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Sveriges Bryggerier är den svenska bryggerinäringens branschorganisation sedan 1885.
Våra medlemmar producerar öl, cider, vatten, läsk och blanddrycker. Vi arbetar med
branschgemensamma frågor rörande produktion, tillväxt, samhällsansvar och
hållbarhet.
YTTRANDE
Sveriges Bryggerier har tagit del av regeringens förslag till nytt punktskattedirektiv och
vissa andra ändringar. Vårt yttrande berör:
1. Punktskattedirektivet 2020/262, om allmänna regler för punktskattepliktiga
varor
2. Ändringsdirektiv 2020/1151 gällande en uppdatering av alkoholskattedirektivet
92/83/EEG.
3. Övriga ändringar på alkoholskatteområdet
Punktskattedirektivet 2020/262
Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av punktskattepliktiga varor
vilka har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska hanteras
i det datoriserade systemet EMCS. Vidare föreslås vissa ändringar av hanteringen av
flyttningar genom distansförsäljning och vissa ändringar för bättre samordning med
tullförfarandet vid import och export.
Sveriges Bryggerier välkomnar en harmonisering och utökad digitalisering av
skattesystemet i syfte att effektivisera och underlätta för både myndigheter och
näringsliv. Det är viktigt att hitta en rimlig nivå av administration som säkerställer ett
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fritt flöde av varor inom EU och samtidigt garanterar att korrekt skatt betalas i rätt
medlemsland.
Det är också viktigt att öka rättssäkerheten och kontrollen i syfte att stötta seriösa
aktörer och försvåra bedrägerier. Den organiserade brottsligheten som specialiserat
sig på illegal handel med punktskattepliktiga varor, antingen genom traditionell
smuggling eller via skattebrott, är stor och skadlig. Genom sin existens hotar
brottsligheten med punktskatter hela samhällssystemet.
Sveriges Bryggerier ställer sig därmed positiv till en högre automatisering av
punktskatter. Genom att utöka användningen av digitala ledsagardokument i EMSCsystemet till att även inkludera förflyttning mellan länder av redan skattade varor ökar
möjligheterna till information och kontroll. Vi ställer oss även positiva till att systemet
i högre grad synkas med tullförfarandet.
Ändringsdirektiv 2020/1151
Huvuddragen i det svenska alkoholskattedirektivet sker till följd av ändringar i direktiv
92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och
alkoholdrycker. Merparten av dessa ändringar är frivilliga för medlemsstaterna och
behöver därför inte genomföras i svensk rätt. Vissa andra av ändringarna påverkar inte
Sverige. Det finns dock vissa ändringar som måste genomföras i svensk rätt. Dessa
ändringar rör:
Utfärdande av intyg till små oberoende producenter
Uppdaterade hänvisningar till den Kombinerade nomenklaturen (KN)
Förändrade regler avseende fullständigt denaturerad alkohol
Vissa förtydliganden avseende delvis denaturerad alkohol.
Sveriges Bryggerier har inga synpunkter på ovan ändringar.
Sänkt tröskel för skattefrihet
Sveriges Bryggerier hade gärna sett att Sverige också utnyttjat möjligheten att sänka
tröskeln för undantag från punktskatt på öl från dagens 2,8% till 3,5%. Syftet från EU
är att få fler konsumenter att välja produkter med låg alkoholhalt framför produkter
med hög alkoholhalt, för att minska det totala alkoholintaget. Sverige har under de
senaste åren sett en kraftig ökning av antalet bryggerier och intresset för öl och ölstilar
ökar i samma takt. Samtidigt finns en önskan hos många konsumenter att hitta god öl
som kan vara förenlig med en aktiv livsstil. Att utveckla alkoholfria och
lågalkoholhaltiga drycker är dock en krävande uppgift. Ett större utrymme för
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skattefria produkter hade skapat ytterligare incitament för bryggerierna att investera
och arbeta innovativt.
En ny alkoholskattelag
Förslaget att ändringarna i ändringsdirektivet 2020/1151 görs i form av en ny lag som
är bättre anpassad till de nya direktiven är positivt. Det är också välkommet att det
görs en språklig och redaktionell översyn i syfte att öka läsvänligheten.

Övriga ändringar på alkoholskatteområdet
Referensnivåerna för eget bruk införs i svensk rätt. EU:s referensnivåer har inte varit
införda i svensk rätt, men blivit praxis i tullens hantering. Om ett införande betyder att
tullen kan operera mer effektivt är detta positivt. Illegal införsel och smuggling sker
idag både av enskilda individer och av organiserade gäng med kopplingar till
organiserad brottslighet. Volymerna är stora och mörkertalet okänt. Alkoholen säljs
vidare med stor avans och smugglingens offer är ungdomar och storkonsumenter.
Språklig översyn av reglerna om beskattning av olika kategorier av alkoholdrycker.
Det föreslås att paragraferna om beskattning av olika sorters alkohol utformas på ett
mer likartat sätt i den nya lagen om alkoholskatt, samt att det i paragraferna tydligare
anges vad som är definitionen av kategorin. Någon ändring i sak är inte skedd. Sveriges
Bryggerier välkomnar att ändringarna görs för att förtydliga och öka läsbarheten.

För Sveriges Bryggerier
Erika Danckwardt-Lillieström
Vice vd, Kommunikation & Samhällskontakt
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