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Privat införsel av
alkoholvaror och
tobaksvaror
• Alkoholskatt • Tobaksskatt
Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för
personligt bruk från ett annat EU-land. Du ordnar själv med transporten av varorna
till Sverige, men för personligen inte in dem till landet i samband med resa.
Om du ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för privat bruk från ett land som
inte är med i EU, kontaktar du Tullverket, www.tullverket.se, tfn 0771-520 520.
Informationen är endast översiktlig. Mer detaljerad information finns på
www4.skatteverket.se/punktskatter.
Om du har frågor så kan du även kontakta Skatteverket.
Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret, 771 83 Ludvika.
E-post: storforetagsregionen@skatteverket.se. Webbplats: skatteverket.se
Telefon: 010-578 71 99, måndag–fredag 09–15. Fax: 0240-103 40
Reglerna som denna information bygger på finns i punktskattedirektivet
(2008/118/EG) samt i följande lagar och förordningar:
• lagen (1994:1564) om alkoholskatt
• förordningen om alkoholskatt
• lagen (1994:1563) om tobaksskatt
• förordningen om tobaksskatt
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Beskattning av alkoholoch tobaksvaror inom EU
Alkohol- och tobaksvaror är s.k. harmoniserade punktskattepliktiga varor. Det betyder att man inom EU har
kommit överens om vissa gemensamma utgångspunkter
för beskattningen av dessa varor när de flyttas mellan
medlemsstaterna.
Enligt huvudregeln ska punktskatten betalas i det land
dit varan flyttas och till det landets skattesatser (destinationsprincipen). För att undvika dubbelbeskattning finns
det möjlighet att få tillbaka den punktskatt som man har
betalat i avsändarlandet.
Vissa undantag finns för privatpersoners resandeinförsel, för flyttgods, för varor som man har fått genom arv
eller testamente eller för enstaka gåvor mellan privat
personer. Dessa undantag behandlar vi inte närmare i
denna broschyr 1.
Punktskatten ska i princip betalas av den eller de personer som ombesörjer att varan förs in till destinationslandet. Man kan säga att den som tar initiativ till eller har
inflytande över att varorna transporteras till destinationslandet i regel är den som ska betala destinationslandets
punktskatt. Reglerna om s.k. uppskovsförflyttningar av
obeskattade varor behandlas inte i denna broschyr 2.

Denna information avser de fall då privatpersoner
för in alkohol- eller tobaksvaror till Sverige från
ett annat EU-land för sitt eget eller sin familjs
personliga bruk och där privatpersonen själv
ombesörjer att varorna flyttas till Sverige genom
att anlita en transportfirma eller annan oberoende mellanhand 3.
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Alkohol- och tobaksvaror
Alkoholskatt ska betalas för 4

•
•
•
•
•

öl
vin
andra jästa drycker än vin eller öl
mellanklassprodukter
etylalkohol (sprit). Även s.k. teknisk sprit omfattas av
skatteplikten.

Tobaksskatt ska betalas för 5

•
•
•
•
•

cigaretter
cigarrer/cigariller
röktobak
snus
tuggtobak.

Det är endast cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak
som omfattas av EU:s harmoniserade regler. De nationella
beskattningsreglerna om snus och tuggtobak behandlas
separat i broschyren ”Godkänd lagerhållare för snus och
tuggtobak” (SKV 542).

De bestämmelser som beskrivs in denna information gäller inte för snus och tuggtobak.

Detaljhandelspris för cigaretter
Med detaljhandelspris menar man det högsta pris som det
är tillåtet att sälja varje cigarettprodukt för i detaljhandeln. Detaljhandelspriset ska inkludera tobaksskatt,
moms och annan statlig skatt eller avgift. Priset fastställs
av tillverkaren eller av hans representant eller, om cigaretterna importeras från tredje land, av importören.
Uppgifter om en cigarettprodukts detaljhandelspris
behövs för att räkna ut tobaksskatten, se ”Så här fyller du i
den särskilda skattedeklarationen för tobaksskatt”.

