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Svar på Remiss avs. Promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Fi2021/00144

Med anledning av remissen vill Sprit & Vinleverantörsföreningen (”SVL”) lämna följande svar. SVL
remissvar avser endast delar av promemorian.
SVL är en branschorganisation som representerar svenska dryckesföretag med både egen produktion
och importverksamhet av vin och spritdrycker. Vi arbetar aktivt med frågor om alkoholpolitik,
relationerna till Systembolaget samt frågor knutna till en sund dryckeskultur och hur våra produkter
konsumeras. Vi har ett 50-tal medlemmar som säljer sina produkter till Systembolaget samt till företag
med serveringstillstånd, främst hotell och restauranger.
Ny lag om alkoholskatt
SVL välkomnar den nya strukturen av lagen om alkoholskatt liksom de förtydliganden som gjorts i
lagtexten, vilken gör den mera överskådlig och lättare att förstå.
Förfarandet för flyttning av beskattade varor
SVL förstår behovet av goda förutsättningar för kontroll av förflyttningar av beskattade varor som sker
till, från eller via ett annat EU-land. Det nya förfarandet för flyttning av beskattade varor förefaller
emellertid vara komplicerat för en del aktörer, t.ex. privatpersoner som förvärvar alkoholdrycker i annat
EU-land genom s.k. distansköp.
SVL:s medlemmar är i regel godkända upplagshavare för alkoholdrycker och är väl bekanta med EMCS.
Även en godkänd upplagshavare skall kunna registreras som certifierad aktör inom förfarandet för
beskattade varor. SVL förutsätter att systemet utformas på ett lätthanterligt sätt så att en godkänd
upplagshavare och tillika aktör inom förfarandet för beskattade varor inte riskerar sammanblanda de
olika förfarandena.

Partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet
EU-kommissionen skall i fråga om skattepliktiga varor som förflyttas mellan medlemsstater genom
delegerade akter fastställa gemensamma tröskelvärden för förlust av punktskattepliktiga varor som
uppstått på grund av varans beskaffenhet. Förluster under dessa tröskelvärden skall presumeras vara
uppkomna till följd av varans beskaffenhet och skall därmed inte beskattas medan förlust som
överstiger tröskelvärdet skall beskattas i den del förlusten överskrider tröskelvärdet. Även i fall där en
förlust under tröskelvärdet föreligger, men där det kan antas att förlusten utgör en del av ett
skatteundandragande, skall beskattning ske. Emellertid skall förluster som överstiger tröskelvärdet
beskattas även i fall där det kan konstateras att förlusten uppstått på grund av varans beskaffenhet och
det inte finns misstanke om skatteundandragande. Det är svårt att förstå rimligheten i beskattning i
sådant fall. Generell bör gälla att förlust av skattepliktig vara som uppstått på grund av varans
beskaffenhet och det inte finns misstanke om skatteundandragande skall undantas från beskattning.
Ändringar i alkoholskattedirektivet
Den föreslagna hänvisningen till den nu gällande Kombinerade nomenklaturen välkomnas.
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