Försäljning av
vattenpipstobak
Regelverk och lagstiftning 2010

Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak
• För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där
försäljningen ska ske.
• Försäljning får inte ske till ungdomar under 18 år. Det gäller all
tobak.

Varningstext
Detta gäller
• Alla produkter som innehåller tobak ska vara märkta med svensk
varningstext. Texten ska sitta fast på förpackningen och inte kunna
avlägsnas. Föreskrifter hur dessa ska se ut finns i Statens folkhälso
instituts författningssamling FHIFS 2001:1 och FHIFS 2002:4.
• Marknadsföringen får inte vara vilseledande. Det får till exempel
inte stå 0 % tar (tjära) på förpackningen.
Aktuella föreskrifter finns på www.fhi.se.

Så här säger Tobakslagen(SFS 1993:581):
11§ En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas
konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller inne
hållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig.

För mer information, kontakta:
Statens folkhälsoinstitut
(Avdelningen för tillsyn)
Tfn (vxl): 063-19 96 00, www.fhi.se

Ansvar
27§ Den som uppsåtligen bryter mot 11§ eller den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot 12§ första eller andra stycket döms för
olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.
Det finns tobakshandlare som är dömda för olovlig tobaksförsäljning av vattenpipstobak, till exempel en dom från Uppsala
tingsrätt mål nr B 2680-09.

Detta innebär
att polisen kan beslagta varor som är felmärkta och försäljaren kan
bli dömd för olovlig tobaksförsäljning.

Tobaksskatt
Detta gäller
Tobaksskatt ska betalas för röktobak, exempelvis vattenpipstobak.
Detta gäller även om produkterna helt eller delvis består av andra
ämnen än tobak, till exempel rökmassa av märkena Soex, High Life
eller El Rosha.
Skattesatsen för röktobak är 1560 kronor per kilo. Det innebär
att tobaksskatten för ett paket på 250 gram är 390 kronor och för
ett paket på 50 gram 78 kronor. Aktuella skattesatser finns på
Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

För mer information, kontakta:
Skatteverket
Tfn (vxl): 0771-567 567
www.skatteverket.se

Tobaksskatt ska i normalfallet betalas då tobaksvaror tillverkas i,
förs in till eller tas emot i eller importeras till Sverige. Tobaksskatten
betalas till Skatteverket eller Tullverket. För mer information om
vem som ska betala tobaksskatten och vid vilken tidpunkt, kontakta
Skatteverket på telefon 0771-567 567.
Skyldighet att betala tobaksskatt kan också komma ifråga för den
som innehar tobaksvaror. Det ska då vara fråga om tobaksvaror
som skulle ha beskattats i Sverige vid en tidigare tidpunkt, men där
beskattning inte skett och det heller inte går att utreda vem som i
Sverige tillverkat varorna, vem som fört in eller tagit emot varorna
från ett annat EU-land till Sverige eller vem som importerat varorna.

Detta innebär
Den som påträffas med vattenpipstobak i Sverige kan bli skyldig att
betala tobaksskatt om det inte går att utreda vem som fört in varorna
eller tagit emot eller importerat varorna.

Så här säger lagen (SFS 1994:1563) om tobaksskatt:
1c §
Med röktobak avses
1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller
pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare
beredning,
2. tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, inte
omfattas av 1a eller 1b § och går att röka.
1e § första stycket
Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak
men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1a eller 1c § ska behand
las som cigaretter respektive röktobak.

9§
Skattskyldig är den som
1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar
tobaksvaror enligt uppskovsförfarandet,
2. har godkänts som varumottagare enligt 13 eller 14 §,
3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distans
försäljning enligt 16 eller 16 b §,
5. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
6. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat
EG-land till Sverige enligt 17 §,
7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför
ett skatteupplag,
8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål
än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller
9. i annat fall än som avses i 1-8, innehar skattepliktiga
tobaksvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att
skatten för varorna har redovisats här.

Exempel på förpackningar med vattenpipstobak

Vattenpipstobak kan vara förpackad på olika sätt, i form av cigarettpaket, större
paket av papper, plastburk eller konservburk. Det är ofta arabisk blandad med
engelsk text.

Denna rökmassa utan tobak behöver inte ha varningstext men ska skattas som tobak.

Broschyren sammanfattar den svenska lagstiftningen och regler som
gäller vid försäljning av vattenpipstobak.
Att röka vattenpipa har blivit en vanlig sysselsättning hos ungdomar
och unga vuxna. Vid en nationell drogvaneundersökning gjord 2009 av
CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) uppgav
över 60 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och cirka 30
procent av eleverna i årskurs 9 att de rökt vattenpipa.

Vill du tipsa Polisen?

Ring 114 14

Vill du tipsa Tullverket?

Ring 112 och begär
Narkotikatipset

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna det
förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak i länet.
Har du frågor och synpunkter kring tobaksförsäljning är du välkommen att kontakta:
Suzanne Bengtsson, länssamordnare
tfn: 08-785 40 58
e-post: suzanne.bengtsson@lansstyrelsen.se

Utgivningsår: 2010. Produktion: Länsstyrelsen i Stockholms län

