
Skatteutskottets betänkande
2009/10:SkU33

Övergångsvis dokumenthantering vid
flyttningar under punktskatteuppskov

Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2009/10:
94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteupp-
skov.

Riksdagen antog i december 2009 lagändringar för att genomföra ett
nytt punktskattedirektiv (dir. 2008/118/EG). Genom punktskattedirektivet
införs ett datoriserat system för dokumenthantering vid flyttning av alko-
hol- och tobaksvaror samt vissa energiprodukter under skatteuppskov.
Eftersom ett par medlemsstater av tekniska skäl inte kommer att kunna
ansluta sig till det datoriserade systemet per den 1 april 2010 föreslås i
propositionen en övergångslösning för att säkerställa starten av det datori-
serade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskattepliktiga
varor under skatteuppskov. Övergångslösningen genomförs genom änd-
ringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och energiskattelagen. Änd-
ringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Med hänsyn till den korta tid som återstår innan lagändringarna ska
träda i kraft föreslår utskottet att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punkt-
skatteuppskov
Riksdagen antar regeringens i propositionen framlagda förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:94.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 4 mars 2010

På skatteutskottets vägnar

Lars Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Johansson (s), Annicka
Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s),
Gunnar Andrén (fp), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Jessica
Polfjärd (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c),
Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Birgitta
Eriksson (s) och Åke Sandström (c).
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Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:94 Övergångs-
vis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov. Genom
förslaget genomförs en övergångslösning för att säkerställa starten av det
datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskatte-
pliktiga varor under skatteuppskov till den 1 april 2010.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens
förslag till lagtext återges i bilaga 2. Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund
Riksdagen antog i december 2009 ändringar bl.a. i tobaksskattelagen, alko-
holskattelagen och energiskattelagen för att genomföra ett nytt punktskatte-
direktiv (dir. 2008/118/EG) som ersätter det äldre cirkulationsdirektivet
(dir. 92/12/EEG). Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2010 och ska
tillämpas för tid fr.o.m. den 1 april 2010 (prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:
SkU18).

Genom punktskattedirektivet införs ett datoriserat transport- och kontroll-
system, Excise Movement Control System (EMCS). EMCS är ett elektro-
niskt dokumenthanteringssystem för mellanstatliga flyttningar av alkohol-
och tobaksvaror samt vissa energiprodukter.

Vid flyttningar inom EU av punktskattepliktiga varor under skatteupp-
skov krävs enligt punktskattedirektivet att varan under flyttningen omfattas
av ett elektroniskt administrativt dokument.

Propositionens huvudsakliga innehåll
Samtliga medlemsstater förutsätts enligt punktskattedirektivet vara anslutna
till EMCS den 1 april 2010. Alla aktörer förutses vara anslutna till EMCS
senast den 1 januari 2011. Direktivet har övergångsbestämmelser om att
en avsändarmedlemsstat t.o.m. den 31 december 2010 kan tillåta att flytt-
ningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande sker
under åtföljande av ledsagardokument i pappersform.

Under hösten 2009 har det framkommit att ett par medlemsstater av tek-
niska skäl inte kommer att kunna ansluta sig till det datoriserade systemet
per den 1 april 2010. En övergångslösning har tagits fram av medlemssta-
terna för att bemästra den uppkomna situationen. Övergångslösningen
innebär att varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande till en destina-
tion i en medlemsstat som ännu inte anslutit sig till det datoriserade
systemet ska åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform. I
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dessa fall ska det datoriserade systemet inte användas. För att genomföra
den delen av övergångslösningen lämnas i propositionen förslag till änd-
ringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda
i kraft den 1 april 2010.

Övergångslösningen innebär också att varor vid flyttningar under ett upp-
skovsförfarande där dokumenthanteringen sker i det datoriserade systemet
och där flyttningen sker via ett land som inte är anslutet till systemet,
rekommenderas åtföljas av en utskriftsversion av det elektroniska administ-
rativa dokumentet.

Utgångspunkten för övergångslösningen är att samtliga medlemsstater
kommer att vara anslutna till det datoriserade systemet senast den 1 janu-
ari 2011. Övergångslösningen behövs således i första hand till dess.
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Utskottets överväganden

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under
punktskatteuppskov

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag för att säkerställa starten
av det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning
av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov till den 1 april
2010.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker
propositionen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid
flyttningar under punktskatteuppskov:
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2009/10:SkU33
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Tryck: Elanders, Vällingby 2010
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