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Remiss av promemorian nytt punktskattedirektiv
Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap,
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla
energibranschen – till nytta för alla.
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Sammanfattning

Energiföretagen Sverige är generellt positiva till en övergång till elektroniska
rutiner genom det datoriserade systemet EMCS och att pappersrutiner så långt
som möjligt kan utmönstras. Vi befarar likväl till skillnad från promemorians
konsekvensbedömningar att det kan uppstå administrativa kostnadsökningar för
berörda verksamhetsutövare med tanke på de omfattande nya regelverk och krav
som införs. Vi anser även att det är angeläget att det sker en uppföljning av hur de
nya regelverken fungerar att tillämpa praktiskt.
Energiföretagen Sverige vill också framhålla att de föreslagna lagändringarna med
bland annat fem nya kapitel i lagen om skatt på energi (LSE) medför att lagen blir
än mer svåröverskådlig. Vi anser av mot denna bakgrund och de frekventa
ändringarna i LSE att det vore önskvärt med en samlad redaktionell översyn av LSE
i syfte att öka tillgängligheten och läsbarheten av lagen.
Inledning

Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerad
remiss. Vi begränsar i huvudsak vårt yttrande till de delar som avser ändringar i
lagen (1994:1776) om energi (LSE).
Omfattande ny reglering föreslås införas i lagen om skatt på energi

Vi konstaterar att promemorians förslag i huvudsak avser förändringar som
föranleds av genomförandet EU:s reviderade punktskattedirektiv som innebär att
omfattande nya skatteadministrativa rutiner införs i den svenska
skattelagstiftningen.
Vi konstaterar också att promemorians förslag innebär att omfattande ytterligare
reglering införs i LSE där bland annat fem nya kapitel föreslås och två kapitel
revideras i sin helhet. Detta medför att lagförslaget när det presenterats
tillsammans med så omfattande ny reglering i annan punktskattelagstiftning varit
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delvis svårtillgängligt. Vi anser därför att det är angeläget att Skatteverket tar fram
förenklad information för att lättare tillgängliggöra de viktigare substantiella
förändringarna i lagstiftningen för berörda verksamhetsutövare. Detta är särskilt
angeläget för mindre verksamhetsutövare och för aktörer som genomför få
transaktioner som berörs av den nya lagstiftningen.
Vi är generellt positiva till en övergång till elektroniska rutiner genom det
datoriserade systemet EMCS och att pappersrutiner så långt som möjligt kan
utmönstras. Vi förutsätter dock att ambitionerna är att de nya elektroniska
rutinerna utformas så administrativt enkelt som möjligt för berörda aktörer. Vi
befarar likväl till skillnad från promemorians konsekvensbedömningar att det kan
uppstå administrativa kostnadsökningar för berörda verksamhetsutövare med
tanke på de omfattande nya regelverk som införs. Med anledning av
omfattningen av lagändringarna anser vi att det vore önskvärt med en uppföljning
av regelverket efter att det trätt i kraft för att säkerställa att reglerna blir praktiskt
tillämpbara för berörda aktörer.
Tröskelvärden

Det hänvisas i flera delförslag att tröskelvärden ska tas fram av EU-kommissionen
vad gäller bland annat situationer där skattebefrielse kan ske vid förluster av
aktuella bränslen. Vi anser också att föreslagna regler är svårtillgängliga att förstå
hur de kommer tillämpas i praktiken när det gäller till exempel hantering av
förluster av bränslen. Vi anser att det är angeläget att det sker ytterligare samråd
innan tröskelvärdena beslutas och hur de kommer implementeras för svensk del.
Ikraftträdandedatum

Flera av de föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft mitt i en månad, bl.a.
förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Generellt är
det olyckligt med lagändringar som sker mitt i en månad och vi förutsätter att
detta inte påverkar punktskattedeklarationer som sker månadsvis ska behöva
göras med andra tidsintervall under övergångsperioderna.
Vi anser att en redaktionell översyn av lagen om skatt på energi är
angelägen

Energiföretagen Sverige vill framhålla att de föreslagna ändringarna i LSE medför
att lagen om skatt på energi blir än mer svåröverskådlig. Vi anser att det vore
önskvärt med en samlad översyn av lagen om skatt på energi (LSE) i syfte att öka
tillgängligheten och läsbarheten av lagen. De mycket frekventa ändringarna och
omfattande tilläggen sedan lagen tillkom har över tid har medfört att den blivit
allt svåröverskådligare. Även enklare åtgärder som ett nytryck av lagen skulle
bidra till att göra lagen mer lättillgänglig då bl.a. äldre ej gällande avsnitt helt kan
utmönstras, samt numrering och hänvisningar m.m. blir mer sammanhängande.
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Detaljsynpunkter på lagförslagens utformning
1.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2 kap. 12 §, första stycket: Ordet ”Energiskatt” bör skrivas ut i sin helhet för att
använda samma begrepp genomgående som i efterföljande paragrafer i kapitlet.
4 d kap. 5 § och 4d kap. 7§: Det kan övervägas om inte ordningsföljden för
begreppen ”tillfälligt certifierad mottagare” resp. ”certifierad mottagare” bör
ändras så att begreppet ”certifierad mottagare” kommer först för att underlätta
läsningen och få en mer logisk följdordning i lagtexten. I och med att begreppen
återkommer i bl.a. 5 kap. och där delvis räknas upp i denna ordning skulle detta
kunna bidra till en naturligare ordningsföljd. Motsvarande ändring kan även
övervägas för begreppen ”tillfälligt certifierad avsändare” respektive ”certifierad
avsändare”.
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