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INDIREKTA SKATTER

Till de indirekta skatterna hör mervärdesskatten och punktskatter på alkohol, tobak
och energi. Det gemensamma mervärdesskattesystemet gäller i allmänhet för varor
och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU. Punktskatter
tas ut på försäljning eller användning av vissa produkter. EU-lagstiftningen syftar
till att samordna och harmonisera mervärdesskattelagstiftningen och harmonisera
punktskatterna på alkohol, tobak och energi så att den inre marknaden ska kunna
fungera korrekt.

1. MERVÄRDESSKATT

A. Rättslig grund
Artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
B. Utveckling
Harmoniseringen av mervärdesskatten har skett i olika steg för att uppnå transparens
vid handel inom unionen. 1970 fattades beslutet att finansiera Europeiska ekonomiska
gemenskapens budget med gemenskapens egna medel. De egna medlen skulle
omfatta intäkter som baserar sig på en andel av mervärdesskatten som erhålls genom
tillämpning av en gemensam skattesats baserad på en enhetlig beräkningsgrund.
Momsdirektivet (2006/112/EG) som antogs 2007 kodifierar nu alla ändringar i en enda
rättsakt.
1985 offentliggjorde kommissionen vitboken om den inre marknaden
(COM(1985)0310). I del III av denna vitbok behandlades avskaffandet av
skattehinder. Behovet av åtgärder på mervärdesskatteområdet uppstod på grund av
”destinationsprincipen”.
C. Resultat
1. Mervärdesskattesystemet
a. Övergångssystemet
1987 föreslog kommissionen en övergång till ”ursprungsprincipen”, det vill säga
att transaktioner mellan medlemsstater skulle belastas med den skatt som redan
påförts i ursprungslandet, som näringsidkare sedan kunde dra av som en ingående
skatt. Kommissionen föreslog också att man skulle inrätta ett avräkningssystem
för att omfördela den mervärdesskatt som uppburits i ursprungsländerna och
omfördela denna till konsumtionsländerna. Dessa förslag var emellertid oacceptabla för
medlemsstaterna. I stället utgick man från destinationsprincipen för transaktioner där
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mervärdesskatteregistrerade näringsidkare deltog, och denna blev därmed grunden för
det övergångssystem som trädde i kraft 1993 (direktiven 91/680/EEG och 92/111/EEG).
b. En genomförbar strategi för att förbättra det aktuella systemet
Från och med 2000 vidtog kommissionen åtgärder för att förbättra det
övergångssystem som då fanns. Den viktigaste EU-rättsakten i fråga om
mervärdesskatt under senare år är momsdirektivet (2006/112/EG). Efter detta följde
2008 direktiven 2008/8/EG och 2008/9/EG. Nu skulle mervärdesskatten på tjänster
mellan företag tas ut i det land där tjänsten tillhandahölls.
2005 fastställdes grunden för en mer enhetlig tillämpning av gemensamma EU-regler
(genomförandeförordning (EU) nr 282/2011). Nu hade alla medlemsstater möjlighet att
tillämpa särskilda regler för att förenkla uppbörden av mervärdesskatten. Antagandet
av rådets förordning (EG) nr 37/2009 om administrativt samarbete i syfte att bekämpa
skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner förbättrade
systemet.
2. Mervärdesskattesatser
Direktiv 92/77/EEG innehöll emellertid en normalskattesats som inte fick vara lägre än
