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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Skatteverket 

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

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

De remitterade föreskrifterna gäller Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror, och skattepliktiga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter förstörs enligt  
lagen (2022:156) om alkoholskatt, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2018:696) om 
skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. 

Det föreslås att den som avser att förstöra skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror eller 
nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket ska anmäla detta skriftligt till 
Skatteverket. Vem som ska göra anmälan beror av vilka varor som ska förstöras. En  
anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast sju vardagar före den dag då varorna 
eller produkterna ska förstöras. 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,
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 det beräknas ta att förstöra produkterna, 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.

Vidare föreslås att skattepliktiga varor eller produkter får förstöras under tillsyn först efter det 
att Skatteverket har bekräftat att anmälan uppfyller kraven enligt föreskriftsförslaget. 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.

Efter att varorna eller produkterna har förstörts ska anmälaren 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. 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. Genom föreskrifterna upphävs 
Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, 
tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.  De upphävda föreskrifterna gäller 
fortfarande för varor som har förstörts före ikraftträdandet. 

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

Bakgrund och syfte med förslaget 

I konsekvensutredningen anges att 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. 

Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar. 

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 

I konsekvensutredningen anges att punktskatterna på skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror 
och nikotinhaltiga produkter uppgår till betydande belopp och beskattningen kan ha stor 
betydelse för enskilda aktörers ekonomiska situation. Det bedöms därför vara 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. 

Vidare anges att 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 bedöms med hänsyn till frågornas stora ekonomiska betydelse inte vara 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. 

Med anledning av förslagets karaktär finner Regelrådet att beskrivningen av alternativa 
lösningar, liksom effekter av om någon reglering inte kommer till stånd, är godtagbar.  
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Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

I konsekvensutredningen anges att den nya lagen om alkoholskatt liksom den nya lagen om 
tobaksskatt syftar till att genomföra bestämmelserna i det nya punktskattedirektivet och är 
därför 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. 

Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning och 
finner att beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är godtagbar.  

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 

informationsinsatser 

I konsekvensutredningen anges att föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023, 
det vill säga vid samma tidpunkt som den nya lagen om alkoholskatt och den nya lagen om 
tobaksskatt träder i kraft. Föreskrifterna anges komplettera och förtydliga bestämmelserna 
om hur förstöring under tillsyn av Skatteverket ska gå till för att inte utlösa skattskyldighet för 
de nya aktörer som enligt de nämnda författningarna har möjlighet att förstöra varor under 
tillsyn av Skatteverket. Slutligen anges att föreskrifterna kommer att kungöras på sedvanligt 
sätt och information om föreskrifterna publiceras på Skatteverkets webbplats. Det bedöms, 
utöver detta, inte nödvändigt med mer omfattande informationsinsatser. 

Regelrådet finner att beskrivningen av om särskild hänsyn behöver tas till tidpunkt för 
ikraftträdande, liksom om det finns behov av speciella informationsinsatser, är godtagbar. 

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch 

I konsekvensutredningen anges att det i maj 2022 fanns drygt 1 600 godkända 
upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt och 50 enligt lagen om tobaksskatt. Antalet 
godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt uppgick till 60 och det fanns drygt 50 
godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Vidare fanns 
det drygt 1 700 godkända skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. I Sverige 
finns det ca 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda 
examen. Vidare finns drygt 80 sjukhus och drygt 1 400 apotek. Det anges att 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 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 anges i denna del inte vara möjligt att ange något bestämt antal aktörer. 

Det anges att 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.  

Förslagsställaren anger vidare att av konsekvensanalysen för lagförslagen1 framgår det att 

1 Förslagsställarens fotnot: Prop. 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar, s 329. 
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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. 

Det anges att de nya bestämmelserna bedöms omfatta få aktörer och ett begränsat antal 
varuflyttningar. Ändringarna som görs i Skatteverkets föreskrifter bedöms därför beröra få 
företag. 

I konsekvensutredningen anges att företagens storlek varierar mycket. Bland de som berörs 
av föreskrifterna ingår såväl privatpersoner som exempelvis beställer alkoholvaror, 
tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter till Sverige, som små, medelstora och stora företag. 

Regelrådet vill i denna del framföra följande. Av konsekvensutredningen framgår det att det 
finns svårigheter med att fastställa mer exakta uppgifter beträffande berörda företag. 
Eftersom förslagsställaren beskriver detta bidrar det åtminstone till en transparens i 
konsekvensutredningen. Givet förslagets karaktär, och de utmaningar som beskrivs, kan 
redovisningen godtas.  

Regelrådet finner att beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är 
godtagbar.  

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Administrativa kostnader 

I konsekvensutredningen anges att 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 lagen om alkoholskatt, lagen om tobaksskatt respektive lagen 
om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Det gäller exempelvis företag som är godkända 
som upplagshavare eller lagerhållare, företag som 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 till exempel 
sjukhus eller apotek. 

Vidare anges att 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 annan reglering, exempelvis redovisningsregler och bokföringslagstiftning.  

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

Det anges att givet de olika förutsättningarna ovan kan de totala bruttokostnaderna 
uppskattas till 426 kr per anmälan. Beräkningen baseras på ett antagande om att en 
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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).2 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. 

Regelrådet vill i denna del framföra följande. Det framgår en uppskattning till vad en anmälan 
kostar. De totala administrativa kostnaderna är dock okända, vilket är en följd av att det inte 
är helt klarlagt hur många företag som berörs och hur många av de anmälningar som 
inkommer till Skatteverket som görs av företag. Det hade varit önskvärt med tydligare 
uppgifter i denna del, men eftersom förslagsställaren tydliggör de oklarheter som finns 
kopplat till de uppskattade beräkningarna, bidrar det till en ökad transparens i 
konsekvensutredningen. Beskrivningen kan därför godtas i detta ärende.  

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på berörda företags administrativa 
kostnader är godtagbar.   

Andra kostnader och verksamhet 

I konsekvensutredningen anges att 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. 

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på berörda företags andra 
kostnader, liksom verksamhet, kan godtas för detta ärende. Beskrivningen är därmed 
godtagbar.  

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

I konsekvensutredningen anges att 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.  

Regelrådet vill i denna del framföra följande. Regelrådet har inte funnit några skäl till att 
ifrågasätta förslagsställarens bedömning i sak i denna del, men vill ändå nämna att även om 
en viss reglering är generell kan företagens förutsättningar att följa regleringen skilja sig åt, 
exempelvis med anledning av företagens storlek, geografiska placering, eller andra liknande 
omständigheter. Det kan därför behövas en utförligare beskrivning av vissa förslags effekter i 
denna del. För detta ärende kan dock den beskrivning som finns godtas.  

2 Förslagsställaren hänvisar till Tillväxtverkets guide ”Ekonomiska effekter av nya regler – så beräknar du 
företagens kostnader” från 2017. 
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Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för 
berörda företag är godtagbar.  

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

I konsekvensutredningen anges att regleringen inte påverkar företagen i någon nämnvärd 
utsträckning utöver vad som redan har nämnts. 

Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning och 
finner att beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är 
godtagbar.  

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

I konsekvensutredningen anges att den föreslagna regleringen i huvudsak är 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. 

Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning och 
finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning är godtagbar.   

Sammantagen bedömning 

Som framgår ovan har samtliga delaspekter i konsekvensutredningen bedömts som 
godtagbart beskrivna.  

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 14 september 2022. 

I beslutet deltog Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och 
Lennart Renbjer. 

Ärendet föredrogs av Katarina Garinder Eklöw. 

Claes Norberg 

Ordförande

Katarina Garinder Eklöw 

Föredragande

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html