Anmäl införseln
Du som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror till Sverige
för privat bruk och som själv ordnar med hemtransporten
av varorna genom att anlita ett transportföretag eller en
annan mellanhand ska anmäla införseln i förväg till
Skatteverket. Anmälan gör du på blankett ”Anmälan –
Införsel - Privatpersoner” (SKV 5386). Blanketten finns
på Skatteverkets webbplats. Av blankettupplysningarna
framgår hur du ska fylla i anmälan. Anmälan ska skickas i
original till den adress som står på blanketten.

Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket innan
varorna sänds iväg från det andra EU-landet.

Uppgifter om aktuella skattesatser finns på Skatteverkets
webbplats. Exempel på hur man räknar ut skatten finns
även under ”Deklarera”.

Ställ säkerhet för
betalningen av
punktskatten
Du ska även ställa säkerhet hos Skatteverket. Säkerheten
ska uppgå till ett belopp som motsvarar punktskatten på
de varor som anmälan omfattar.
Det enklaste sättet att ställa säkerheten är att betala in
beloppet till Skatteverkets plusgironummer 95 06 71-8.
Ange personnummer och att det gäller säkerhet för betalning av skatt på alkohol och/eller tobak. Kontakta Skatteverket för andra former för säkerhet.

Förenklat
ledsagardokument
En särskild transporthandling som kallas ”förenklat ledsagardokument” ska följa med varorna under transporten
från det andra EU-landet. Det är avsändarlandets blankett för ledsagardokument som ska användas. Eftersom
det är du som ordnar med transporten av varorna är det
du eller någon som har din fullmakt som ska utfärda ledsagardokumentet.
Kontakta den behöriga myndigheten i avsändarlandet
för närmare information om vilka rutiner och villkor som
gäller där avseende förenklade ledsagardokument, se länkar under ”Återbetalning av punktskatt”.
Om ett förenklat ledsagardokument inte följer
med transporten riskerar du bl.a. att varorna
omhändertas av Tullverket vid en eventuell transportkontroll.

Deklarera
När varorna har förts in till Sverige ska du redovisa punktskatten i en särskild skattedeklaration. Om du har fört in
både alkohol- och tobaksvaror ska du lämna en skattedeklaration per skatteslag (alkohol- respektive tobaksskatt).
Skatteverket skickar deklarationsblanketter till dig när
både anmälan och säkerhet har kommit in. Den eller de
ifyllda skattedeklarationerna ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter att varorna har förts in till
Sverige. Deklarationerna ska vara undertecknade av dig
personligen.
Skicka deklarationen till den adress som anges på
deklarationsblanketten.

Säkerheten ska ha ställts innan varorna sänds
iväg från det andra EU-landet.
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Så här fyller du i den särskilda
skattedeklarationen för alkoholskatt
1 Överst på deklarationsblanketten finns ifyllda identi-

fikationsuppgifter. Kontakta Skatteverket om uppgifterna
inte är korrekta.

Exempel 2
Bo Bengtsson har fört in 12 flaskor vin à 75 cl
med en alkoholhalt om 12,5 volymprocent.
Skattesatsen för år 2016 är 25,17 kr per liter för
vin som har en alkoholhalt över 8,5 men högst 15
volymprocent. Skatten räknas då:

2 I fältet för ”Period” ska du själv fylla i det datum då
varorna fördes in till Sverige.

12 flaskor x 0,75 x 25,17 kr = 226,53 kr

3 Den särskilda skattedeklarationen för alkoholskatt är

Ange beloppet ”226” i fält 08 på deklarationsblanketten.

uppdelad i tre delar utifrån varuslagen ”Vin och andra
jästa drycker”, ”Mellanklassprodukter” samt ”Öl och etylalkohol”. De två förstnämnda delarna är i sin tur uppdelade utifrån produkternas alkoholhalt.

4 På den första raden i respektive del ska du ange kvantitet i liter, dvs. hur många liter av respektive produkt som
du ska betala alkoholskatt för.

Aktuella skattesatser finns på deklarationens försättsblad och på Skatteverkets webbplats.

• Skatten på öl räknas: Skattesats x volymprocent x
antal liter.

