ska
bedömas utifrån reglerna i lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. (LFS). Vad
gäller den senare situationen, som nyss beskrivits, bör det övervägas om en kvantitet för
övrig tobak också bör införas i 3 kap. 4 och 7 §§ LFS motsvarande den som gäller för
röktobak. Det skulle enligt Tullverkets mening bidra till ökad tydlighet för den resande och
enklare handläggning för myndigheten. Om en kvantitet för övrig tobak inte införs behöver
det i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är fråga om röktobak, som tillåts
skattefritt upp till 250 gram, eller om det är fråga om övrig tobak som enligt nuvarande
regler istället kommer att falla in under värdegränsen i 3 kap. 5 § LFS.
I promemorians förslag till 38 c § lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) föreslås vissa regler
kring distansförsäljning av övrig tobak och tuggtobak. Enligt Tullverkets uppfattning bör
även snus inkluderas i den här bestämmelsen. I promemorian anges, som skäl till att snus
inte har tagits med i bestämmelsen, att:
”Mot bakgrund av det förbud mot utsläppande på marknaden av snus som finns i övriga
länder inom EU bedöms det dock varken nödvändigt eller lämpligt att snus omfattas av
denna möjlighet.”
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Det är förvisso korrekt att det finns förbud mot utsläppande av snus på marknaden i andra
EU-länder. Det är dock inte förbjudet att tillverka snus i andra EU-länder för utsläppande på
den svenska marknaden. Det finns exempelvis snus som tillverkas i Danmark som säljs på
den svenska marknaden. Enligt Tullverkets uppfattning kan det således förekomma
distansförsäljning av snus från andra EU-länder och snus bör därför också inkluderas i 38 c §
LTS.
I övrigt tillstyrker Tullverket förslagen som lämnas i promemorian.

Ärendets handläggning
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har
varit verksjuristen Pierre Duras. I den slutliga handläggningen har även överdirektören
Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.
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