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Promemoria: Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om promemorian Vissa 

kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet. Här följer våra synpunkter. 

 

Förslagen 

Promemorian består av fyra delar: förslag till ändringar i regler om kontroll av 

punktskattepliktiga varor, justeringar av vissa aspekter av kemikalieskatten, genomförande av 

s.k. KN-nr i energiskattedirektivet och undanröjande av dubbelbeskattning av el. 

I den första delen föreslås att flyttningssäkerheten för oavslutade varuförflyttningar av 

punktskattepliktiga varor ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från en återkallelse 

eller avregistrering av ett godkännande, att den som transporterar punktskattepliktiga varor 

för annans räkning från ett annat EU-land ska tillse att förenklat ledsagardokument medföljer 

transporten, utökad möjlighet för Tullverket att kontrollera identitet på andra än föraren vid 

transport av punktskattepliktiga varor, samt möjlighet för Tullverket att besluta om 

förverkande av punktskattepliktiga varor i vissa fall då det är uppenbart att förutsättningarna 

för förverkande är uppfyllda och värdet på varorna understiger ett prisbasbelopp. 

I den andra delen föreslås att det införs en ny typ av skattskyldig i kemikalieskattelagen, som 

benämns ”registrerad mottagare”. Som registrerad mottagare får Skatteverket efter ansökan 

godkänna den som i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot 

kemikalieskattepliktiga varor och som anses lämplig. Skattskyldigheten för registrerade 

mottagare inträder vid samma tidpunkt som för övriga icke lagerhållare, men redovisningen 

till Skatteverket ska ske i periodiska skattedeklarationer istället för vid respektive enskild 

försändelse. Nuvarande undantag för godkända lagerhållare vid returer från utlandet utvidgas 

till ett generellt undantag som även ska gälla för andra aktörer än godkända lagerhållare. 

I den tredje delen föreslås att det i den svenska energiskattelagen införs en bestämmelse som 

informerar om att det i kommissionens genomförandebeslut finns uppdateringar av 

hänvisningar av KN-nummer från 2002. 



   

I den fjärde delen föreslås dels att återbetalning av energiskatt på el ska ges när skattepliktig el 

matas ut från ett koncessionspliktigt nät eller lagring har återförts till det koncessionspliktiga 

nätet, dels att skattskyldigheten inte ska inträda när den skattskyldige överför el till någon som 

inte är skattskyldig om skattskyldigheten för elen tidigare inträtt. 

 

Inställning 

Företagarna tillstyrker generellt förslagen. 

Tullverkets utökade befogenheter behöver balanseras av rättssäkerhetsgarantier för den 

enskilde, särskilt vad gäller definitiva åtgärder så som förverkande. Promemorian har i vår 

uppfattning tillgodosett detta. 

Den föreslagna möjligheten för Skatteverket att åberopa säkerhet under sex månader efter ett 

beslut om återkallelse av godkännande som registrerad varumottagare, ställer krav på sådant 

beslut om återkallelse lever upp till vederbörliga krav på rättssäkerhet. För en näringsidkare 

som får sitt godkännande återkallat kan det innebära stora ekonomiska konsekvenser. Även 

om inte promemorian berör regelverket för godkännande och återkallande i LAS som sådant är 

denna aspekt av stor vikt.  

Kravet på att en medpassagerare ska kunna styrka sin identitet diskuteras i promemorian (s. 

48) i förhållande till att det inte föreligger någon skyldighet för enskilda att bära legitimation, 

om de inte är förare. De exempel som anförs på hur en passagerare ska kunna styrka sin 

identitet på ett före reglerna godtagbart sätt är svävande – det hänvisas till ”andra handlingar” 

och ”olika uppgifter som kan kontrolleras mot t.ex. offentliga databaser”. För att detta krav inte 

i praktiken ska bli ett id-tvång behöver det klargöras tydligare vilka andra sätt än med 

legitimationshandling en passagerare kan identifiera sig på för att uppfylla kraven. 

Även om Företagarna i grunden är kritiska till kemikalieskattens utformning, tillstyrker vi de 

föreslagna regeländringarna, som syftar till att förenkla för berörda företag. Det är positivt att 

regeringen har hörsammat Svenskt Näringslivs skrivelse i denna fråga. 

Företagarna tillstyrker också förslagen avseende hänvisning till KN-nummer i 

energiskattelagen samt ändringarna gällande energiskatt på el. 
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