Diarenummer: Fi2022/00247

Philip Morris kommentarer på Höjd skatt på alkohol och tobak 2023 och 2024

Philip Morris AB tackar för möjligheten att kommentera regeringens förslag om Höjd skatt på alkohol
och tobak Fi2022/00247.
Philip Morris vision är en rökfri framtid utan cigaretter. Därutöver anser vi att det är det av yttersta
vikt att säkerställa att tobaks- och nikotinprodukter inte hamnar i händerna hos icke-användare,
särskilt inte i ungdomars händer. Samtidigt finns det fortfarande många vuxna som röker. Otvetydigt
vore det bästa om alla rökare slutade idag. Tyvärr vet vi att inte alla vuxna rökare vill eller klarar att
sluta. Dessa människor, de som annars skulle fortsätta att röka, skulle gynnas av att byta till bättre,
mindre skadliga tobaks- eller nikotinalternativ. Skatteverktyget är det mest effektiva policyverktyg
regeringen har för att minska rökningen, men det kan också användas för att styra vuxna rökare, som
inte klarar att sluta, att välja bättre alternativ till cigaretter, dvs produkter som inte förbränns.
Riksdagen avslog 2021 regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol,
narkotika, doping, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025”. I Socialutskottets betänkande
tillkännager riksdagsmajoriteten följande:
”Även om alla produkter inom ANDT-område är skadliga för hälsan är det enligt utskottet av vikt att
klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade.
Dessa skillnader bör beaktas vid lagstiftning inom området. Utskottet anser att regeringen inom
ramen för den nya ANDTS-strategin bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över denna fråga.
Riksdagen bör ställa sig bakom det som utskottet anför och tillkännage detta för regeringen. Motion
2020/21:3952 (KD) yrkande 12 bör därmed bifallas.”1
Regeringen har ännu inte kommit tillbaka till Riksdagen med en ny ANDTS-strategi och heller inte
klargjort de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade. Mot
bakgrund av att regeringen ännu inte har klargjort dessa gradskillnader av ANDT-produkters
skadeverkningar uppskattar Philip Morris att regeringen nu ser ut att följa Riksdagens tydliga vilja att
lagstiftningen ska korrelera med den risk som de olika tobaks- och nikotinkategorierna associeras
med. Förslaget om Höjd skatt på alkohol och tobak 2023 och 2024 föreslår att de mest skadliga
produkterna (dvs tobaksprodukter som förbränns) beskattas hårdare än de mindre skadliga
produkterna (produkter som inte förbränns, så som snus och nikotinpåsar). Vårt förslag är att det är
just förbränning som bör vara skiljelinjen mellan de mest skadliga produkterna (exempelvis
cigaretter) och de produkter som utgör bättre tobaks- och nikotinalternativ (exempelvis snus,
nikotinpåsar, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter). Det är när tobaken förbränns som den
överväldigande majoriteten av skadliga ämnen frigörs och som sedan inhaleras av rökaren.
Förslag på andra överväganden:
 Regeringen kan överväga huruvida skattegapet mellan snus och nikotinpåsar är rimligt
utifrån ett riskperspektiv, givet att ingen av dessa produkter förbränns och används på
liknande sätt. Således föreslår vi att snusskatten sätts på samma nivå som
nikotinpåseskatten.
 Regeringen kan överväga att i framtiden ha högre skatteökningar på cigaretter och på så vis
öka prisskillnaden mellan det mest skadliga sättet att nyttja nikotin (att röka cigaretter) och
produkter som inte förbränns, t ex snus. På så vis kan framtida skatteökningar bidra till i) att
nå folkhälsomålet om ett rökfritt Sverige 2025, ii) att skynda på skiftet från de mest skadliga
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produkterna som förbränns till bättre alternativ som inte förbränns för de rökare som annars
hade fortsatt att röka.
För att säkra konkurrensneutralitet för det produkter som inte förbränns är det klokt att
anamma teknikneutral lagstiftning för dessa. Alla produkter som inte förbränns (t ex
nikotinpåsar, e-cigaretter, snus och uppvärmda tobaksprodukter) bör beskattas i linje med
den skillnad i risk de associeras med jämfört med cigaretter. Det vill säga i linje med
Riksdagens tillkännagivande refererat till ovan. I praktiken har det skett i EU där majoritet av
medlemsstaterna har infört specifik skatt baserad på vikt (kg) av produktens substrat (t ex
vikten av det som konsumeras i uppvärmda tobaksprodukter, snus och nikotinpåsar) och
volym (ml) vätska (t ex e-cigarettvätskor).