15 % och som ska ses över vartannat år. Rådet förlängde sedan giltighetstiden för
den lägsta normalskattesatsen till slutet av 2017. Medlemsstaterna kunde dessutom
tillämpa en eller två reducerade skattesatser på minst 5 % för vissa varor och tjänster.
Medlemsstaterna kunde också fortsätta att tillämpa skattesatser under miniminivån
(inklusive noll procent) för varor och tjänster om dessa skattesatser tillämpades
redan före den 1 januari 1991. 2009 antogs direktiv 2009/47/EG om reducerade
mervärdesskattesatser för vissa lokalt tillhandahållna arbetskraftsintensiva tjänster.
3. Den senaste utvecklingen
2010 offentliggjorde kommissionen sin grönbok om mervärdesskattens framtid
(COM(2010)0695). Målet var en diskussion om mervärdesskattesystemet. 2012
inrättade kommissionen en expertgrupp för mervärdesskatt (nedan kallad
”mervärdesskattekommittén”), som regelbundet offentliggör riktlinjer.
Den 7 april 2016 lade kommissionen fram en handlingsplan om modernisering
av EU:s mervärdesskattesystem. Den innehåller principer för ett framtida
gemensamt europeiskt mervärdesskattesystem, kortsiktiga åtgärder för att bekämpa
momsbedrägerier, planer för omarbetning av de reducerade mervärdesskattesatserna
och förslag till förenkling av mervärdesskattelagstiftningen samt tillkännagivandet om
ett momspaket för att förenkla för små och medelstora företag. Ett centralt inslag är
förslaget om en övergång till destinationsprincipen för gränsöverskridande leveranser
av varor. Detta innebär att mervärdesskatten betalas av exportören i den medlemsstat
där varan levereras. I ett första steg kommer detta bara att gälla för leveranser mellan
företag. Handlingsplanen innehåller också två möjligheter för att ge medlemsstaterna
större flexibilitet att införa reducerade skattesatser.
Kommissionen har sedan 2017 lagt fram ett antal lagstiftningsförslag från
handlingsplanen. I juni 2018 antog rådet ett direktiv om en permanent lägsta
normalskattesats på 15 %. I december 2018 antog rådet rättsakter om följande:
i) ”lösningar på kort sikt” för att förbättra det nuvarande mervärdesskattesystemets
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funktion i väntan på att det nya systemet ska träda i kraft, ii) mervärdesskatt
på e-publikationer, och iii) åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet
på mervärdesskatteområdet. Flera andra förslag från kommissionen diskuteras för
närvarande i rådet. I november 2019 antog rådet nya åtgärder för att modernisera
mervärdesskattereglerna för e-handel.
D. Europaparlamentets roll
Enligt unionens regelverk inom mervärdesskatteområdet begränsas parlamentets roll
till samrådsförfarandet. Parlamentet antog 2014 en resolution om kommissionens
förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration (som
senare drogs tillbaka). Den 24 november 2016 antog parlamentet en resolution om
kommissionens handlingsplan, i vilken parlamentet välkomnar kommissionens avsikt
att lägga fram ett förslag om ett slutligt momssystem och ytterligare åtgärder för att
bekämpa bedrägerier. I mars 2019 antog parlamentet ett betänkande från det särskilda
utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3), som
behandlar ett antal frågor som rör mervärdesskatt.

