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Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
(Dnr Fi2010/3275)
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för
förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen.
Efter hörande av SLS sektioner för diabetologi och pediatrik vill SLS påtala följande.
Det är angeläget att konstatera att rökningsvanor grundläggs tidigt. Så många som 35 000 15-åringar
röker i Sverige. Av vuxna rökare har 90 procent börjat under ungdomsåren. Det mest effektiva
sättet att förhindra unga att börja röka är att kombinera ett högt tobakspris med minskad tillgänglighet, som också kan kontrolleras av myndighet – t ex som nyligen gjorts i USA, där FDA fått fler
befogenheter i syfte att minska och förhindra rökningens skadeverkningar.
Den aktuella promemorian avser en höjning av miniskattesatser på tobak inom EU. Som en viktig
anledning anges folkhälsoskäl. Svenska Läkaresällskapet välkomnar initiativ som bidrar till tobaksfria ungdomsår. Därvid lag är priskänsligheten en viktig faktor.
Vad gäller de nya minimiskattesatserna uppges Sverige redan uppfylla dessa varför skattehöjningar
med anledning av det nya direktivet inte är nödvändiga. Det är SLS förhoppning att Sveriges skattepolicy, om än beslutat i andra sammanhang, även kan inkludera en höjning av tobaksskatten. Noteras bör att förslagen avser skatten på tobak – inte det faktiska tobakspriset. En högre skatt torde
dock leda till ett högre pris, och därmed kunna fungera som ett instrument i folkhälsoarbetet, inte
minst genom att nyrekrytering av nya, unga grupper av rökare minskar/förhindras.
EU-ländernas tobaksbeskattning omfattar inte snus. För Sveriges del tas skatt ut enligt det nationella regelverket, vilket givetvis är lika väsentligt som för övriga tobaksvaror i ljuset av den omfattande snusanvändningen i ungdomsåren.
Sammanfattningsvis är det SLS åsikt att svensk tobaksbeskattning förblir fortsatt hög då den utgör
ett viktigt styrmedel i folkhälsoarbetet att minimera/förhindra rökningens skadeverkningar. Särskilt
fokus bör ges för att minska tobaksbruket i ungdomsåren.
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