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Remissvar gällande Nytt punktskattedirektiv och vissa andra
ändringar
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av
rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt
yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 14 januari 2021. Energigas Sveriges svar är
avgränsat till de områden vi bedömer berör branschen.
Energigas Sverige anser att det är positivt att pappersrutiner så långt som möjligt ersätts med
elektroniska rutiner genom det datoriserade systemet EMCS, eftersom det medför en förenkling för
berörda företag. Utöver detta har Energigas Sverige nedanstående synpunkter.
Undantag från kraven på säkerhet för flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar
I avsnitt 8.2 i remissen föreslås att ett undantag från kraven på säkerhet införs för flyttningar av
energiprodukter via fasta rörledningar under uppskovsförfarandet. Energigas Sverige är positiva till
att detta undantag tydliggörs i det nya punkskattedirektivet. Möjligheten till undantag finns
egentligen även i det nuvarande punktskattedirektivet men har inte tillämpats. Anledningen till det
har bland annat varit att övriga berörda medlemsstater måste samtycka till undantag. Energigas
Sverige anser därför att det är mycket positivt att förutsättningarna har klargjorts genom att en ny
bestämmelse införts i det nya punktskattedirektivet enligt vilken flyttningar av energiprodukter via
fasta rörledningar inte ska krävas någon säkerhet.
Datum för ikraftträdande
Energigas Sverige instämmer i det Drivkraft Sverige anför i sitt remissvar om att det är olyckligt att
en del av lagförslagen träder i kraft mitt i en månad. Detta gäller bland annat förslaget till lag om
ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror
och energiprodukter. Det är angeläget att förslagen inte medför att olika regler ska tillämpas före
och efter ett visst datum i en och samma punktskattedeklaration. Energigas Sverige anser att nya
regler därmed bör tillämpas från och med ett månadsskifte och inte mitt i en redovisningsperiod.
Tröskelvärden
Enligt remissen ska EU-kommissionen ta fram tröskelvärden som ska användas för bedömning av
om skattebefrielse kan medges vid förluster av bränsle. Energigas Sverige anser att det är positivt
att denna fråga adresseras i det nya punktskattedirektivet eftersom tillämpningen idag skiljer sig åt
mellan olika medlemsstater. Energigas Sverige noterar dock att det i avsaknad av färdigt förslag
från EU-kommissionen ännu inte går att ta slutlig ställning i denna fråga. Det kan av den
anledningen finnas behov till ytterligare samråd innan tröskelvärdena beslutas samt om hur de ska
implementeras för svensk del.
Händelsestyrda Deklarationer
Energigas Sverige instämmer i det som Drivkraft Sverige anför i sitt remissvar angående
händelsestyrda deklarationer. Så länge dessa deklarationer måste hanteras på papper behöver
antalet dagar för deklaration vara betydligt fler än fem.
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