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Om JTI Sweden AB
JTI Sweden AB (hädanefter: ”JTI Sweden” eller ”Företaget”) ingår i Japan Tobacco-koncernen som är en av
världens ledande producenter av tobaksvaror och nikotinprodukter. Den internationella delen av koncernen,
Japan Tobacco International (hädanefter: JTI) har sitt huvudkontor i Genève. Koncernen är verksam i över 130
länder och har 45 000 anställda. JTI Sweden är marknadsledare på den svenska cigarettmarknaden med några
av landets mest välkända varumärken, däribland samtliga varumärken som tidigare ingick i det svenska
tobaksmonopolet, exempelvis Blend, John Silver och Right. Vårt dotterbolag, Nordic Snus, producerar svenskt
snus i företagets fabrik i Vårgårda som saluförs under varumärket LD och nikotinportioner under varumärket
Nordic Spirit. Mer information om JTI Sweden och Nordic Snus finns att tillgå på vår hemsida: www.jti.com eller
www.jti.com/sweden och www.nordicsnus.se.
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Företagets synpunkter
JTI Sweden vill inledningsvis tacka för möjligheten att lämna synpunkter på
Finansdepartements promemoria om Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar.
JTI Sweden tillstyrker förslaget men har förslag och synpunkter på följande delar av
lagförslaget, se nedan.

Beträffande definitionen av lagerhållare
Punktskatt är från ett systemperspektiv en skatt på konsumtion, varför skattskyldighet bör
inträda först i samband med att en punktskattepliktig tobaksvara levereras av en återförsäljare
inom detaljhandeln som säljer tobaksvaror till en slutkonsument.
I proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning, har det införts ett förslag i 38 §
första stycket punkten d, i förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, som
möjliggör att som lagerhållare får godkännas den som från godkänd lagerhållare köper
skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare. JTI delar de skäl som anförts för
införandet av förslaget.
JTI gör bedömningen att motsvarande tillägg som föreslås i definitionen av lagerhållare även
är nödvändigt för att underlätta partihandel med snus samt tuggtobak. Tillägget skulle
möjliggöra för en partihandlare att köpa och sälja tobaksvaror utan att skattskyldighet inträder.
JTI föreslår mot denna bakgrund att en skrivning med motsvarande lydelse som i proposition
2020/21:112 i 38 § första stycket punkten d, läggs till i 10 kap 2 § i förslaget till lag om
tobaksskatt och att det täcker de tobaksvaror som hanteras inom ett godkännande som
lagerhållare, dvs snus, tuggtobak samt från den 1 juli 2021 även övrig tobak.

Beträffande destruktion, provtagning m.m.
I proposition 2020/21:112 har det införts ett förslag i 39 a § i förslaget till lag om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaksskatt, ,där det framgår att från skattskyldighet för lagerhållare
enligt 39 § 1 b undantas snus, tuggtobak eller övrig tobak som
1. fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,
2. har återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
3. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet.
Angivna undantag framgår inte av denna promemorias (Fi2021/00144) förslag till lag om
tobaksskatt. JTI föreslår att undantaget för angivna punkter även arbetas in i förslaget till lag
om tobaksskatt så att det klargörs att undantag från skattskyldighet för lagerhållare kommer
att gälla för angivna situationer.
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För JTI Sweden,
Malin Cope
Corporate Affairs Manager
Tel: 08 – 456 00 00
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