Exempel 3
I fält 17 avseende etylalkohol (sprit) ska antal
liter ren (100 volymprocent) sprit anges. Du
måste alltså räkna om respektive spritprodukt till
hur många liter ren alkohol som den motsvarar.

Connie Carlsson har fört in 20 liter öl med en
alkoholhalt om 4 volymprocent samt 10 liter öl
med en alkoholhalt om 5,9 volymprocent. Skatte
satsen för år 2016 är 1,94 kr per liter och volymprocent. Skatten räknas då:
1,94 x 4 x 20 liter

= 155,20 kr

1,94 x 5,9 x 10 liter

= 114,46 kr

Exempel 1

Summa:		

Anna Andersson har fört in 2 flaskor à 70 cl
vodka med en alkoholhalt om 38 volymprocent, 1
flaska whisky à 1 liter med en alkoholhalt om 40
volymprocent samt 12 flaskor alkoläsk à 50 cl
med en alkoholhalt om 4 volymprocent.

Ange beloppet ”269” i fält 16 på deklarationsblanketten.

Uppgiften om spritkvantitet ska anges i antal liter
ren alkohol (100 volymprocent):
Vodkan: 2 flaskor x 0,7 liter x 0,38 

= 0,53 liter
ren alkohol

Whiskyn: 1 flaska x 1 liter x 0,40 

= 0,40 liter
ren alkohol

Alkoläsken: 12 flaskor x 0,5 liter x 0,04 = 0,24 liter
ren alkohol
Summa:

1,17 liter ren alkohol

Ange uppgiften 1,17 i fält 17 på deklarations
blanketten.

269,66 kr

Aktuella skattesatser finns på deklarationens försättsblad och på Skatteverkets webbplats.

• Skatten på etylalkohol (sprit) räknas: skattesats x
antal liter ren alkohol.
Exempel 4
Skattesatsen för år 2016 är 511,48 kr per liter ren
(dvs. 100 volymprocent) alkohol. Skatten för de
varor som anges i Exempel 1 räknas:
511,48 x 1,17 = 598,43 kr.
Ange beloppet ”598” i fält 18 på deklarationsblanketten.
Aktuella skattesatser finns på deklarationens försättsblad och på Skatteverkets webbplats..

5 På den andra raden i respektive del ska du ange skattebeloppen. Aktuella skattesatser finns på Skatteverkets
webbplats. Skattebeloppen ska anges i hela kronor utan
decimaler eller punkter.
• Skatten på vin och andra jästa drycker samt på
mellanklassprodukter räknas: Skattesats x antal liter.
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6 I fält 19 anger du den sammanlagda skatten att betala,
dvs. summan av de belopp som angetts i raderna för
skattebeloppen.
7 Om du har fört in vin och andra jästa drycker med en
alkoholhalt över 1,2 men högst 2,25 volymprocent eller öl
med en alkoholhalt över 0,5 men högst 2,8 volymprocent
ska du ange detta med ett kryss i denna ruta. Dessa varor
är skattepliktiga, men har en skattesats om 0 kr.

8 Glöm inte att underteckna deklarationen innan du
skickar in den. Deklarationen ska skrivas under av dig
personligen.
Skicka skattedeklarationen till den adress som anges på
deklarationsblanketten.

Punktskattedeklarationx
Alkoholskatt
Tobakx
1

Deklarationsdag

Namn/Firma

Simulerad kommun

Person-/Organisationsnummer

200929-9187

2014-02-12

Kontaktperson

Eva

Diarienummer

54 104

Period

2
140101-140131

Telefonnummer

213 45 56

725

53
Siffror i ring hänvisar till
deklarationsupplysningar.

Upplagshavare

Beräkning av skatt

3
4
5

Vin och andra
jästa drycker
1

Över 2,25 högst 4,5
01

Över 4,5 högst 7,0
03

Över 7,0 högst 8,5
05

Över 8,5 högst 15,0
07

Över 15,0 högst 18,0
09

2

02

04

06

08

10

=

=

=

=

=

Antal liter dryck där skattskyldigheten inträtt

Skatt, kr

1

Alkoholhalt, volym %
Över 1,2 högst 15,0
11

Över 15,0 högst 22,0
13

2

12

14

Skatt, kr

=

=

3

Öl och etylalkohol
1

Öl
Alkoholhalt, volym %
Över 2,8
15

Etylalkohol
Alkoholhalt, volym %
Över 1,2
17

4

Antal liter öl (fält 15) respektive antal liter ren etylalkohol (fält 17) där skattskyldigheten inträtt
2

