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Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter 

Allmänt 

Tullverket är positivt till förslaget att införa en ny lag om beskattning av viss 

privatinförsel av cigaretter och att lagen (2004:228) om beskattning av viss 

privatinförsel av tobaksvaror därmed upphävs. 

 

Tullverket har uppmärksammat att en ändring har gjorts efter 

gemensamberedningen av promemorian i förslaget till lag om ändring i lagen 

(2000:1225) om straff för smuggling där hänvisningen i 1 § till lagen 

(2014:000) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter har slopats. Det 

saknas en motivering till varför detta har gjorts. Även hänvisningen till 

smugglingslagen i första versionen 14 § förslaget till lag om beskattning av 

viss privatinförsel av cigaretter har tagits bort.  

 

Tullverket föreslås i 13-15 §§ i förslaget till lag om beskattning av viss 

privatinförsel av cigaretter få rätt att omhänderta varan om det finns en påtaglig 

risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten. Om beslut om skatt 

och särskild avgift har vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har 

betalats inom en månad får Tullverket besluta om att varan ska förverkas. När 

beslutet om förverkande har vunnit laga kraft får varan förstöras genom 

Tullverkets försorg. 

 

Tullverket drar slutsatsen att regeringen i förslaget anser att överträdelse av  

lagen om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter inte bör föranleda 

någon straffrättslig påföljd, utan att det räcker med ett förverkande i 

administrativ ordning vid införsel samt att särskild avgift ska debiteras den som 

inte uppfyller kravet på anmälning överstigande 300 cigaretter.   
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Ärendets handläggning 

I ärendets slutgiltiga handläggning har deltagit generaltulldirektören Therese 

Mattsson (beslutande), sakkunnige Jonas Karlsson och verksjuristen Karin 

Engstrand (föredragande). 
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