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Remissvar angående förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om 

harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

I direktiv 92/83/EEG finns regler för harmonisering av strukturerna för punktskatter på 

alkohol och alkoholdrycker inom EU. Direktivet innehåller bl.a. definitioner och 

klassificering av alkohol och alkoholhaltiga drycker och en rättslig ram för nedsatta 

skattesatser, befrielser, och undantag inom vissa sektorer. Inom ramen för kommissionens 

program Refit har det gjorts en utvärdering av direktivet som syftar till att sänka kostnaderna 

och minska byråkratin för allmänheten, näringslivet och samhället genom att göra EU-

lagstiftningen enklare och tydligare. 

 

Utvärderingen av direktivet visar att det behöver moderniseras mot bakgrund av ny teknik och 

utveckling inom alkoholindustrin. Vidare har vissa problem och ineffektivitet identifieras som 

kan leda till snedvridningar på den inre marknaden. Syftet med de föreslagna ändringarna är 

att förbättra regelverket för företag, särskilt små och medelstora företag. NNR ställer sig 

positivt till detta syfte. 

 

Konsekvenser 

EU-kommissionen har gjort en konsekvensutredning av förslaget, som publicerats på 

Kommissionens hemsida under beteckningen SWD(2018) 258 final. Det går dock inte att 

utläsa från EU-kommissionens konsekvensanalys vilken påverkan förslaget kan komma att ha 

på berörda företag i Sverige. NNR vill därför understryka vikten av att en konsekvensanalys 

av förslaget utförs på nationell nivå så snart som möjligt, och innan beslut är fattat på EU-

nivå. En sådan analys bör ställa den uppskattade nyttan av förslaget mot dess uppskattade 



 

 

kostnader för svenska företag. Det är viktigt att beakta om en ändring som förväntas innebära 

besparingar för företag också skulle kunna innebära oförutsedda kostnader. En tidig nationell 

konsekvensanalys skulle ge svenska beslutsfattare ett bra underlag inför och under 

förhandlingar med representanter från andra medlemsstater. NNR anser att det är för sent att 

påbörja arbetet med en nationell konsekvensanalys vid genomförandet i svensk rätt, eftersom 

det då inte går att påverka utformningen av det nya direktivet. 

 

Exempelvis menar NNR att det är viktigt att utreda vilka effekterna för svenska företag kan 

komma att bli p.g.a. de ändrade reglerna gällande denaturerade alkoholprodukter. I 

faktapromemoria 2017/18:FPM104 skriver Finansdepartementet att konsekvenserna för 

svenska företag när det gäller förändringar avseende denaturerad alkohol är svåra att bedöma 

och att ytterligare utredning behövs. Det är bra att utredningsbehovet uppmärksammas i detta 

relativt tidiga skede men NNR vill poängtera att en komplett konsekvensutredning med 

utgångspunkt i svenska förhållanden måste genomföras så snart det bara är möjligt för att 

utgöra förhandlingsunderlag i EU-processen. 

 

Slutsats 

NNR finner att Regeringen så snart som möjligt behöver komplettera kommissionens 

konsekvensanalys med en motsvarande analys med utgångspunkt i svenska förhållanden.  
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