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Remissvar avseende höjd skatt på alkohol och tobak (Fi2022/00247)
British American Tobacco Sweden AB (”bolaget”) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på
Finansdepartementets promemoria Fi2022/00247 om höjd skatt på alkohol och tobak.
Inställning
Bolagets allmänna inställning till förslaget är att man är ser positivt på nivån för de generella
skattehöjningar som görs, dvs att skatten på tobaksvaror föreslås höjas med 3 procent + KPI från 2023
(tobaksfria nikotinportioner och e-vätska undantagna) och med ytterligare 1 procent + KPI från 2024
(tobaksfria nikotinportioner och e-vätska inkluderade).
Bolaget vill dock framföra följande kommentarer med anledning av innehållet i promemorian.
Om relationen mellan skattesatserna på snus och tuggtobak och de EU-harmoniserade
tobaksprodukterna
Bolaget stödjer samhällets och regeringens ambition att främja folkhälsan och bolagets nuvarande
verksamhet är till stora delar inriktad på att ta fram alternativ till traditionella tobaksprodukter såsom t.ex.
tobaksfria nikotinprodukter.
I promemorian anges att man vid bedömningen av hur mycket tobaksskatten kan höjas också har att ta
hänsyn till hur en skattehöjning kan påverka oregistrerad införsel genom resande eller smuggling och man
bedömer att de föreslagna höjningarna är adekvata i det avseendet. Vi noterar att man därefter framför att
man vid en förändring av skatten på tobak också måste beakta andra åtgärder som kan påverka slutpriset
för konsumenter. Man nämner därvid de nedskräpningsavgifter som kan införas fr.o.m. 2023 och att detta
innebär att det finns skäl att göra en mindre höjning av tobaksskatten år 2024, en slutsats vi delar.
I propositionen diskuteras sedan förhållandet mellan olika tobaksprodukter och om skatten bör höjas lika
mycket för samtliga eller om några bör höjas mer eller mindre. I det sammanhanget nämns att
nedskräpningsavgifterna inte påverkar snus eller tuggtobak och att det därför skulle finnas ett större
utrymme för att höja skatten på dessa produkter.
Bolaget tillstyrker därvid i denna del promemorians slutsats att relationen mellan skattesatserna på snus
och tuggtobak och de EU-harmoniserade tobaksprodukterna inte bör ändras och bolaget menar att det
vore olyckligt om överväganden som görs i en lagstiftning om t.ex. lägre skattesatser för mindre skadliga
produkter neutraliseras till följd av att sådana produkter inte omfattas av en annan lagstiftning som rör
någonting helt annat (detta skulle i ekonomiska termer få samma effekt som att man införde en
nedskräpningsavgift på snus).
Vi avstyrker därför ett eventuellt framtida förslag som skulle innebära att skatten på vissa tobaksprodukter,
som snus, höjs på ett sådant sätt att relationen till andra harmoniserade tobaksprodukter ändras.
Särskilt om definitionen av s.k. heat not burn produkter
Vi vill slutligen framföra några allmänna kommentarer angående s.k. heat not burn produkter, där
nuvarande tillämpning leder till stor osäkerhet avseende tillämplig skattesats. Orsaken till detta är att de

patroner som används för att ladda heat not burn-cigaretter beskattas antingen som röktobak eller som
vanliga cigaretter beroende på om de kan rökas som de är eller inte.
Om de är utformade som tobaksrullar och kan rökas utan apparaten beskattas de som vanliga cigaretter,
dvs. med 1,64 kronor per styck + 1 procent av detaljhandelspriset. Om de däremot inte kan rökas som de är
beskattas de som röktobak, dvs. med 1 997 kronor per kilo vilket ger en beskattning om ca 60 öre per
tobaksrulle. Då det visat sig att Tullverket vid sina röktester kan komma till motsatt slutsats mot tillverkarna
av produkterna vad gäller rullarnas rökbarhet blir rättsläget ytterst osäkert.
Mot denna bakgrund ser vi det som angeläget att svenska regeringen inom ramen för EU-samarbetet lyfter
och driver frågan om införande av en särskild produktkategori för heat not burn produkter, liknande den vi
i Sverige idag har för nikotinprodukter. Vi noterar man inom tullområdet redan har genomfört förändringar
i denna anda genom att man fr.o.m. 1 januari 2022 har skapat ett nytt HS-nummer, 2404 avseende
produkter innehållande tobak, rekonstituerad tobak, nikotin eller tobaks- eller nikotinersättning, avsedda
för inhalering utan förbränning, dvs. som träffar just heat not burn.
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