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Promemorian om höjning av alkoholskatten 

Tullverket har inte några synpunkter på den exakta höjning av punktskatten på 

alkohol uttryckt i kronor och ören som föreslås i promemorian. Tullverkets 

erfarenheter av tidigare skattehöjningar är emellertid att det finns ett samband 

mellan en höjning av skatten och en ökning av såväl den legala som illegala 

införseln av alkohol. 

 

Redan i dag ger regelverket möjlighet att föra in väldigt stora kvantiteter 

alkohol för privat bruk, vilket torde vara negativt för folkhälsan. Dessutom vet 

vi att resenärer tar in stora mängder alkohol för att illegalt försälja dessa varor i 

samhället. En framtida skattehöjning kan förväntas leda inte bara till en ökad 

införsel för privat bruk utan också till en ökad införsel och distribution av 

alkohol i illegalt syfte. En ökad införsel av alkohol torde även innebära ett ökat 

problem för Tullverket att arbeta i dessa flöden. 

 

Stärkta kontrollmöjligheter ökar enligt promemorian förutsättningarna för att 

bedriva en aktiv alkoholpolitik med väl avvägda alkoholskattehöjningar. Något 

resonemang om vilka konsekvenser de aviserade punktskattehöjningarna får 

för Tullverkets verksamhet förs dock inte i promemorian. Ett förväntat ökat 

varuflöde och en ökad illegal införsel kommer enligt Tullverkets mening att 

försvåra kontrollverksamheten inom myndigheten. 

 

Enligt den konsekvensanalys som görs i promemorian ska den eventuellt ökade 

arbetsbörda som de föreslagna alkoholskattehöjningarna medför för Tullverket 

hanteras inom befintliga och beräknade anslagsnivåer. Tullverkets uppfattning 

är att en förstärkning av anslaget skulle ge bättre förutsättningar för Tullverket 

att hantera problemet med ökade illegala varuflöden.  

 

Tullverket bedömer att en förstärkning av Tullverkets resurser för att hindra 

illegal införsel är önskvärd för att främja folkhälsan. 
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Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson och verksjuristen 

Annkatrin Hübinette (föredragande). 
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