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Hej! 

Härmed översänds en remiss avseende Skatteverkets förslag till nya föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.  

Till remissen bifogas Skatteverkets förslag till föreskrifter (bilaga 1), konsekvensutredning (bilaga 2), remisslista 
(bilaga 3) samt en redogörelse för skälen för Skatteverkets förslag (bilaga 4).  

Regelrådet får tillfälle att yttra sig över bifogad konsekvensutredning senast den 21 september 2022. 

Vänliga hälsningar 

Anna Rydebjörk 
Rättslig expert 

Skatteverket 
Telefon: 010-574 14 77 

Twitter: @Skatteverket 
www.skatteverket.se 
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Postadress: 205 30  MALMÖ  Telefon: 0771-567 567     

Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs 

Skatteverket har utarbetat förslag till nya föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. Föreskrifterna är avsedda att 
träda i kraft den 13 februari 2023 och ska ersätta Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om 
tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs 
som ska upphöra att gälla samma datum.  

Regelrådet bereds härmed tillfälle att senast den 21 september 2022 yttra sig över bifogad 
konsekvensutredning avseende Skatteverkets förslag till nya föreskrifter om tillsynen över att 
skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. Svaret bör 
skickas via e-post till anna.rydebjork@skatteverket.se. Ange diarienummer 8-1674304 och 
Regelrådet i rubriken på e-postmeddelandet. 

Vid eventuella frågor om föreskrifterna och konsekvensutredningen kan ni kontakta 
undertecknad per e-post enligt ovan eller via telefon 010-574 14 77. 

 

Anna Rydebjörk 

 

Bilagor 
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tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs 
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SKVFS 2022:  
Punktskatter 

Utkom från trycket 
den       
  

    

Skatteverkets föreskrifter  
om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs; 

beslutade den  

Skatteverket föreskriver med stöd av 3 § första stycket 1 
förordningen (2022:183) om alkoholskatt, 3 § första stycket 3 
förordningen (2022:182) om tobaksskatt och 3 § första stycket  
förordningen (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 
följande.  

 
Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter gäller Skatteverkets tillsyn över: 
– att skattepliktiga alkoholvaror förstörs enligt 2 kap. 12 § 2 eller 

9 kap. 18 § 2 lagen (2022:156) om alkoholskatt, 
– att skattepliktiga tobaksvaror förstörs enligt 2 kap. 14 § 2 eller 

10 kap. 14 § 1 lagen (2022:155) om tobaksskatt, och 
– att skattepliktiga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter 

förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga 
produkter. 
 
Definitioner 

2 §  I dessa föreskrifter avses med 
– godkänd upplagshavare: den som godkänts som upplagshavare 

enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt eller 3 kap. 2 § lagen 
(2022:155) om tobaksskatt, 

– godkänt skatteupplag: ett sådant utrymme som godkänts som 
skatteupplag enligt 3 kap. 3 § lagen om alkoholskatt eller 3 kap. 3 § 
lagen om tobaksskatt, 

– uppskovsförfarande: detsamma som i 1 kap. 12 § lagen om 
alkoholskatt och 1 kap. 11 § lagen om tobaksskatt, 

– godkänd lagerhållare: den som godkänts som lagerhållare enligt 
10 kap. 2 § lagen om tobaksskatt eller 9 § lagen (2018:696) om skatt på 
vissa nikotinhaltiga produkter, 

– förfarandet för beskattade varor: detsamma som i 1 kap. 12 § 
lagen om alkoholskatt och 1 kap. 11 § lagen om tobaksskatt, 

– certifierad mottagare: den som registrerats som certifierad 
mottagare enligt 7 kap. 7 § lagen om alkoholskatt eller 7 kap. 7 § lagen 
om tobaksskatt,  
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– tillfälligt certifierad mottagare: den som registrerats som tillfälligt 
certifierad mottagare enligt 7 kap. 6 § lagen om alkoholskatt eller 
7 kap. 6 § lagen om tobaksskatt, 

– distansförsäljning: detsamma som i 6 kap. 1 § lagen om 
alkoholskatt och 6 kap. 1 § lagen om tobaksskatt, 

– registrerad distansförsäljare: den som registrerats som registrerad 
distansförsäljare enligt 6 kap. 3 § lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 3 § 
lagen om tobaksskatt, 

– tillfälligt registrerad distansförsäljare: den som registrerats som 
tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § lagen om 
alkoholskatt eller 6 kap. 2 § lagen om tobaksskatt. 
 
Anmälan 

Hur en anmälan lämnas 

3 §  Den som avser att förstöra skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket 
ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket. 
 
Vem som ska anmäla 

4 §  Om anmälan avser varor som hanteras i ett godkänt skatteupplag, 
ska anmälan göras av den godkände upplagshavare som hanterar 
varorna i sitt skatteupplag. 

