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Yttrande över promemorian Det nya punktskattedirektivet
(Ds 2009:23)
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 1 juli 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Kristina Ståhl.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Oscar Fredriksson.

Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Enligt en statssekreterarskrivelse gäller fr.o.m. den 15 juni 2008 att en konsekvensutredning ska
upprättas när det inom regeringskansliet utarbetas förslag till nya eller ändrade regler. Vid upprättandet
av konsekvensutredningen bör 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning tjäna som vägledning. Av sistnämnda bestämmelser framgår bl.a. att
konsekvensutredningen ska innehålla en beskrivning av vad regleringen innebär för företagens
administrativa och andra kostnader samt att olika alternativa lösningar skall vägas mot varandra.
Den remitterade promemorian har upprättats i Finansdepartementet och innehåller förslag om
ändringar i lagen om (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på energi, skattebetalningslagen (1997:483), lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förslagen är en följd
av att den Europeiska gemenskapen, i enlighet med direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008,
inrättat ett gemensamt datoriserat transport och kontrollsystem kallat Excise Movement Control System
(EMCS). Av promemorian framgår att införandet av EMCS kommer att effektivisera hanteringen av
punktskatter men att det i vissa fall kommer att leda till ökade administrativa kostnader. Då
promemorian inte närmare belyser förslagens påverkan på företagens kostnader saknar Regelrådet
möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt bästa lösningen valts. Regelrådet kan därför
inte tillstyrka förslagen.
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Konsekvensutredning
I den konsekvensutredning som finns i promemorian saknas bl.a. en närmare redogörelse för hur
förslagen påverkar företagens kostnader, konkurrensen mellan företag samt om särskilda hänsyn
behöver tas till små företag. Regelrådet anser därför att kraven i 6 och 7 §§ förordningen om
konsekvensutredning vid regelgivning inte är uppfyllda.
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