16

18

=

=

3
4
5

Mellanklassprodukter
Antal liter dryck där skattskyldigheten inträtt

5

Skatt, kr

6

Skatt att betala, kr
(2+4+6+8+10+12+14+16+18)

19

=

Hanterat vin och andra jästa drycker med en alkoholhalt över 1,2 men högst 2,25 eller öl över 0,5
men högst 2,8 volymprocent där skattskyldigheten inträtt under perioden (skattesats 0 kr/liter)

OBS! Inga övriga upplysningar kan lämnas på denna blankett.
Deklarationen skickas till

02

01 15-10

7

Underskrift

8

Underskrift av behörig firmatecknare/den skattskyldige

Namnförtydligande

sv

00

Alkoholhalt, volym %

SKV

5302

03

Telefonnummer (även riktnummer)

54 104

19200929-9187

140101-140131

712 U

SESKV54 104
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Så här fyller du i den särskilda
skattedeklarationen för tobaksskatt
1 Överst på deklarationsblanketten finns ifyllda identi-

fikationsuppgifter. Kontakta Skatteverket om uppgifterna
inte är korrekta.

Exempel
Detaljhandelspriset för en cigarettprodukt är 55 kr
per paket om 20 cigaretter. Skattesatsen för år
2016 är 1,50 kr per cigarett plus 1 procent av
detaljhandelspriset.

2 I fältet för ”Period” ska du själv fylla i det datum då
varorna fördes in till Sverige.

1,50 kr x 20 st + 1 % av 55 kr = 30,55 kr.

3 Den särskilda skattedeklarationen för tobaksskatt är

Aktuella skattesatser finns på deklarationens försättsblad och på Skatteverkets webbplats.

uppdelad i tre kolumner utifrån varuslagen ”Cigaretter”,
”Cigarrer och cigariller” och ”Röktobak”. (Kolumnerna
för ”snus” och ”tuggtobak” kan lämnas utan avseende)

4 På den första raden ska du ange uppgifter om kvanti-

tet, dvs. antalet cigaretter, cigarrer/cigariller samt antal
kilo röktobak som du ska redovisa skatt för.

Skatten räknas då:

• Skatten på cigarrer och cigariller räknas: Skattesats x
antal = skatt.
• Skatten på röktobak räknas: Skattesats x antal kilo =
skatt.

5 På den andra raden ska du ange summan av detaljhandels priset för cigaretter. Detaljhandelspriset är det högsta
pris som cigaretterna får säljas för i detaljhandeln, se
”Detaljhandelspris för cigaretter”. Om inget detaljhandelspris har fastställts lämnar du fältet blankt.

7 I fält 12 anger du den sammanlagda skatten att betala,
dvs. summan av de belopp som angetts i raderna för
skattebeloppen.

6 På den tredje raden ska du ange skattebeloppen för res-

personligen.

pektive varuslag. Aktuella skattesatser finns på Skatte
verkets webbplats. Ange skattebeloppen i hela kronor utan
decimaler eller punkter.
• Skatten på cigaretter tas ut med ett visst belopp per
cigarett och en viss procent av detaljhandelspriset.
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8 Glöm inte att underteckna deklarationen innan du
skickar in den. Deklarationen ska skrivas under av dig
Skicka skattedeklarationen till den adress som anges på
deklarationsblanketten.

