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Kommissionens förslag på energiskattedirektiv
Tullverkets ställningstagande
Tullverket välkomnar Kommissionens förslag om nytt energiskattedirektiv (nedan benämnt
förslaget) Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur
förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Förslaget förefaller vara
uppbyggt på ett snarlikt sätt som nuvarande direktiv och bör därmed generellt sett inte skapa
några större problem när det gäller tolkningen av bestämmelserna. Däremot har Tullverket
identifierat ett antal frågeställningar i förslaget som beskrivs nedan.
Tullverket vill för kännedom informera om att kommissionen ser ett behov av att utöka tulltaxan1 för statistiskt ändamål rörande de varor som finns med i förslaget. Dessa förändringar
kommer, enligt plan, implementeras våren 2023 och kommer då påverka förslaget. Därför
bör lagstiftaren överväga att till förslaget lägga en bilaga med aktuella nummer ur tulltaxan
istället för att ange dessa nummer i själva förslaget. Detta innebär ingen förändring gällande
innehåll i förslaget utan underlättar endast framtida ändringar av klassificeringsuppgifter.
Artikel 2 i förslaget
I ett flertal punkter i artikel 2 i förslaget finns skrivningen ”if these are intended for use as
heating fuel or motorfuel”, däremot fattas denna skrivning i punkterna 1 c), f), i), j) och l).
Tullverkets förslag är att skrivningen ”if these are intended for use as heating fuel or
motorfuel” även läggs till i dessa punkter då varukoderna som regleras i dessa punkter inte
alltid används som bränsle.
I artikel 2 punkt 1i) i förslaget anges att varor med KN-nummer 3403 är bränsleprodukter,
detta är felaktigt enligt tulltaxan och ska därför tas bort. Dessa varor är smörjoljor och inte
avsedda att användas för uppvärmning eller motorbränsle.
Artikel 21 i förslaget
I artikel 21 punkt 1d) i förslaget finns det KN-nummer angivna som inte längre finns kvar och
därför bör texten istället vara enligt följande 2710 12 to 2710 19 99 respektive 2710 20 to
2710 20 90. Nedan strykningar föreslås alltså ske i artikel 21 punkt 1d) i förslaget;
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”2710 12 to 2710 19 68” and ”2710 19 71 to 2710 19 99 ”
”2710 20 to 2710 20 39 and 2710 20 90”

_____________________________________________________________
1

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan
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Ärendets handläggning
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit
verksjuristen Jenny Jensen. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Fredrik
Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.
TULLVERKET
Charlotte Svensson
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