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Angående PM vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016

SPBI har fått ovanstående PM på remiss och har följande att anföra.

Sammanfattning .
Promemorian visar tydligt på de svagheter som finns iett styrmedel med
skattenedsättningar inom ramen för gällande EU regelverk om statsstöd och på
behovet avatt Sverige får ett mer långsiktigt och förutsägbart styrsystem för att
stimulera den fortsatta introduktionen av biodrivmedel. Att biodrivmedel inte får
kompenseras mer än till motsvarande fossilt drivmedel gör det svårt att skapa
incitament för fortsatt utveckling av produkter på den svenska marknaden.
Regelverket med övervakningsrapporter av eventuell överkompensation skapar en
situation där aktören inte vet vilka skatter som ska gälla för en viss period i och med
att det finns en inbyggd risk för återbetalning till följd av den inbyggda trögheten som
ligger i att ändra skattesatser. Minskade avdrag för etanol som införs både den första
december 2015 och sedan den första januari 2016 enbart för att tillfredsställa
regelverket ökar den administrativa bördan för aktörerna, riskerar att ge ökade fel i
skattehanteringen men är kanske först och främst svår för marknaden att förstå.

När detta remissvar skrivs har Sverige ett statsstödgodkännande som upphör den
sista december 2015. Något ersättande system har inte presenterats utan regeringen
har valt att söka förlängning av statsstödsgodkännandet till den sista december 2016.
Något besked har vad SPBI förstår ännu inte erhållits från kommissionen. SPBI vill
därför återupprepa vad som tidigare sagts att branschen inte kan ändra sin hantering
från den ena dagen till den andra och att ändringar som medför förändringar i hur
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komponenter ska blandas till den slutliga produkten kräver en framförhållning på
minst nio månader för att raffinaderier och depåsystem ska kunna anpassas.
Omställningar kan inte heller göras när som helst på året utan behöver passas in med
växling mellan vinterjsommar kvalitéer. Då SPBIs medlemmar är ålagda att hålla
huvuddelen av landets beredskapslager är cisternkapaciteten begränsad och med den
prisbild som råder på petroleumprodukter för tillfället finns det ingen extra
cisternkapacitet att tillgå vilket ställer höga krav på att en ändring i styrmedel sker i
samråd med branschen och med god framförhållning.

SPBI noterar att det föreligger en konkurrenssnedvridning mellan produkter iså
motto att vissa biodrivmedel som används för låginblandning har en begränsad
avdragsrätt till 5% av volymen medan andra har avdragsrätt för hela den inblandade
volymen.

Beräkning av överkompensation för ESS
Iförslaget ingår ett införande avenergiskatt på E85 där avdraget för energiskatt
sänks till 77% avenergiskatten den första december 2015 med en ytterligare sänkning
av avdragsrätten ti1172% avenergiskatten från den förstajanuari 2016. Mot
bakgrund av de investeringar som marknaden har gjort i utrustning på depåer och
logistiksystem och det faktum att volymen har sjunkit från 220 ooome toppåret 2011
till rso 000 ma 2014 är det märkligt att inte enhetskostnaden stiger i så pass
omfattning att det inte blir överkompensation när världsmarknadspriset för bensin
samtidigt sjönk under andra halvåret och prisskillnaden mellan bensin och etanol
ökade.
SPBI menar att en utredning kan behövas av hur kostnaderna av att tvingas ha ett
överdimensionerat distributionssystem verkligen fångats upp irapporteringen till
energimyndigheten. .

SPBI notera också att formuleringen av punkt 2 i 7kap 3a§ även torde omfatta
produkten ED95 vilken vad SPBI förstår inte har varit överkompenserad och därmed
bör undantas i den slutliga skrivningen.

Minskade skatteavdrag för att undvika överkompensation
På sid 41 ipromemorian står
För att inte öka riskenför framtida överkompensation och därmed öka möjligheten
för långsiktiga villkor är det även viktigt att skillnaden i beskattning mellanfossila
drivmedeloch de biodrivmedel som kan ersätta dessa inte ökar när energiskatten
på bensin och dieselbränsle höjs. Att energiskatten på biodrivmedel höjs justerat
efter biodrivmedlens energiinnehåll gör att deras konkurrenskraft behålls
oförändrad gentemot bensin och dieselbränsle efter att överkompensationen
åtgärdats.

SPBI noterar att resonemanget endast stämmer i den mån inte prisskillnaden mellan
biodrivmedlet och dess fossila motsvarighet förändras. Om regeringen väljer att ta ut
så mycket skatt att överkompensation inte kan uppstå så skyddas de aktörer som
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producerar biodrivmedel från risken för återbetalning men man riskerar att
prisbilden för biodrivmedlet blir sådan att ingen köper drivmedlet. För att skapa
incitament för utökad användning inom ramen för nu gällande regelverk måste
skattenedsättningen vara maximal men utan risk för överkompensation.