5 §  Om anmälan avser varor som flyttas enligt ett 
uppskovsförfarande, ska anmälan göras av den som har ställt säkerhet 
för skatten under flyttningen. 

6 §  Om anmälan avser alkoholvaror som hanteras skattefritt av en 
skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 § lagen (2022:156) om 
alkoholskatt eller av ett universitet, en högskola, ett sjukhus eller ett 
apotek som avses i 11 kap. 2 § lagen om alkoholskatt, ska anmälan göras 
av den som hanterar varorna.  

7 §  Om anmälan avser varor som flyttas från ett annat EU-land till 
mottagare i Sverige under förfarandet för beskattade varor, ska anmälan 
göras av den certifierade mottagaren eller den tillfälligt certifierade 
mottagaren. 

8 §  Om anmälan avser varor som flyttas från ett annat EU-land till 
mottagare i Sverige genom distansförsäljning, ska anmälan göras av  

1. den registrerade distansförsäljaren eller den tillfälligt registrerade 
distansförsäljaren, 

2. den som har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 6 § 
lagen (2022:156) om alkoholskatt eller 6 kap. 6 § lagen (2022:155) om 
tobaksskatt, eller 

3. den som har fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § 
skatteförfarandelagen (2011:1244). 
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9 §  Om anmälan avser varor eller produkter som ägs av en godkänd 
lagerhållare, ska anmälan göras av den godkände lagerhållaren. 
 
Tidpunkt för anmälan 

10 §  En anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast sju vardagar 
före den dag då varorna eller produkterna ska förstöras. 
 
Vad en anmälan ska innehålla 

11 §  En anmälan ska innehålla uppgift om 
1. anmälarens personnummer eller organisationsnummer, 
2. telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller liknande 

kontaktuppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna begära 
tillträde enligt 13 §, 

3. datum och klockslag när varorna eller produkterna ska förstöras, 
4. platsen där varorna eller produkterna ska förstöras, 
5. det sätt på vilket varorna eller produkterna ska förstöras, 
6. hur lång tid förstörningen beräknas ta, och 
7. vilka varor eller produkter som ska förstöras, genom att för varje 

vara eller produkt ange 
    a)    varuslag eller produktslag, 
    b)    kvantitet, och 
    c)    artikelnummer eller annan beteckning. 
 

Bekräftelse 

12 §  Skattepliktiga varor eller produkter får förstöras under tillsyn först 
efter det att Skatteverket har bekräftat att anmälan uppfyller kraven 
enligt 3, 10 och 11 §§. 

 
Skatteverkets möjlighet att närvara 

13 §  Den som anmält att skattepliktiga varor eller produkter ska 
förstöras under tillsyn ska på begäran lämna Skatteverket tillträde till 
den plats där varorna eller produkterna förstörs. Tillträde ska lämnas 
under den tid som varorna eller produkterna förstörs. 

 
Protokoll 

14 §  Den som anmält att skattepliktiga varor eller produkter ska 
förstöras under tillsyn ska dokumentera förstörandet av varorna eller 
produkterna i ett protokoll. Protokollet ska skrivas under av anmälaren 
och, om Skatteverket har varit närvarande när varorna eller produkterna 
förstördes, av närvarande tjänsteman. Protokollet ska innehålla uppgift 
om  

1. datum och den tidsperiod under vilken varorna eller produkterna 
förstörts, 
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2. platsen där varorna eller produkterna förstörts, 
3. det sätt på vilket varorna eller produkterna har förstörts, och 
4. vilka varor eller produkter som förstörts, genom att för varje vara 

eller produkt ange 
      a)    varuslag eller produktslag 
      b)    kvantitet, och 
      c)    artikelnummer eller annan beteckning. 

15 §  Efter att varorna eller produkterna har förstörts ska anmälaren utan 
dröjsmål lämna en kopia av protokollet till Skatteverket. 

Protokollet ska sparas hos anmälaren i sju år efter utgången av det 
kalenderår då varorna eller produkterna förstördes.  
___________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter 

(SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.  

3. De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för varor som har 
förstörts före ikraftträdandet.  
 
På Skatteverkets vägnar 
 
KATRIN WESTLING PALM 
 Lena Hiort af Ornäs Leijon 
 (Rättsavdelningen, rättsenhet 4) 
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Konsekvensutredning avseende förslag till Skatteverkets 
föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs 

 

1 Beskrivning av problemet och syftet med förslaget 

1.1 Gällande föreskrifter ersätts 

Skatteverket beslutade den 24 februari 2014 om föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkohol- och tobaksvaror förstörs (SKVFS 2014:6). Genom Skatteverkets föreskrifter 
(SKVFS 2021:7) ändrades föreskrifterna till att omfatta även tillsynen över att vissa 
nikotinhaltiga produkter förstörs. I föreskrifterna regleras bland annat vilka krav som gäller för 
att skattepliktiga varor eller produkter ska få förstöras under tillsyn av Skatteverket.  

Skatteverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. Föreskrifterna föreslås träda 
ikraft den 13 februari 2023. Genom föreskrifterna kommer SKVFS 2014:6 att upphävas och de 
nya föreskrifterna kommer att gälla. Däremot kommer de äldre föreskrifterna fortfarande att 
gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 

1.2 Bakgrund 

I 7 § första stycket 8 och 8 b § 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt, LAS, 18 § första stycket 2 
och 39 a § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS samt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på 
vissa nikotinhaltiga produkter, LSNP, finns bestämmelser som anger att skatt inte ska betalas 
för alkoholvaror, tobaksvaror respektive vissa nikotinhaltiga produkter som fullständigt 
förstörts under tillsyn av Skatteverket. Flertalet av bestämmelserna grundar sig på artikel 7.4 
och artikel 37 i punktskattedirektivet1. 

Av lagstiftningarna framgår dock inte närmare hur Skatteverkets tillsyn ska gå till i praktiken. 
Däremot anges i 2 § första stycket 3 förordningen (2010:173) om alkoholskatt, FAS, 2 § första 
stycket 4 förordningen (2010:177) om tobaksskatt, FTS och 3 § första stycket förordningen 
(2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, FSNP, att Skatteverket får meddela 
föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga varor eller produkter förstörs. Skatteverket har 
meddelat föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs genom SKVFS 2014:6.  

                                                 
1 Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.  
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Föreskrifterna gäller Skatteverkets tillsyn och tar sikte på de åtgärder som en enskild aktör har 
att vidta för att skattepliktiga varor eller produkter som förstörs ska anses ha förstörts under 
tillsyn av Skatteverket i den mening som avses i LAS, LTS respektive LSNP.  

Den 19 december 2019 antog rådet ett nytt punktskattedirektiv2. Det nya punktskattedirektivet 
innebär bland annat att ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor införs och ska 
användas när beskattade varor flyttas till, från eller via ett annat EU-land om inte flyttningen 
omfattas av vissa angivna undantag eller bestämmelserna om distansförsäljning. Inom ramen 
för det nya förfarandet för beskattade varor införs nya aktörer – tillfälligt certifierad mottagare 
respektive certifierad mottagare – som är skyldiga att betala punktskatt för skattepliktiga varor 
som flyttas enligt förfarandet för beskattade varor. Vidare görs ändringar i reglerna om 
distansförsäljning innefattande att det införs nya aktörer – tillfälligt registrerad distansförsäljare 
respektive registrerad distansförsäljare – som är skattskyldiga för skattepliktiga varor som 
denne avsänder genom distansförsäljning. Om avsändaren inte är registrerad som tillfälligt 
registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare är mottagaren av varorna 
skattskyldig i stället för avsändaren.  

Det nya punktskattedirektivet genomförs i Sverige bland annat genom att LTS och LAS ersätts 
av nya lagar, lagen (2022:155) om tobaksskatt, NLTS, respektive lagen (2022:156) om 
alkoholskatt, NLAS. Till följd av dessa ändringar har det även beslutats nya förordningar, 
förordningen (2022:182) om tobaksskatt, NFTS, respektive förordningen (2022:183) om 
alkoholskatt, NFAS, som ersätter nuvarande förordningar. Författningarna träder i kraft den 
13 februari 2023. 

Bestämmelserna i LAS och LTS om att skatt inte ska betalas för varor som förstörs under 
tillsyn av Skatteverket har förts över till 2 kap. 12 § 2 och 9 kap. 18 § 2 NLAS respektive 2 kap. 
14 § 2 och 10 kap. 14 § 1 NLTS. Av 2 kap. 14 § NLAS respektive 2 kap. 16 § NLTS framgår 
att bestämmelser om undantag från skatteplikt för varor som förstörts under tillsyn av 
Skatteverket är tillämpliga även i fråga om beskattade varor som är under flyttning från ett 
annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas under förfarandet för beskattade 
varor eller genom distansförsäljning. Om varor flyttas genom distansförsäljning gäller 
undantaget enligt 2 kap. 12 § 2 NLAS respektive 2 kap. 14 § 2 NLTS endast om varorna 
avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare eller om 
mottagaren har fullgjort en anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § NLAS respektive 6 kap. 6 § 
NLTS eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.   

