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Ålands landskapsregering

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag
till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
I denna proposition föreslås det att lagen om tobaksaccis ändras. Det föreslås att
punktskatten (accisen) på cigaretter höjs sammanlagt med i genomsnitt 13
procent, rulltobak med 40 procent, pip- och cigarrettobak med 24 procent samt
cigarrer och cigariller med 31 procent. Höjningarna genomförs i fyra steg under
två års tid, så att den första höjningen görs vid ingången av januari 2022, den
andra vid ingången av juli 2022, den tredje vid ingången av januar i 2023 och den
fjärde vid ingången av juli 2023. Dessutom föreslås det att det till lagen fogas en
ny skatteklass för tobaksprodukter avsedda för upphettning. Skattebeloppet är 30
cent per gram.
Till följd av höjningarna beräknas priset på cigaretter stiga sammanlagt med i
genomsnitt 11 procent och priset på rulltobak med 35 procent. Skatte - och
prisskillnaden mellan dessa minskar en aning. Priset på pip- och cigarrettobak
beräknas stiga sammanlagt med i genomsnitt 18 procent och priset p å cigarrer
och cigariller med 17 procent. Till följd av de föreslagna skattehöjningarna
beräknas statens inkomster av punktskatten på tobak öka med 117 miljoner euro
per år, när alla ändringar har trätt i kraft.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli
behandlad i samband med den.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. Den tillämpliga accistabellen ändras
med ett halvt års mellanrum.
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 23 augusti via e-post till adressen
valtiovarainministerio(at)vm.fi och essi.taavitsainen(at)vm.fi.
Markera e-postmeddelandet med rubriken ”Utlåtande om projekt
VM205:00/2020”. Finansministeriet publicerar utlåtandena på statsrådets
webbplats. Om ert utlåtande innehåller sekretessbelagda uppgifter ber vi er
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markera de sekretessbelagda punkterna och sekretessgrunden enligt OffL
(621/1999) eller någon annan lag.

Mer information om ärendet fås av:
konsultativ tjänsteman Veli Auvinen
tfn 0295 530 384
veli.auvinen(at)vm.fi
(under tid 5.-6.7. och 2.-23.8.)

konsultativ tjänsteman

Bilagor

Veli Auvinen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av
lagen om tobaksaccis (propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

