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Promemorian om vissa skattefrågor  

Tullverket fokuserar i yttrandet på författningsändringarna i mervärdes-
skattelagen (1994:200)(ML) och lämnar följande synpunkter.  
 
Tullverket har i sak inget att invända mot att vissa biobränslen och tillsatser i 
motorbränslen läggs till i varuförteckningen i 9 c kap. 9 § ML. Det bör dock 
noteras att HVO1, som nu föreslås uttryckligen inkluderas i punkten 18, 
klassificeras till KN-nr 2710 i gällande tulltaxa och således redan omfattas 
av nuvarande lydelse av punkten 18.  
 
Tullverket föreslår att det för fettsyrametylestrar i 9 c kap. 9 § punkten 25 
anges KN-nr 3826 och inte det felaktiga numret 3823 90 99. Om man utgår 
från det nummer som anges i artikel 20.1.h) i energiskattedirektivet2 och 
1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE), kunde numret 
3824 90 99 anges, men numret finns inte i nu gällande tulltaxa. Produkterna 
hänför sig till KN-nr 3826 enligt gällande tulltaxa och till det numret klassi-
ficeras utöver FAME (fettsyrametylestrar) också FAEE (fettsyraetylestrar). 
Enligt Tullverket är det en fördel för tillämparen om alla KN-nr är hänförliga 
till gällande tulltaxa. Det kan också tilläggas att kommissionen föreslagit en 
ändring i energiskattedirektivet, som innebär att tulltaxans KN-nr ska tilläm-
pas även för de produkter som omfattas av direktivet3.  
 
Enligt Tullverkets uppfattning synes den föreslagna ändringen i 9 c kap. 7 § 
första stycket ML innehålla en felaktig hänvisning och därmed inte vara 
konsekvent i förhållande till den nya bestämmelsen i 3 § 2 om godkända 
skatteupplag enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). I syfte att 
undvika att den som har godkänts enligt 9 § LAS även ska behöva ansöka 
om ett godkännande enligt 9 c kap. 7 § ML har föreslagits att 9 c kap. 3 § ska 
kompletteras med en punkt som avser godkända skatteupplag enligt 9 § LAS 
(s. 41). Den utformning som föreslås för 9 c kap. 7 § första stycket ML leder 
emellertid, genom hänvisningen till sådana varor som avses i 3 § 2 eller 3, 

                                                 
1 Hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (s. 40). 
2 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemen-
skapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. 
3 Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstruktu-
rering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, m.m. – 
KOM(2011) 168 slutlig. 
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till krav på dubbla godkännanden. Bestämmelsen bör därför ses över och 
justeras så att en hänvisning enbart görs till 9 c kap. 3 § 3 ML. 
 
Tullverket vill också passa på tillfället att återkomma till det behov av en 
ändring avseende 9 c kap. 1 § första stycket 3 ML som verket framförde i 
yttrandet den 18 augusti 2010 (TV0-2010-531) över promemorian om vissa 
tekniska mervärdesskattefrågor (Fi2010/3611). Det i yttrandet beskrivna 
behovet av undantag från skatteplikt även för omsättning av icke-unions-
varor och tjänster som görs för att placera varor i tillfälligt lager eller tullager 
kvarstår fortfarande. Enligt Tullverkets mening är det angeläget att denna 
författningsändring genomförs så snart som möjligt. 
 
Tullverket har i övrigt inga synpunkter på promemorian.  

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit stf generaltulldirektören 
Charlotte Zackari (beslutande) och verksjuristen Annkatrin Hübinette 
(föredragande). 
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