1.3 Syftet med regleringen 

Syftet med Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs är att, med tillräcklig grad av säkerhet, säkerställa att de 
skattepliktiga varorna eller produkterna faktiskt förstörs. Föreskrifterna syftar till att reglera hur 
Skatteverkets tillsyn ska gå till och vilka åtgärder en enskild aktör ska vidta för att varor ska 
anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket.  

De nu gällande föreskrifterna (SKVFS 2014:6) behöver ändras med anledning av de nya 
lagstiftningarna om alkoholskatt respektive tobaksskatt samt tillhörande nya förordningar. 

                                                 
2 Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt. 
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Ändringarna avser bland annat Skatteverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om 
tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs samt de hänvisningar till olika 
lagrum i LAS och LTS som finns i föreskrifterna. Därtill föranleder de nya bestämmelserna om 
undantag från skatteplikt för beskattade varor som flyttas under förfarandet för beskattade 
varor eller genom distansförsäljning och som förstörs under tillsyn av Skatteverket, behov av 
ändringar i bestämmelserna om vem som ska anmäla förstöring av sådana varor. Vidare 
behöver nya definitioner avseende begreppen ”förfarandet för beskattade varor”, ”certifierad 
mottagare”, ”tillfälligt certifierad mottagare”, ”distansförsäljning”, ”registrerad 
distansförsäljare” och ”tillfällig registrerad distansförsäljare”  föras in.  

De nya föreskrifterna föreslås gälla från och med den 13 februari 2023. 

2 Beskrivning av alternativa lösningar och effekterna om 
någon reglering inte kommer till stånd 

Punktskatterna på skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter uppgår 
till betydande belopp och beskattningen kan ha stor betydelse för enskilda aktörers ekonomiska 
situation. Det är därför av stor vikt att det finns tydliga regler kring hur varor kan förstöras 
under Skatteverkets tillsyn när det i olika situationer kan uppkomma behov av att förstöra 
sådana varor.  

Frågan om Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs är av sådan betydelse att regleringen bör ske genom att 
Skatteverket meddelar föreskrifter i enlighet med lämnade bemyndiganden. Det är med hänsyn 
till frågornas stora ekonomiska betydelse inte ändamålsenligt eller lämpligt att frågorna hanteras 
i exempelvis allmänna råd, rättsliga ställningstaganden eller enbart genom särskilda 
informationsinsatser. 

Att meddela föreskrifter som innehåller bestämmelser om hur tillsynen över förstöringen av 
skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter ska gå till underlättar 
förutsebarheten av kravet i lagstiftningarna och leder till en mer enhetlig tillämpning av 
reglerna.  

Tidigare meddelade föreskrifter måste anpassas så att de överensstämmer med lämnade 
bemyndiganden och till de nya lagarna om alkoholskatt och tobaksskatt som träder i kraft den 
13 februari 2023. Med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning och då ett flertal ändringar 
behöver göras i föreskrifterna bedömer Skatteverket att det är lämpligt att de tidigare 
föreskrifterna ersätts med nya föreskrifter. 

3 Vilka berörs av regleringen 
De som berörs av regleringen är Skatteverket och de enskilda aktörer som enligt NLAS, NLTS 
respektive LSNP har möjlighet att förstöra punktskattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter under Skatteverkets tillsyn, nämligen: 

- den som är godkänd som upplagshavare enligt NLAS eller NLTS, 
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- den som har ställt säkerhet för skatten på varor som flyttas under ett uppskovsförfarande 
enligt NLAS eller NLTS, 

- den som är skattebefriad förbrukare enligt NLAS, 

- den som är godkänd som lagerhållare enligt NLTS eller LSNP, 

- universitet, högskolor, sjukhus och apotek, 

- den som är registrerad som certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare enligt 
NLAS eller NLTS,  

- den som är registrerad som registrerad distansförsäljare eller tillfälligt registrerad 
distansförsäljare enligt NLAS eller NLTS, 

- den som vid flyttning av beskattade varor genom distansförsäljning har fullgjort 
anmälningsskyldighet enligt NLAS eller NLTS eller viss deklarationsskyldighet enligt SFL. 

Flertalet av dessa aktörer har enligt nu gällande bestämmelser i LAS, LTS och LSNP möjlighet 
att förstöra varor under tillsyn av Skatteverket och omfattas således redan av Skatteverkets 
föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs.3 

4 Bemyndigandet för Skatteverket att besluta om 
föreskrifter 

Skatteverkets bemyndigande att meddela föreskrifter avseende bestämmelserna i 2 kap. 12 § 2 
och 9 kap. 18 § 2 NLAS respektive 2 kap. 14 § 2 och 10 kap. 14 § 1 NLTS finns i 3 § första 
stycket 1 NFAS respektive 3 § första stycket 3 NFTS, som träder i kraft den 13 februari 2023. 
Bemyndigandet att meddela föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga produkter förstörs 
enligt 11 a § LSNP finns i 3 § första stycket förordningen FSNP. 

