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Remiss av promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak
Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad
promemoria och lämnar synpunkter i enlighet med vad som anges nedan.

Sammanfattning av synpunkter
•
•

De föreslagna skattehöjningarna är inte likformigt fördelade på de olika
produkterna avseende skattesatser och belopp.
Respektive branschorganisation m.fl. torde närmare utveckla vilka effekter
detta kan bedömas få på bland annat den s.k. oregistrerade konsumtionen
och på främjandet av folkhälsan, vilket är det angivna övergripande syftet
med de aktuella punktskatterna.

Grunder för förslaget
Tobak
Höjningen av skatten på tobak motiveras med att den svenska tobaksskatten sedan
år 2010 har närmat sig genomsnittet i EU. Den föreslagna skattehöjningen
avseende tobak föreslås delas upp på två tillfällen eftersom en alltför stor prisökning
kan leda till ökad reseinförsel och smuggling.
I promemorian föreslås att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus,
tuggtobak och övrig tobak höjs fr.o.m. den 1 januari 2023 med 3 procent utöver
förändringen i KPI1 samt en ytterligare höjning av skatten fr.o.m. den 1 januari 2024
med 1 procent utöver KPI:s förändring.
Höjningen av tobaksskatten fr.o.m. 2023 bedöms öka skatteintäkterna med 0,41
miljarder kronor netto för år 2023. Därefter beräknas denna höjning öka
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skatteintäkterna med 0,37 miljarder kronor årligen varaktigt. För den ytterligare
höjningen fr.o.m. år 2024 beräknas skatteintäkten därutöver öka med 0,15 miljarder
kronor netto införandeåret och därefter 0,14 miljarder kronor årligen varaktigt. Den
sammantagna varaktiga skatteintäktsökningen uppgår således till 0,51 miljarder
kronor. I den beräknade skattehöjningen för år 2024 ingår höjningen av skatten på
e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter.
Skattehöjningen tillsammans med KPI-uppräkningen för år 2023 bedöms öka priset
för ett cigarettpaket från exempelvis 71 kronor till 73 kronor och priset på en
snusdosa från exempelvis 50 kronor till 50,70 kronor. För år 2024 bedöms priset öka
för motsvarande cigaretterpaket från 73 kronor till 74,50 kr och priset på
motsvarande snusdosa ökar från 50,70 kronor till 51,20 kronor. Sammantaget beror
prisökningen för de två åren till ungefär hälften på de tillkommande
skattehöjningarna och till hälften på KPI-omräkningen.
Nikotinprodukter och e-vätskor
För e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter föreslås skatten höjas med 1
procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
Det angivna skälet för skattehöjningen är att säkerställa att skatten i stora drag följer
utvecklingen av skatten på tobak samtidigt som hänsyn tas till de nyligen gjorda
ändringarna.
Alkohol
Alkoholskatten höjdes senast den 1 januari 2017 och till skillnad från vad som gäller
för tobaksskatten finns det inga regler om indexering för alkoholskatt. Det angivna
skälet för att höja skatten är att både real BNP och det allmänna prisläget ökat,
vilket har minskat skattens styrande effekt. Enligt promemorian finns det skäl att
dela upp skattehöjningen över två tillfällen med hänsyn till eventuella effekter på den
oregistrerade2 delen av alkoholkonsumtionen. Med beaktande av detta anses det
finnas skäl att göra en mindre höjning av skatten på etylalkohol (sprit) relativt övriga
alkoholsorter.
I promemorian föreslås att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt
mellanklassprodukter höjs med 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med
ytterligare 7,6 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
Skatten på etylalkohol föreslås höjas med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och
med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
De föreslagna höjningarna avseende alkoholskatten bedöms öka skatteintäkterna
med 0,55 miljarder kronor netto för 2023 och 0,87 miljarder kronor netto för 2024.
Därefter beräknas skatteintäkterna öka med 0,77 miljarder årligen varaktigt.
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Höjningen av alkoholskatten bedöms innebära att en burk öl om 50 cl, med en
alkoholstyrka på 5,3 %, kommer att höjas från 15,90 kronor i 2021 års prisnivå till
16,80 kr år 2024 och en flaska vin om 75 cl med en alkoholstyrka på 13 % som år
2021 kostade 72 kronor förväntas kosta 75,20 kronor år 2024, förutsatt att det inte
sker andra prisjusteringar än för skatten. Vidare förväntas skattehöjningen på sprit
om 35 cl med alkoholhalt på 37,5 % medföra en prishöjning från 110 kr i 2021 års
prisnivå till 112 kronor år 2024.

Synpunkter
Svenskt Näringsliv konstaterar att föreslagna skattehöjningar inte är likformigt
fördelade på de olika produkterna avseende skattesatser och belopp. Riskerna för
ökad smuggling och kriminalitet nämns visserligen i promemorian men det finns
ändå skäl att uppmärksamma detta ytterligare.3 Respektive branschorganisationer
m.fl. torde närmare utveckla vilka effekter detta kan bedömas få på bland annat den
s.k. oregistrerade konsumtionen och på främjandet av folkhälsan, vilket senare är
det angivna övergripande syftet med de aktuella punktskatterna.
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Tullverket bedömer bl.a. ytterligare ökning efter att nya punktskatter införs (s 11 i rapporten
”Externa hot mot Tullverkets operativa verksamhet”, 2021).

