PROP. 2014/15:1

3.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 9 a, 35 och 42 §§ lagen (1994:1563) om
tobaksskatt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §1

Skatt på cigaretter tas ut med
Skatt på cigaretter tas ut med
1 krona och 40 öre per styck och
1 krona och 51 öre per styck och
1 procent av detaljhandelspriset.
1 procent av detaljhandelspriset.
Tillverkaren eller hans representant
Tillverkaren eller hans representant
eller, i fråga om cigaretter som
eller, i fråga om cigaretter som
importeras
från
tredje
land,
importeras
från
tredje
land,
importören ska senast den 31 januari
importören ska senast den 31 januari
varje år till Skatteverket lämna
varje år till Skatteverket lämna
uppgifter om försäljningen av
uppgifter om försäljningen av
cigaretter i de olika priskategorierna
cigaretter i de olika priskategorierna
för det föregående kalenderåret.
för det föregående kalenderåret.
Senast den 15 februari samma år som
Senast den 15 februari samma år som
Skatteverket mottagit uppgifterna
Skatteverket mottagit uppgifterna
ska verket lämna dessa till Regeringsska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).
kansliet (Finansdepartementet).
Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger
8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.
För kalenderåret 2013 och
För kalenderåret 2016 och
efterföljande kalenderår ska den i
efterföljande kalenderår ska den i
första stycket angivna styckeskatten
första stycket angivna styckeskatten
räknas om enligt 42 §.
räknas om enligt 42 §.
Skatt på cigarrer och cigariller tas
ut med 1 krona och 24 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med 1 718
kronor per kilogram.
För kalenderåret 2013 och
efterföljande kalenderår ska de i
första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

8 §2

Skatt på cigarrer och cigariller tas
ut med 1 krona och 33 öre per styck.
Skatt på röktobak tas ut med 1 841
kronor per kilogram.
För kalenderåret 2016 och
efterföljande kalenderår ska de i
första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

OBS! Detta rättelseblad ersätter s.84 prop. 2014/15:1. Rättelsen avser ordet
om i första stycket.

1 Senaste lydelse 2011:1290.
2 Senaste lydelse 2011:1290.
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