5 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av 
regleringen (och en jämförelse av konsekvenser för de 
övervägda alternativen) 

För Skatteverket medför den föreslagna regleringen kostnader för hanteringen av ärenden om 
förstöring av skattepliktiga varor och produkter under tillsyn av verket. Regleringen medför 
även kostnader för de enskilda aktörer som berörs av regleringen. Kostnaderna för berörda 
aktörer består i huvudsak i att upprätta och lämna in anmälan respektive protokoll. Flertalet av 
aktörerna omfattas redan i dag av befintliga föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. För dessa aktörer innebär de 

                                                 
3 De aktörer som inte omfattas av befintliga föreskrifter är de nya aktörerna certifierad mottagare, tillfälligt certifierad mottagare, registrerad 

distansförsäljare och tillfälligt registrerad distansförsäljare som införs i NLAS och NLTS samt den som vid flyttning av beskattade varor genom 

distansförsäljning har fullgjort anmälningsplikt enligt NLAS eller NLTS eller viss deklarationsskyldighet enligt SFL .  
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ändringsföreskrifter som nu föreslås inga konsekvenser i form av utökad tidsåtgång eller 
administrativa kostnader.  

6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller 
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU 

NLAS och NLTS syftar till att genomföra bestämmelserna i det nya punktskattedirektivet och 
är således utformade med hänsyn till Sveriges medlemskap i EU. Skatteverkets föreslagna 
föreskrifter bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av unionsrätten och går 
inte utöver dessa skyldigheter. 

7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 
gäller tidpunkten för ikraftträdandet och behov av 
särskilda informationsinsatser 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023, dvs. vid samma tidpunkt som NLAS 
och NLTS träder ikraft. Föreskrifterna kompletterar och förtydligar bestämmelserna om hur 
förstöring under tillsyn av Skatteverket ska gå till för att inte utlösa skattskyldighet för de nya 
aktörer som enligt NLAS och NLTS har möjlighet att förstöra varor under tillsyn av 
Skatteverket. Föreskrifterna kungörs på sedvanligt sätt och information om föreskrifterna 
publiceras på Skatteverkets webbplats. Det är, utöver detta, inte nödvändigt med mer 
omfattande informationsinsatser.  

8 Effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

8.1 Antal företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i 
samt storleken på företagen 

I maj 2022 fanns det drygt 1 600 godkända upplagshavare enligt LAS och 50 enligt LTS. 
Antalet godkända lagerhållare enligt LTS uppgick till 60 och det fanns drygt 50 godkända 
lagerhållare enligt LSNP. Vidare fanns det drygt 1 700 godkända skattebefriade förbrukare 
enligt LAS. 

I Sverige finns det ca 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare med rätt att 
utfärda examen4. Vidare finns drygt 80 sjukhus5 och drygt 1 400 apotek6. Apoteken drivs av 
fem större apotekskedjor och ca 38 fristående apoteksaktörer med ett eller flera apotek vardera. 
Därtill finns det tre renodlade e-handelsaktörer. En stor del av sjukhusen, universiteten och 

                                                 
4 https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-

utbildningsanordnare.html, uppdaterad den 20 april 2022 
5 Uppgifter inhämtade från de olika regionernas webbplatser den 25 april 2022 
6 Apoteksmarknaden - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, uppdaterad den 19 maj 2021 
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högskolorna drivs inom den offentliga sektorn men även privata aktörer driver sådan 
verksamhet.  

Utöver de nämnda aktörerna kan den som ställt säkerhet för skatten på varor som flyttas under 
uppskovsförfarande anmäla att varor ska förstöras under tillsyn. Det är i denna del inte möjligt 
att ange något bestämt antal aktörer.  

Det är svårt att exakt ange hur många företag som berörs av regleringen. Under 2021 har 
Skatteverket diariefört ca 5 000 ärenden om förstöring av skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter under tillsyn fördelat på drygt 400 olika anmälare. I 
allt väsentligt avser ärendena förstöring av alkohol- eller tobaksvaror som finns på godkända 
skatteupplag. Ärenden rörande varor under flyttning eller hos universitet, högskolor, sjukhus, 
apotek eller skattebefriade förbrukare är mycket sällsynta.  

Av konsekvensanalysen för lagförslagen7 framgår att bedömningen är att flyttningar av 
beskattade varor till eller från andra EU-länder på annat sätt än genom distansförsäljning idag 
sker i endast begränsad omfattning. De flesta företag som hanterar större volymer av 
punktskattepliktiga varor gör det inom ramen för uppskovsförfarandet eftersom skatten skjuts 
upp och hanteringen underlättas. Ett rimligt antagande är att det i första hand är aktörer som 
hanterar enstaka flyttningar eller mindre volymer som skulle välja förfarandet för beskattade 
varor.  

