
storforetagsregionen@skatteverket.se

Myndighetens anteckningar

Anmälan
Införsel - Privatperson
Alkoholskatt - Tobaksskatt

Postadress Telefon

771 83 Ludvika
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E-postadress

www.skatteverket.se

010-578 71 99

Mottagare
PersonnummerNamn och postadress

Telefonnummer

Anmälan om införsel enligt
- 16 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller
- 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
Upplysningar - se sidan 2.

E-postadress

OBS! Denna blankett är avsedd för en privatperson som köper alkoholvaror eller
tobaksvaror i annat EU-land och som själv ordnar hemtransport på annat sätt än att
personligen föra med sig varorna, t.ex. genom att anlita ett transportföretag.

Transportör

Summa alkoholskatt

Lastningsplats (ange även land) Beräknad införseldag

Summa detaljhandelspris

Total tobaksskatt

Alkoholvaror: Varuslag, varunamn, alkoholhalt och kvantitet

Tobaksvaror: Varuslag, varunamn och kvantitet

Säkerhet ställs genom

Förskottsinbetalning

Annat sätt, ange hur
Säkerhet

Varubeskrivning m.m.

Referensnummer
Transportinformation
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(1994:1563) om tobaksskatt(1994:1564) om alkoholskatt

Anmälan avser en införsel enligt lagen

Mottagarens underskrift

NamnförtydligandeTelefonnummer

Underskrift
Datum

Anmälan skickas till
Skatteverket 771 83 Ludvika

* Skatteverket



Beräkning av alkoholskatt
Ange den totala alkoholskatten som ska betalas

för aktuella varor. Aktuella skattesatser och beräk-
ningsexempel finns tillgängliga på Skatteverkets
webbplats.

För öl beräknas skatten genom att antal liter
multipliceras med alkoholhalten uttryckt i volym-
procent (exakt alkoholhalt). Detta värde multi-
pliceras därefter med skattesatsen.

För vin och andra jästa drycker än vin eller öl
beräknas skatten genom att antal liter multipliceras
med respektive skattesats.

För mellanklassprodukter beräknas skatten genom
att antal liter multipliceras med respektive
skattesats.

För etylalkohol beräknas skatten genom att antal
liter ren alkohol (100 vol%) multipliceras med
skattesatsen.

Detaljhandelspris för cigaretter
Med detaljhandelspris avses det högsta pris,

inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller
avgift, som cigarettförpackningarna får säljas för i
detaljhandeln. Detaljhandelspriset fastställs av
tillverkaren eller hans representant. I rutan anges
summan av de högsta tillåtna detaljhandelspriserna
för samtliga cigarettförpackningar som omfattas av
anmälan. Observera att detaljhandelspris endast
ska anges för cigaretter.

Beräkning av tobaksskatt
Ange den totala tobaksskatten som ska betalas

för aktuella varor. Aktuella skattesatser och beräk-
ningsexempel finns tillgängliga på Skatteverkets
webbplats.

För cigaretter beräknas skatten som visst belopp
per styck och viss andel av detaljhandelspriset.
Dock lägst med antal cigaretter multiplicerat med
aktuell minimipunktskatt.

För cigarrer och cigariller beräknas skatten efter
antal cigarrer/cigariller multiplicerat med skatte-
satsen.

För röktobak beräknas skatten efter antal kilo multi-
plicerat med skattesatsen.

Ställande av säkerhet
Säkerhet kan lämpligen ställas genom förskotts-

inbetalning av skattebeloppet till Skatteverkets
plusgirokonto 95 06 71-8. För andra alternativ, var
god kontakta Skatteverket
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Upplysningar
Anmälan införsel - Privatperson
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Information
Information om anmälan om införsel finns bl.a. i
Skatteverkets broschyr SKV 540 som finns på
Skatteverkets webbplats.

Vem ska anmäla införsel?
En privatperson som köper beskattade alkoholvaror
eller tobaksvaror i annat EU-land och som själv
ordnar hemtransport på annat sätt än att person-
ligen föra med sig varorna, ska anmäla införseln i
förväg och ställa säkerhet för skattens betalning.
För ytterligare information om hur säkerhet lämp-
ligen ställs, se rubriken ”Ställande av säkerhet”
nedan.

Redovisning av skatten
När varorna har förts in till Sverige ska skatten
redovisas i en deklaration. Skatteverket kommer att
skicka ut en deklarationsblankett till dig efter att
anmälan och säkerhet för skattens betalning mot-
tagits. Deklarationen ska vara Skatteverket till-
handa senast fem dagar efter den dag då varorna
fördes in till Sverige.

Anvisningar för ifyllande av blanketten

Referensnummer
Ange ett referensnummer som identifierar

transportbeställningen hos transportören (t.ex.
beställningsnummer eller fakturanummer).

Lastningsplats
Ange fullständig adress för den plats där

transporten påbörjas. Ange även i vilket land
platsen där transporten påbörjas är belägen.

Alkoholvaror
Med alkoholvaror avses

- öl, alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent,
- vin, d.v.s. en produkt framställd av vindruvor,
alkoholhalt över 1,2 men högst 15 volymprocent, i
vissa fall upp till 18 volymprocent,
- andra jästa drycker än vin eller öl, d.v.s. fruktvin,
cider etc. alkoholhalt över 1,2 men högst 15
volymprocent,
- mellanklassprodukter, d.v.s. ”starkvin” m.fl.
produkter, alkoholhalt över 1,2 men högst 22
volymprocent,
- etylalkohol (spritdrycker), alkoholhalt överstigande
1,2 volymprocent,
- etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 (teknisk
sprit), alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent.

Tobaksvaror
Med tobaksvaror avses cigaretter, cigarrer,

cigariller och röktobak.
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