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Remiss av promemorian: Höjd skatt på
alkohol och tobak
(Ert dnr: Fi 2022/00247)

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.
I den remitterade promemorian föreslås att skatten på cigaretter, cigarrer,
cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med 3 procent
utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex
(KPI) fr.o.m. den 1/1 2023 och med ytterligare 1 procent utöver
omräkningen fr.o.m. den 1/1 2024. Vidare föreslås att skatten på evätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent fr.o.m.
den 1/1 2024. Vidare föreslås att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än
vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med 5 procent fr.o.m. den 1/1
2023 och med ytterligare 7,6 procent fr.o.m. den 1/1 2024. Vidare
föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent fr.o.m. den
1/1 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1/1 2024.
Kommerskollegium ser positivt på att promemorian redovisar hur
förslaget bedöms förhålla sig till EU-rätten i avsnitt 4 (sid. 36). Kollegiet
har inte några synpunkter på den analysen eller promemorians slutsats att
”skattenivåerna är, inom vissa ramar, en nationell angelägenhet.”
Möjligen kan tilläggas att EU-rätten även på detta område förbjuder alla
former av direkt eller indirekt diskriminering som kan påverka
förutsättningarna för försäljningen av dessa produkter. Kollegiet kan i
detta sammanhang rekommendera Tillväxtverkets vägledning om hur
föreskrivande myndigheter bör resonera när nationella bestämmelser tas
fram. Den del som rör EU-rätten har tagits fram i samarbete med oss:
EU-rätt och annan internationell rätt - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Box 6803, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59
E-post: kommerskollegium@kommerskollegium.se

www.kommerskollegium.se

2(2)
Avslutningsvis bedömer kollegiet att promemorians förslag inte
aktualiserar EU:s anmälningsprocedurer för varor och tjänster, inklusive
informationssamhällets tjänster, som kollegiet administrerar.1
Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro
av utredaren Erik Alendal samt ämnesrådet Ralph Eliasson,
föredragande.

Agnès Courades Allebeck
Ralph Eliasson

1

Det avser EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet
2006/123.