De nya bestämmelserna bedöms alltså omfatta få aktörer och ett begränsat antal 
varuflyttningar. Därmed bedöms de ändringar som görs i Skatteverkets föreskrifter beröra få 
företag. 

De olika företagens storlek är mycket varierande. Bland de som berörs av föreskrifterna ingår 
såväl privatpersoner som t.ex. beställer alkoholvaror, tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter 
till Sverige, som små, medelstora och stora företag.  

8.2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 
företagen och vad regleringen innebär för företagens 
administrativa kostnader 

Den föreslagna regleringen för med sig vissa kostnader för företag som agerar i sådan egenskap 
att de har möjlighet att förstöra varor under tillsyn av Skatteverket enligt reglerna i NLAS, 
NLTS respektive LSNP. Det gäller t.ex. företag som är godkända som upplagshavare eller 
lagerhållare, företag som är har ställt säkerhet för skatt på varor som flyttas under ett 
uppskovsförfarande, företag som är skattebefriade förbrukare, företag som avser att ta emot 
varor under förfarandet för beskattade varor eller som avser att avsända eller ta emot varor 
genom distansförsäljning. Det gäller även företag som driver t.ex. sjukhus eller apotek.  

De administrativa kostnader som regleringen för med sig är kostnader för de åtgärder som 
företagen ska vidta för att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror respektive nikotinhaltiga 
produkter ska anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket, såsom kostnader för att upprätta, 
lämna in och bevara vissa handlingar. Kostnaderna är inte nödvändigtvis renodlade 
merkostnader till följd av den föreslagna regleringen, utan vissa kostnader kan följa redan av 

                                                 
7 Prop. 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar, s. 329 
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annan reglering, exempelvis redovisningsregler och bokföringslagstiftning. Till exempel anges i 
39 kap. 3 § SFL att den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. i skälig omfattning genom 
räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation ska se till att det finns underlag 
för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och 
beskattningen. 

De administrativa kostnader som uppkommer när företagen önskar förstöra skattepliktiga 
varor eller produkter under Skatteverkets tillsyn är således av varierande slag. Arbetsinsatsen 
för att upprätta en anmälan kan naturligtvis variera med den mängd varor som ska förstöras, 
och uppskattas endast i undantagsfall överstiga en timme. Kostnaderna för att upprätta och 
bevara protokoll är marginella, särskilt som protokollet i princip ska innehålla samma uppgifter 
som anmälan.        

Givet de olika förutsättningarna ovan kan de totala bruttokostnaderna uppskattas till 426 kr per 
anmälan. Beräkningen baseras på ett antagande om att en administratör med en månadslön på 
37 000 kr lägger ned sammanlagt en timme på att upprätta och lämna in anmälan och protokoll 
och att en schablon på 1,84 används för att ta hänsyn till företagets totala kostnader 
(lönekostnad med tillägg för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och overheadkostnader)8.  

Det bör i detta sammanhang särskilt noteras att det inte har tagits hänsyn till i vilken 
utsträckning kostnaderna utgör faktiska merkostnader och inte heller i vilken utsträckning det 
uppkommer nyttor – primärt nyttan av att inte behöva betala skatt för de varor eller produkter 
som förstörs under tillsyn – till följd av de nedlagda kostnaderna.  

8.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka ändringar i verksamheten som företagen kan 
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen 

De övriga kostnader som kan tillkomma är skyldigheten att lämna Skatteverket tillträde till den 
plats där varorna förstörs. Detta bedöms inte innebära några merkostnader för företagen 
eftersom själva förstörandeprocessen i princip i sig redan förutsätter att en person är på plats. 
Föreskrifterna reglerar vem som i olika fall ska anmäla att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter ska förstöras. Regleringen utgör inget hinder mot att 
den som ska göra en anmälan anlitar ett ombud. Ett ombud ska kunna styrka sin behörighet 
med fullmakt om Skatteverket begär det. De kostnader som kan förknippas med att anlita ett 
ombud och utfärda en fullmakt är enligt Skatteverket försumbara. 

8.4 Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att 
påverka konkurrensförhållandena för företagen  

Den föreslagna regleringen är generell för de enskilda aktörer som önskar förstöra 
skattepliktiga varor eller produkter under Skatteverkets tillsyn och bedöms inte påverka 
företagens konkurrensförhållanden.  

                                                 
8 Beräkningen grundar sig på Tillväxtverkets guide Ekonomiska effekter av nya regler – så beräknar du företagens kostnader från 2017 
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8.5 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 
företagen 

Regleringen påverkar inte företagen i någon nämnvärd utsträckning utöver vad som redan har 
nämnts.  

