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Remissyttrande
Promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här
följer våra synpunkter.
Förslaget i korthet
Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra rådets direktiv (EU)
2020/262 om allmänna regler om punktskatt. I huvudsak handlar förslagen om ändringar i
harmoniserade punktskatteregler, men till viss del också om tull och moms.
Systemet med ledsagardokument föreslås övergå till elektronisk form och den som vill överföra
beskattade varor mellan medlemsstater föreslås registreras som certifierad avsändare respektive
certifierad mottagare. Ett gemensamt tröskelvärde för tillåtna förluster till följd av varornas
beskaffenhet föreslås införas. Kravet på skatterepresentant vid distansförsäljning tas bort.
Distansförsäljare som lämnar periodisk sammanställning månadsvis föreslås få ändrad
redovisningsperiod till en kalendervecka. Varor som omfattas av ett externt transiteringsförfarande
ska inte längre omfattas av punktskatteförfarandet.
De nuvarande lagarna om alkoholskatt och tobaksskatt upphävs och tre nya lagar införs: lag om
tobaksskatt, lag om alkoholskatt och lag om Europeiska unionens punktskatteområde under 20222023. Ändringar i en del andra lagar om moms och punktskatt föreslås också.
Företagarnas inställning
Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot förslagen i promemorian. Det är positivt att
hantering av erforderliga dokument övergår från pappersform till elektronisk.
Företagarna ifrågasätter att distansförsäljare ska behöva redovisa per kalendervecka. Detta krav
kommer att vara särskilt betungande för mindre aktörer. Det bör också beaktas att i den föreslagna
nya paragrafen 16 a § kommer registrerade distansförsäljare av vissa varor inte ha den möjlighet att
ansöka om årsmässig redovisning som finns i 17 § för mindre försäljningsmängder i dag. För sådana
mindre distansförsäljare ökar den administrativa bördan påtagligt, liksom en ökad negativ
likviditetseffekt. Detta faktum tas upp i konsekvensanalysen (s. 346) men ingen vidare diskussion förs.
Särskilt saknar Företagarna i promemorian avvägningar i denna fråga (liksom flera andra) vad gäller
effekterna för mindre företag. En möjlighet till längre redovisningsperiod än kalendervecka bör
fortsatt finnas.
Från Företagarnas sida vill vi därtill instämma i Sprit- och Vinleverantörsföreningens remissyttrande,
i de delar det berör.
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Slutligen vill Företagarna också framhålla att vi stödjer den hemställan om lagändring avseende
avdragsrätt vid importmoms som Svenskt Näringsliv tillställde regeringen i februari i år, som tas upp i
Näringslivets Skattedelegations remissyttrande.
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