Punktskattedeklarationx
Tobaksskatt
Tobakx

3E;NN?P?LE?N
1

Namn/Firma

Deklarationsdag

Simulerad kommun

2014-02-12

Kontaktperson

Eva

Period

2

Telefonnummer

Person-/Organisationsnummer

200929-9187
Diarienummer

54 104
Punktskattenummer

140101-140131

213 45 56

53
Siffror i ring hänvisar till
deklarationsupplysningar.

Upplagshavare

3
Beräkning av skatt

4
5
6

726

3

3

Cigarrer och cigariller
04

Röktobak, kg
06

1

Cigaretter
01

2

02

3

03

05

07

=

=

=

4

Snus, kg
08

Tuggtobak, kg
10

5

09

11

=

=

Antal där skattskyldigheten inträtt

Summa detaljhandelspris

Skatt, kr

Antal där skattskyldigheten inträtt

Skatt, kr

7

12

Skatt att betala, kr
(3 + 5 + 7 + 9 + 11)

=

01 14-02

OBS! Inga övriga upplysningar kan lämnas på denna blankett.
Deklarationen skickas till

Underskrift

8
Namnförtydligande

00

01

Underskrift av behörig firmatecknare/den skattskyldige

SKV

5402

04

sv

Telefonnummer (även riktnummer)

Myndighetens anteckningar
54 104

19200929-9187

140101-140131

712 U

SESKV54 104
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Hur ska punktskatten
betalas?

Återbetalning av
punktskatt

Alla som betalar skatt i Sverige har ett skattekonto. På
skattekontot sammanställer Skatteverket alla skattedebiteringar och skatteinbetalningar.
När den särskilda skattedeklarationen har kommit in
för Skatteverket över det säkerhetsbelopp som du tidigare
har ställt till ditt skattekonto.
Om du har ställt säkerhet på något annat sätt än genom
insättning på Skatteverkets plusgirokonto ska du betala
skattebeloppet genom en insättning på ditt skattekonto
senast fem dagar efter att varorna har förts in till Sverige.
Skatteverket kommer sedan att skicka tillbaka säkerheten
till dig.
Du kan beställa inbetalningskort via Skatteverkets
servicetelefon 020-567 000, direktval 6704, eller på
Skatteverkets webbplats. På webbplatsen finns även en
e-tjänst där du kan få uppgift om det s.k. OCR-referensnummer som du behöver om du vill betala via internet.

Det kan finnas möjlighet att få tillbaka den punktskatt
som du har betalat i avsändarlandet. Vänd dig till den
behöriga myndigheten i avsändarlandet för information
om hur detta ska gå till.
Punktskatter handläggs vanligtvis av medlemsstaternas
tullmyndigheter. Uppgifter om tullmyndigheter i andra
medlemsstater finns på Tullverkets webbplats
www.tullverket.se.
Länkar till skattemyndigheter i andra medlemsstater
finns på Skatteverkets webbplats (se under ”Innehåll A-Ö/
Adresser – utländska skattemyndigheter”).

1

2

3

4

5

För information om undantagen från skattskyldighet i Sverige, se
www4.skatteverket.se/alkoholskattforintaemot och
www4.skatteverket.se/tobaksskattforintaemot.
För information om uppskovsförfarandet, se bl.a. broschyrerna SKV 526
och SKV 527 samt Rättslig vägledning på
www4.skatteverket.se/uppskovsforfarandetalkohol och
www4.skatteverket.se/uppskovsforfarandettobak.
Skatt ska inte betalas i destinationslandet för varor som förs in av en
privatperson personligen vid resa om varorna är avsedda för
privatpersonen eller dennes familjs personliga bruk.
För närmare information om de olika varuslagen samt undantag från
skatteplikt, se Rättslig vägledning på
www4.skatteverket.se/skattepliktalkohol, eller kontakta Skatteverket.
För närmare information om de olika varuslagen, se Rättslig vägledning
på sidan Skatteplikt: www4.skatteverket.se/skatteplikttobak, eller
kontakta Skatteverket.

Självbetjäning dygnet runt:

Personlig service:

Webbplats: skatteverket.se,
Servicetelefon: 020-567 000

Ring Skatteupplysningen,
inom Sverige: 0771-567 567,
från utlandet: +46 8 564 851 60

SKV 540 utgåva 4. Utgiven i maj 2016.
Denna utgåva finns endast som pdf på www.skatteverket.se

