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Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om EU-kommissionens förslag till 

allmänna regler för punktskatt (COM(2018) 346 final, 341 final och 349 final). Här följer våra 

synpunkter. 

Punktskatter kan vara en källa till betydande regelbörda för företag, i synnerhet mindre 

företag, och särskilt om reglerna skiljer sig åt mellan länder i detaljer. Kommissionens 

ambition med det föreliggande förslaget, att minska regleringskostnaderna samtidigt som 

möjligheten till missbruk minskas, är därför god. 

 

Förslagen 

Genom det föreliggande förslaget skulle ett antal ändringar göras i punktskattedirektivet 

(2008/118/EG). Kommissionen föreslår bland annat:  

 ändringar av bestämmelserna om import och export i syfte att koordinera punktskatte- 

och tullförfaranden  

 att flyttningar av varor som har beskattats i en medlemsstat och som därefter flyttas till 

en annan medlemsstat ska hanteras i det datoriserade systemet ECMS (istället för 

medföljande pappersdokument)  

 regler för certifiering av avsändare och mottagare  

 vissa gemensamma regler för hantering av naturliga förluster under flyttning av varor  

 regler om undantag från punktskatteplikt och ställande av garanti 

 förfarande vid oriktigheter under flyttning av punktskattepliktiga varor  

 vissa ändringar vad gäller kommissionens befogenheter att anta genomförandeakter 

och delegerade akter 

 

Inställning 

Överlag ser Företagarna positivt på att hanteringen av dokumentation avseende förflyttning av 

punktskattepliktiga varor automatiseras och digitaliseras i högre grad. Det är viktigt att det 



   

föreslagna systemet med certifiering av mottagare/avsändare utformas på ett sätt som är enkelt 

för företag att använda, för att inte öka regelbördan för i synnerhet små företag som berörs. 

Det måste också fortsatt finnas möjligheter att genomföra flyttning av punktskattepliktiga 

varor även när det datoriserade dokumentsystemet inte är tillgängligt (artikel 27).  

I skäl 29 föreslås att mottagaren av punktskattepliktiga varor ska bli betalningsskyldig för 

punktskatt om avsändaren eller dess skatterepresentant inte kan betala. Genom artikel 47 

föreskrivs solidariskt betalningsansvar mellan de skattskyldiga för punktskatten. Detta kan 

alltså medföra en situation där mottagaren av varor kan bli betalningsskyldig för punktskatt på 

grund av att säljaren har misskött sig eller är bedräglig eller otillgänglig. För i synnerhet 

mindre företag kan en sådan rättslig och ekonomisk risk innebära betydande problem. 

Omständigheterna som kan föranleda att en mottagare i god tro blir betalningsansvarig för 

punktskatt behöver klargöras ytterligare. 

Försäljning av punktskattefria varor vid landgränser ska nu förbjudas, genom att det tidigare 

undantaget avskaffas (skäl 14). Det är oklart hur ”vid landgränserna” ska tolkas i 

sammanhanget. För exempelvis mindre butiksägare som säljer berörda varor kan 

bedömningen vara av stor betydelse. Även här efterfrågar vi större tydlighet. 

Det undantag som föreskrivs för små vinproducenter i skäl 32 och artikel 49 bör enligt vår 

uppfattning utsträckas till alla små producenter av punktskattevaror. Småskaliga producenter 

av till exempel öl och cider kan också dra nytta av den minskade regelbördan och bör inte 

diskrimineras i förhållande till vinproducenter. Ur svenskt perspektiv är detta kanske särskilt 

viktigt, då småskalig bryggeriverksamhet är en växande bransch med många företag som skulle 

få mer rimliga konkurrensvillkor genom att omfattas av undantaget. 

Vi instämmer också med det som framförs i Näringslivets Regelnämnds (2018-08-20) och 

Regelrådets (2018-06-20) remissyttranden, om att en konsekvensanalys för svenska företag av 

förslagen behöver göras. 
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