8.6 Om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning 

Den föreslagna regleringen är i huvudsak neutral vad gäller påverkan på företag av olika 
storlek. Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter vad gäller förstöring av skattepliktiga 
varor eller produkter under tillsyn kan det antas att det är ett begränsat antal företag som står 
för en stor andel av det totala antalet ärenden. De uppgifter som ska lämnas till Skatteverket är 
i allt väsentligt olika sammanställningar av uppgifter som de berörda företagen – oavsett storlek 
– redan är skyldiga att dokumentera enligt olika författningar. Regleringen innehåller inte 
villkor som små företag har jämförelsevis svårare att uppfylla än stora företag.  

9 Effekter för kommuner och regioner 
Flertalet av de ca 80 sjukhus som finns i Sverige och som omfattas av föreskrifterna drivs av 
regionerna. Det är dock mycket sällsynt att ärenden om förstöring avser varor som finns hos 
sjukhus. Vidare har sjukhusen redan i dag möjlighet att förstöra varor under tillsyn av 
Skatteverket och omfattas av befintliga föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. De ändringar i föreskrifterna 
som nu föreslås bedöms därmed inte få några effekter för kommuner eller regioner.  

10 Kontaktperson 
Vid eventuella frågor som avser utfärdandet av de föreslagna föreskrifterna kan du kontakta 
Anna Rydebjörk  
Rättsavdelningen, 205 30 Malmö 
E-post: anna.rydebjork@skatteverket.se 

 

Ort datum 

 

Lena Hiort af Ornäs Leijon 
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Postadress: 205 30  MALMÖ  Telefon: 0771-567 567     

Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Remisslista 

British American Tobacco Sweden AB  

Folkhälsomyndigheten  

Företagarna 

JTI Sweden AB  

Kemetyl AB 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Pernod Ricard Sweden AB  

Philip Morris AB 

SMD Logistics AB  

Sprit & Vinleverantörsföreningen  

Svensk Handel 

Svenska Tobaksleverantörsföreningen  

Svenskt Näringsliv  

Sveriges Apoteksförening 

Sveriges Bryggerier  

Sveriges Kommuner och Regioner  

Sveriges Oberoende Bryggerier  

Sveriges Producenter av Alkoholdrycker  

Swedish Match AB 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  

Tullverket 

Universitetskanslersämbetet  

Vape Sweden AB 
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Postadress: 205 30  MALMÖ  Telefon: 0771-567 567     

Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Skälen till Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att 
skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga 
produkter förstörs 

Skatteverket redogör nedan för de föreslagna föreskrifterna och skälen för dessa. 

1 Ärendet och dess beredning 
Skatteverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga 
alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs. Förslaget till föreskrifter 
framgår av bilaga 1. Skatteverket har även tagit fram en konsekvensutredning enligt 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för 
förslaget. Konsekvensutredningen framgår av bilaga 2. Konsekvensutredningen och förslaget 
till föreskrifter har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. 

2 Bakgrund och syftet med föreskrifterna 
I lagen (1994:1564) om alkoholskatt, LAS, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS och lagen 
(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, LSNP, finns bestämmelser som anger att 
skatt inte ska betalas för alkoholvaror, tobaksvaror respektive vissa nikotinhaltiga produkter 
som fullständigt förstörts under tillsyn av Skatteverket.  

Av lagstiftningarna framgår dock inte närmare hur Skatteverkets tillsyn ska gå till i praktiken. 
Däremot finns i förordningen (2010:173) om alkoholskatt, FAS, förordningen (2010:177) om 
tobaksskatt, FTS och förordningen (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 
FSNP, bemyndiganden för Skatteverket att meddela föreskrifter om tillsynen över att 
skattepliktiga varor eller produkter förstörs. Skatteverket har meddelat föreskrifter om tillsynen 
över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs genom 
SKVFS 2014:6.  

Genom rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för 
punktskatt har det bland annat införts ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade varor. 
Inom ramen för det nya förfarandet för beskattade varor införs nya aktörer – tillfälligt 
certifierad mottagare respektive certifierad mottagare – som är skyldiga att betala punktskatt för 
skattepliktiga varor som flyttas enligt förfarandet för beskattade varor. Vidare görs ändringar i 
reglerna om distansförsäljning innefattande att det införs nya aktörer – tillfälligt registrerad 
distansförsäljare respektive registrerad distansförsäljare – som är skattskyldiga för skattepliktiga 
varor som denne avsänder genom distansförsäljning. Om avsändaren inte är registrerad som 
tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare är mottagaren av varorna 
skattskyldig i stället för avsändaren.  
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Direktivet genomförs i Sverige bland annat genom att LTS och LAS ersätts av nya lagar, lagen 
(2022:155) om tobaksskatt, NLTS, respektive lagen (2022:156) om alkoholskatt, NLAS. Till 
följd av de nya lagarna har det även beslutats nya förordningar, förordningen (2022:182) om 
tobaksskatt, NFTS, respektive förordningen (2022:183) om alkoholskatt, NFAS, som ersätter 
nuvarande förordningar. Författningarna träder i kraft den 13 februari 2023.   

