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Beskattning av etanolbränsle
Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13:
183 Beskattning av etanolbränsle. Förslaget innebär att lagen (1994:1564)
om alkoholskatt ändras så att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska
betalas för etanolbränslen.
Ändringen träder i kraft den 1 december 2013 men tillämpas för tid
fr.o.m. den 1 oktober 2013.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Beskattning av etanolbränsle
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition
2012/13:183.

Stockholm den 3 oktober 2013
På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif
Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M),
Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar
Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Maria Abrahamsson
(M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD),
Jacob Johnson (V) och Monica Green (S).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle. Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i
bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.
Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund
Alkoholskattedirektivet omfattar både etylalkohol och alkoholdrycker.
Enligt direktivet är dock avsikten att etylalkohol som inte används för att
ätas eller drickas i princip inte ska beskattas med alkoholskatt.
Alkoholskattedirektivet är genomfört i svensk lagstiftning genom lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS. Av denna följer att alkoholskatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 2207 och 2208 med
en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en
vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Hänvisningar till KN-nummer
avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen som gällde den 19 oktober 1992.
Etylalkohol (etanol) används bl.a. som motorbränsle. Detta sker genom
låginblandning i konventionella drivmedel, t.ex. inblandning av en mindre
mängd etanol i bensin. På marknaden finns även höginblandade biodrivmedel som består av en övervägande del etanol, t.ex. E85 och ED95.
Bestämmelser om att alkoholskatt inte ska betalas i vissa fall finns i 7 §
LAS. Alkoholskatt ska inte betalas bl.a. för varor som ingår i en vara som
inte är avsedd att ätas och drickas, under förutsättning att den alkohol som
ingår är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.

Propositionens huvudsakliga innehåll
Lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) ändras så att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för varor som är motorbränsle under
förutsättning att den alkohol som ingår är denaturerad i enlighet med
någon EU-medlemsstats krav.
Ändringen träder i kraft den 1 december 2013 men tillämpas för tid
fr.o.m. den 1 oktober 2013.
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Utskottets överväganden
Beskattning av etanolbränsle
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att det tydligt ska
framgå att alkoholskatt inte ska betalas för varor som är motorbränsle under förutsättning att den alkohol som ingår är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.

Propositionen
Regeringen föreslår ett förtydligande som klargör att alkoholskatt inte ska
betalas för varor som är motorbränsle under förutsättning att den alkohol
som ingår är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.
Det sker inte någon alkoholbeskattning av den etanol som ingår i E85
och ED95 enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Den del av
E85 respektive ED95 som framställts av biomassa (etanoldelen) är också
helt befriad från energiskatt och koldioxidskatt.
Alkoholskattedirektivets bestämmelser är kopplade till varors klassificering enligt den s.k. Kombinerade nomenklaturen (KN). KN utgör en klassificering av varor för tulländamål och uppdateras regelbundet efter
diskussion i EU:s tullkodexkommitté.
EU-kommissionen kan efter ett särskilt förfarande efter behandling i
kommittén utfärda s.k. klassificeringsförordningar, vilka anger under vilket
KN-nummer i den nu gällande tulltaxan en viss vara ska klassificeras. Kommissionen har föreslagit att en klassificeringsförordning ska utfärdas till
etanolbränslena E85 och ED95. Frågan väntas komma upp till förnyad diskussion och omröstning vid nästa möte i tullkodexkommittén i oktober 2013.
Det har från drivmedelsbranschen framförts oro för att en eventuell klassificeringsförordning som placerar bränslena i KN-nummer 2207 20, dvs.
denaturerad etylalkohol, skulle kunna påverka bränslenas hantering enligt
LAS. Branschen är angelägen om att E85 och ED95 inte heller i fortsättningen kommer att beskattas med alkoholskatt.
Alkoholskattedirektivet har knutits till den version av KN som var i
kraft när direktivet antogs, bl.a. för att det beskattningsbara området enligt
direktivet inte ska förändras utan att ett beslut om detta har fattats i den
ordning som är föreskriven för beslut om skatter, dvs. genom enhälligt rådsbeslut. En klassificeringsförordning som inte beslutats med enhällighet i
rådet kan således inte påverka tillämpningen av alkoholskattedirektivet
eller de svenska alkoholskattereglerna.
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UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Eftersom det från branschen har framförts oro för att ett klassificeringsbeslut om E85 och ED95 skulle kunna påverka tillämpande myndigheters
tillämpning och tolkning av LAS föreslår regeringen en ändring i 7, 32
och 33 §§ LAS som klargör att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2013 men tillämpas
för tid fr.o.m. den 1 oktober 2013.
Förslaget bedöms inte medföra offentligfinansiella eller andra effekter.

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

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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BILAGA 2
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BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG
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