Remissyttrande: Promemorian Höjd
skatt på alkohol och tobak
Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har inbjudits att lämna kommentarer till Promemoria
Höjd skatt på alkohol och tobak (Fi2022/00247). UNF är en organisation av ungdomar som
tillsammans kämpar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF har ingen
politisk hållning i tobaksfrågan och begränsar därför vårt svar till förslagen angående
alkoholskatten.
Alkoholskatten är både ett effektivt styrmedel för att begränsa alkoholkonsumtionen och
därmed alkoholskadorna, samtidigt som det är ett bra sätt för samhället att hantera de
samhällsekonomiska externaliteter som alkoholen skapar.
Alkoholen bidrar till omfattande skador på den enskilda människan, på familjer, på samhället
och på miljön. Därför är det viktigt att samhället begränsar alkoholkonsumtionen på flera
olika sätt, där alkoholskatten är en av dessa. Därav är det för UNF uppenbart att
alkoholskatten behöver höjas kraftigt.
UNF:s hållning är att alkoholen måste åtminstone bära sina egna kostnader. 2019
inbringade alkoholskatten ca 15 miljarder kronor. Samma år uppskattade Ramboll1
alkoholens samhällsekonomiska kostnader till 103 miljarder. Därav är det för UNF
uppenbart att alkoholskatten behöver höjas kraftigt.
Alkoholskatten är inte indexerad enligt förändringar i konsumentprisindex och minskar därför
för varje år. Därför är det oerhört viktigt att skatten höjs regelbundet. Senaste höjningen var
2017. På längre sikt anser UNF att Alkoholskatten bör indexeras.
En höjning av alkoholskatten kan innebära en risk att privatinförsel och smuggling av alkohol
ökar. Idag är båda på mycket låg nivå, samtidigt som det skett en realskatteminskning vilket
motiverar en höjning av skatten. Därför är vår bedömning att det inte finns skäl att tro att
prishöjningen medför större ökningar av privatinförsel och smuggling av alkohol.
Därför tillstyrker UNF följande förslag i promemorian:
● 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 (sprit) höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med
ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
Vidare menar UNF att skatteökningen är för liten och bör kompletteras med andra
förebyggande åtgärder, samt att alkoholskatten bör indexeras.
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