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Tullverkets yttrande avseende remissen höjd 
skatt på tobak 
 

Yttrande 
Tullverket har tagit del av remissen höjd skatt på tobak och har följande 
kommentarer enligt nedan. 
 
Varje höjning av skatter, och som i detta fall höjning av tobaksskatten innebär 
ett incitament till ökad privatinförsel och smuggling. Privatinförsel kommer 
sannolikt att öka dels i resandetrafiken men även via beställning över internet. 
Smuggling kommer sannolikt också att öka vilket har visat sig vid tidigare 
skattehöjningar, dock så är omfattningen av ökad smuggling beroende på hur 
mycket skatten höjs. 
 
Skatten på cigaretter ska enligt remissen höjas från 1,40 kronor till 1,51 kronor 
och 1 procent av detaljhandelspriset per cigarett (6 procent). Det innebär att ett 
paket cigaretter om 19 stycken cigaretter kommer att kosta ca 2 kronor mer i 
detaljhandel. Denna höjning kommer sannolikt och erfarenhetsmässigt att öka 
smuggling och privatinförsel åtminstone inledningsvis efter att höjningen har 
trätt ikraft. Det kan konstateras att smugglade cigaretter i år (tom sep) är uppe i 
drygt 45 miljoner beslagtagna cigaretter vilket kan jämföras med drygt 22 
miljoner cigaretter för hela 2013. 
 
Den förestående höjningen från 1 732 kronor till 1 841 kronor per kilo 
röktobak (6 procent), är även det ett incitament till ökad smuggling och 
privatinförsel. Smuggling av röktobak är ett problem som kommit mer de 
senaste åren och Tullverket tar flera ton av röktobak i beslag varje år. 
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Smuggling och privatinförsel av cigarrer och cigariller är förhållandevis liten i 
sammanhanget, varför en ökad smuggling eller privatinförsel inte kommer att 
vara särskilt märkbar. 
 
Skatten på snus höjs från 385 kronor till 432 kronor kilo (12 procent). Det 
innebär en höjning per dosa portionssnus (24g) på ca 1, 40 kronor och för en 
dosa lössnus (42g) på ca 2,40 kronor.  
Smuggling av snus till Sverige är mest koncentrerad till införsel från Ålands- 
och Finlandsfärjorna och då geografiskt till Stockholm och Kapellskär. 
Eftersom höjningen av snusskatten är relativt hög föreligger stor risk att denna 
smuggling kommer att öka. Även privatinförsel av snus kommer sannolikt att 
öka, men då i geografiskt begränsad form.  
 
Troligen kommer den så kallade resanderansonen att utnyttjas till fullo när det 
gäller privatinförsel av snus, eftersom snus räknas som övriga varor och 
omfattas då inte av de kvantitativa bestämmelserna. För införsel av snus gäller 
i stället värdegränserna 4 300 kronor respektive 3 000 kronor beroende på 
vilket transportmedel som används. 
 
 

Ärendets handläggning 
I ärendets slutliga handläggning har deltagit generaltulldirektören Therese 
Mattsson (beslutande), bitr. avdelningschefen Lars Kristoffersson och 
sakkunnige Jonas Karlsson (föredragande). 
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