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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över
att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror
och nikotinhaltiga produkter förstörs
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget med följande kommentar.

Folkhälsomyndighetens kommentar
Folkhälsomyndigheten vill informera om att det vid destruktion av tobaksvaror
även finns andra regler som gäller och som avser spårbarheten av dessa varor.
Bestämmelserna om spårbarheten regleras huvudsakligen i lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP), förordning (2019:223) om tobak och
liknande produkter samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574
av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett
spårbarhetssystem för tobaksvaror (genomförandeförordningen).
Spårbarhetskraven omfattar produkter innehållande tobak men inte elektroniska
cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter eftersom dessa inte innehåller tobak.
Detaljerade krav om innebörden av registreringsskyldigheten enligt 3 kap. 8 §
LTLP framgår av genomförandeförordningen. Om tobaksprodukter förstörs ska de
ekonomiska aktörerna sända en begäran om avaktivering av den unika
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identitetsmärkningen (spårbarhetsmärkningen) till den EU-gemensamma
databasen. Kravet om att avaktivera gäller alla ekonomiska aktörer, förutom om
produkterna har levererats till försäljningsstället (detaljhandlaren) och produkterna
förstörs där.
Folkhälsomyndigheten har tillgång till den EU-gemensamma databasen och har
även teknisk möjlighet att ge andra myndigheter tillgång till den. Exempelvis
skulle Skatteverket kunna få tillgång till systemet för att kontrollera att
tobaksvarorna har blivit avaktiverade. Detta behöver dock regleras i en förordning
av regeringen.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Anna Bessö. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Josefine P Jonsson deltagit. Utredaren Janini
Edvinsson har varit föredragande.
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