Syftet med Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs är att, med tillräcklig grad av säkerhet, säkerställa att de 
skattepliktiga varorna eller produkterna faktiskt förstörs. Föreskrifterna syftar till att reglera hur 
Skatteverkets tillsyn ska gå till och vilka åtgärder en enskild aktör ska vidta för att varor ska 
anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket.  

De nu gällande föreskrifterna om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs (SKVFS 2014:6) behöver ändras med anledning av de nya 
lagstiftningarna om alkoholskatt respektive tobaksskatt samt tillhörande nya förordningar.  

3 Skatteverkets förslag 
Förslaget till nya föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och 
nikotinhaltiga produkter förstörs motsvarar i huvudsak de tidigare föreskrifterna. De ändringar 
som görs avser bland annat Skatteverkets bemyndiganden att meddela föreskrifter om tillsynen 
över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs samt de hänvisningar till olika lagrum i 
LAS och LTS som finns i föreskrifterna.  

Därtill föranleder de nya bestämmelserna om undantag från skatteplikt för beskattade varor 
som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller genom distansförsäljning och som 
förstörs under tillsyn av Skatteverket, behov av ändringar i bestämmelserna om vem som ska 
anmäla förstöring av sådana varor.  

Skatteverkets förslag innebär att om anmälan avser beskattade varor som flyttas från ett annat 
EU-land till mottagare i Sverige under förfarandet för beskattade varor, ska anmälan göras av 
den certifierade mottagaren eller den tillfälligt certifierade mottagaren (7 §).  

Om anmälan avser beskattade varor som flyttas från ett annat EU-land till mottagare i Sverige 
genom distansförsäljning ska anmälan göras av den registrerade distansförsäljaren eller den 
tillfälligt registrerade distansförsäljaren, den som har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 
6 kap. 6 § lagen (2022:156) om alkoholskatt eller 6 kap. 6 § lagen (2022:155) om tobaksskatt 
eller den som har fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244), SFL, (8 §). 

Till följd av de ändringar som görs i fråga om vem som ska anmäla förstöring av beskattade 
varor som flyttas från ett annat EU-land till mottagare i Sverige under förfarandet för 
beskattade varor eller genom distansförsäljning behöver nya definitioner avseende begreppen 
”förfarandet för beskattade varor”, ”certifierad mottagare”, ”tillfälligt certifierad mottagare”, 
”distansförsäljning”, ”registrerad distansförsäljare” och ”tillfällig registrerad distansförsäljare”  
föras in i 2 §. 

Remissinstanserna har inget att erinra mot förslaget. 
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Skälen för förslaget: Av 2 kap. 12 § 2 och 2 kap. 14 § NLAS framgår att alkoholskatt inte ska 
betalas för beskattade varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om 
varorna flyttas under förfarandet för beskattade varor eller genom distansförsäljning. Om varor 
flyttas genom distansförsäljning gäller undantaget från skatteplikt endast om varorna avsänds 
av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 
3 §, eller om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § eller 
deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § SFL. I fråga om EU-harmoniserade tobaksvaror finns 
motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt i 2 kap. 14 § 2 jämte 2 kap. 16 § 
NLTS. 

Skatteverkets förslag innebär att anmälan om förstöring i fråga om beskattade varor som är 
under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige ska göras av den som enligt de 
aktuella bestämmelserna i NLAS respektive NLTS har möjlighet att förstöra varor under tillsyn 
av Skatteverket.  

För sådana varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor är det den tillfälligt 
certifierade mottagaren eller den certifierade mottagaren som ska göra anmälan om förstöring. 
För varor som flyttas genom distansförsäljning gäller undantag från skatteplikt om varorna 
avsänts av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller en registrerad distansförsäljare. Om så 
är fallet är det denne som ska göra anmälan om förstöring. Om varorna inte avsänts av en 
tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare undantas varorna från 
skatteplikt om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § NLAS respektive 
6 kap. 6 § NLTS eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § SFL. Har mottagaren fullgjort 
sådan anmälningsskyldighet eller deklarationsskyldighet är det denne som ska göra anmälan om 
förstöring.  

Det slutliga förslaget överensstämmer med det remitterade förslaget. 
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