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Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt 

SPBI har fått rubricerade förslag på remiss och har följande att anföra. 

Sammanfattning 
SPBI anser det är ett problem att få denna typ av remisser över sommarmånaderna då det är svårt att 
samla bolagens experter för att göra konsekvensbedömningar av förslaget. 

SPBI tillstyrker förslaget att införa tröskelvärden för avvikelser till följd av varans natur och 
beskaffenhet. 

Inledning 
Drivmedels branschen i Sverige har sedan detta direktiv tillkom genomgått stora förändringar genom 
introduktion och utveckling av biodrivmedel. Ur ett skatteperspektiv ger förfarandefrågor upphov till 
frågeställningar när antalet produkter utökas med en ständig eftersträvan att ha en så kostnadseffektiv 
verksamhet som möjligt vilket ställer krav på en rimlig administrativ börda. 

Det är SPBis uppfattning att regelverken för skatt har svårt att skilja på bulkhantering och 
styckegodshantering, därför är förslaget om trösklar för förluster till följd av varans natur och 
beskaffenhet ett välkommet steg i rätt riktning. Man får inte exakt samma volym vid lastning till båt 
som vid lossning av samma båt vilket kan bero på att mätarna inte visar exakt samma volym även när 
de är krönta. 
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I kontakt med myndigheter är synen på punktskatter för drivmedel att den ska vara på literbasis. Det 
är SPBis uppfattning att man inom ramen för vad som är möjligt utifrån risk för bedrägerier e.t.c, 
måste anpassa relevanta direktiv så att de klart och tydligt erkänner att verkligheten är mass balans. 
Detta är inte problematiserat i direktivförslaget utöver ovanstående punkt om tröskelvärden till följd 
av varans natur och beskaffenhet. Med Sveriges mål att gå före i klimatfrågor är det viktigt att logistik 
och administration ges möjlighet att hänga med. 

Huvudpunkter 
Artikel 7 föreslås få en ny punkt s med tröskelvärden för förluster vilket är bra. Branschen har redan 
idag som en del av affärsavtal definierat vad som är acceptabla avvikelser utifrån ett kommersiellt 
perspektiv. Dessa kan säker variera något mellan olika aktörer men ger en indikation om vad som är 
accepterat av de som dagligen hanterar drivmedel. Det framgår inte vem som ska fastställa dessa 
värden men SPBI noterar att om värdena sätts för lågt kommer det att driva onödig administration. 

Förslaget innebär en möjlighet till undantag för garantier vid förflyttning av energiprodukter i rör 
rimligen bör även alkohol för drivmedelsändamål också omfattas. Även så kallade administrativa 
förflyttningar det vill säga förflyttningar mellan skatteupplag i samma cistern bör omfattas av 
undantaget men det kanske avses med den föreslagna ändringen av artikel 18. 

I samband med införandet av EMCS uppstod problem vid utförsel då Skattesystem och tullsystem inte 
har ett bra administrativt flöde. Bland annat fanns det krav att vissa dokument hos tullverket ska vara 
klara 4 timmar före fartygets avgång vilket inte var möjligt då underlagen för dokumenten inte blir 
klara förrän fartyget är lastat och fartyget kan inte vänta 4 timmar på att få avgå. Vi 
direktivet bör det säkerställas att hanteringen i praktiken är administrativt effektiv 
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