Konsekvensanalys
Förslaget saknar en konsekvensanalys för de skattskyldiga. Vilka ökade kostnader får
dessa till följd avatt avdragsreglerna för biodrivmedel förändras med de krav detta
ställer på administrativa system, kontroller, m.m.?

Begränsning av möjligheten att använda märkt olja ibåtar
SPBI utgår från att det är Skatteverkets ansvar att kontrollera att båten uppfyller
kraven för att få erhålla ett medgivande. Har förvärvaren av ett bränsle ett godkänt
medgivande kan leverantören inte ha något ansvar att kontrollera hur bränslet ska
användas.

En frågeställning är hur befintliga medgivanden kommer att hanteras. Enligt
konsekvensanalysen är det uppskattningsvis ea 650 företag idag som har medgivande
att använda märkt olja i båt och att uppskattningsvis hälften av dessa kommer efter
förslaget att behöva använda högbeskattad olja och begära återbetalning av skatten
för den del av förbrukningen som sker för annat än privat ändamål. SPBI utgår ifrån
att det är förvärvarens ansvar att säkerställa att rätt skatt erläggs då leverantören inte
har möjlighet att kontrollera den slutliga förbrukningen efter att leverans har skett.

Av proposition 2015/15:40 framgår på sidiô att
På samma sätt som tidigare måste alltså den skattskyldige,för att avdrag för skatt
ska beviljas, kunna styrka att leveransen skett till en skattebefriadförbrukare
alternativt direkt i tanken på luftfartyget ellerfartyget med de begränsningar som
följer av 6 a kap. 1§LSE. Det kan tilläggas att den somförvärvat bränsleför ett
ändamål men använder detför ett annat ändamål än som var förutsättningenför
det skattefria inköpet redan idag omfattas av regeln i 4 kap. 1§7LSE, som innebär
attförvärvaren blir skattskyldig för bränslet

Vidare framgår i skatteverkets ställningstagande Dnr 10882-01/100 följande

En av skepps- eller båtägaren påskriven leveransnota kan således vara ett sätt att
styrka avdragsrätten. Även om en påskriven leveransnotafinns kan avdrag vägras
om det visar sig attförutsättningarnaför avdrag inte är uppfyllda.

Ställningstagande hittar man under följande länk
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/33841o.html?q=lo882-01%2FIOO

SPEI noterar att formuleringen i Skatteverkets ställningstagande kan öppna för
oklarheter om den skattskyldiges ansvar.
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På sid 11i remissen står ny text
... ska skatt tas ut ....
3. med ett belopp som motsvarar skatten som gäller för sådant bränsle enligtförsta
stycket som har använts, om bränslet i annatfall än som avses i 1har förvärvats
utan skatt

Vad SPEI förstår är syftet att skatt ska betalas enligt skattesatser i 2 kap 1§för andra
produkter i första stycket än de som anges i första stycket 3a och 3b om sådana har
förvärvats utan skatt. Mot bakgrund av de kommentarer SPEI fått från sina
medlemsbolag behöver den texten förtydligas.

Beskattning efter energiinnehåll
På sid 32 i promemorian diskuteras omläggningen avenergiskatten efter
energiinnehåll.
Det är angeläget att på sikt i ökad utsträckning än i dag ta ut energiskatt påfossila
drivmedel efter bränslets energiinnehåll. Beräknat efter energiinnehåll är
skillnaden mellan skatten på dieselbränsle och skatten på bensinförhållandevis
stor, även om de energiskattehöjningar som genomförts 2011 och 2013 har bidragit
till att minska skillnaden.

SPEI har inget att erinra mot att energiskatt tas ut efter energiinnehåll men i
samband med att kvotpliktslagen (2013:984) antogs av riksdagen visade det sig att
Skatteverkets tolkning avenergiskatt efter energiinnehåll var bokstavlig och att
aktörerna förväntas veta vilket energiinnehåll ett visst lass hade vid uttag ur
skatteupplag. SPEI vill påpeka att energiinnehåll mäts med hjälp av särskild
utrustning när produkter tas fram och att typvärden finns för olika produkter på
marknaden. Energiinnehåll är däremot inte något som mäts i själva
varuförsörjningskedjan som inte heller har utrusning för att kunna utföra sådana
mätningar varför den tolkning som Skatteverket gjorde av lagtexten inte var
genomförbar. Detta behöver beaktas vid en eventuellt kommande lagstiftning baserat
på energiinnehåll.

På sid 52 står i sista meningen av avsnitt 4.3 att ikraftträdandet är den första juli
2016. SPBI utgår ifrån att det är en felskrivning och att det är den första januari 2016
som avses.

.Göran Lindell
Biträdande Direktör
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