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Remissyttrande 
 

Promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak 
 
 
Företagarna avger härigenom remissyttrande med våra synpunkter på den rubricerade promemorian.  

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås att en mängd tobaksprodukter höjs med 3 procent, utöver KPI-omräkningen, 
fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 
2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent 
fr.o.m. den 1 januari 2024. I promemorian föreslås också att skatten alkohol utöver sprit 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 sprit föreslås höjas med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. 
den 1 januari 2024. 

 

Företagarnas inställning 

Vad avser förslagen om alkoholskatt, instämmer Företagarna i remissyttrandet från Sprit- & 
Vinleverantörsföreningen. 

Vad avser skatt på tobak och andra nikotinhaltiga produkter, bör skattehöjningar omfatta produkter 
med dokumenterat skadliga effekter, om hälsosyftet med punktskatten ska vara vägledande. I 
promemorian anges att samtliga berörda produkter som klassificeras som ”övriga nikotinhaltiga” är 
tänkta att användas som ersättning för tobaksprodukter. I detta ligger att dessa produkter medför 
mindre hälsoskador än tobaksprodukter. Därför är det också motsägelsefullt att regeringen menar att 
detta talar för att skatten på dessa produkter ska ”justeras i takt med tobaksbeskattningen” (s. 31). Om 
syftet med tobaksskatt är att ge konsumenter mindre incitament att konsumera tobaksprodukter, finns 
det inget egentligt skäl till att beskattningen av nikotinprodukter utan tobak ska utformas utifrån 
tobaksbeskattningen.  

Det konstateras i konsekvensanalysen att smuggling och olaglig handel kan komma att öka på grund 
av de höjda priser som de höjda skatterna innebär. Hur avvägningen mellan dessa ökade risker och de 
valda nivåerna av skattehöjningen har gjorts är oklart. 
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