2. PUNKTSKATTER PÅ ALKOHOL, TOBAK OCH ENERGI

A. Rättslig grund
Artikel 113 i EUF-fördraget, och för energibeskattning, artikel 192 i EUF-fördraget, för
att uppfylla målen i artikel 191 i EUF-fördraget.
B. Mål
Skattesatserna och strukturerna för punktskatterna varierar mellan medlemsstaterna,
vilket påverkar konkurrensen. Mycket stora skatteskillnader för en enskild produkt kan
ge upphov till skattebetingade varurörelser, inkomstbortfall och bedrägerier. Sedan
tidigt 1970-tal har man gjort försök att harmonisera både strukturer och skattesatser,
men man har endast haft begränsad framgång.
C. Resultat
1. Allmänna bestämmelser
I direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt fastställs allmänna regler
för punktskattepliktiga varor för att säkerställa fri rörlighet för varor och därmed en
fungerande inre marknad i EU. I maj 2018 föreslog kommissionen en omarbetning
av direktiv 2008/118/EG. I november 2019 antog rådet en ändring av förordning
(EU) nr 389/2012 om övervakningen av flyttningar av punktskattepliktiga varor efter
frisläppande för konsumtion i en medlemsstat.
2. Alkohol
En grundläggande fråga för alkoholbeskattningen har varit i vilken omfattning olika
produkter konkurrerar med varandra. Kommissionen (COM(79)0261) och Europeiska
unionens domstol (mål 170/78, REG. 1985) har traditionellt ansett att alla alkoholhaltiga
drycker är mer eller mindre utbytbara och konkurrerar med varandra. Först 1992
fastställdes det genom antagandet av direktiv 92/83/EEG vilka produkter som ska
beläggas med punktskatter och hur dessa punktskatter ska beräknas. Därefter kom ett
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annat viktigt direktiv, nämligen direktiv 92/84/EEG. Ett förslag till direktiv om ändring av
direktiv 92/84/EEG (tillnärmning av punktskattesatserna på alkohol och alkoholdrycker)
drogs tillbaka i mars 2015 eftersom rådet inte kunde enas om detta.
Inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-
programmet), inledde kommissionen en utvärdering av direktiv 92/83/EEG, och i maj
2018 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av direktivet. I november 2019
godkände rådet förslaget.
3. Tobaksprodukter
Den grundläggande strukturen för punktskatterna på tobak har sammanförts
i ett konsoliderat direktiv (2011/64/EU). Tvärtemot kommissionens ursprungliga
förslag fastställdes endast minimisatser. Det finns olika kategorier av skattepliktiga
tobaksvaror. Skatten på cigaretter måste bestå av en proportionell värdebaserad
punktskatt i kombination med en specifik punktskatt. Andra tobaksvaror beläggs med
en värdebaserad, en specifik eller en så kallad blandad punktskatt.
På liknande sätt som med punktskatterna på alkoholhaltiga drycker visade sig
utvärderingen inom ramen för Refit-programmet vara en möjlighet att omarbeta
direktivet om tobaksprodukter. Rådet uppmanade kommissionen att utföra det
förberedande arbetet för ett eventuellt lagstiftningsförslag. I januari 2018 beslutade
kommissionen, efter att ha gjort en bedömning, att inte föreslå någon revidering eller
ändring av direktiv 2011/64/EU, på grund av brist på uppgifter.
4. Energiprodukter (mineralolja, gas, el, alternativ energi, flygbränsle)
Den grundläggande strukturen för beskattning av mineraloljor i gemenskapen
fastställdes 1992. Tvärtemot de ursprungliga planerna (fullständig harmonisering)
fastställdes på samma sätt som för alkohol och tobak endast minimisatser.
Kommissionens förslag från 1997 antogs efter stora förändringar (direktiv 2003/96/EG,
undantagsbestämmelser i direktiven 2004/74/EG och 2004/75/EG).
Kommissionens meddelande från 2000 om beskattning av flygbränsle
(COM(2000)0110) innebar endast att direktiv 2003/96/EG nu föreskriver en obligatorisk
skattebefrielse av energiprodukter som levereras för användning som flygbränsle
för annan luftfart än privat nöjesflyg. För första gången infördes bestämmelser som
tillät medlemsstaterna att beskatta flygbränsle för inrikesflyg och, genom bilaterala
överenskommelser, bränsle som används för flygningar inom gemenskapen.
2001 föreslogs åtgärder för att främja användningen av biobränslen, som också
omfattade en möjlighet att tillämpa sänkta punktskattesatser, och dessa antogs som
direktiv 2003/30/EG.
5. Mervärdesskatt på andra bränslen
Ett förslag om mervärdesskatt på naturgas och elektricitet lades fram 2002. Enligt detta
skulle den plats där köparen finns bli företagens beskattningsort. För slutkonsumenter
skulle det vara förbrukningsorten. Även detta förslag har nu antagits (direktiv 2003/92/
EG).
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6. Nya initiativ
Det senaste initiativet från kommissionen är förslaget till energiskattedirektiv
(COM(2011)0169) som ska modernisera reglerna för beskattning av energiprodukter.
Medlemsstaterna skulle på så sätt kunna reformera sina skattestrukturer så att
skattebördan skiftas från arbete till konsumtion, vilket skulle främja tillväxt och
sysselsättning. Förslaget drogs tillbaka i mars 2015.
D. Europaparlamentets roll
1. Alkohol- och tobaksbeskattningen
I sin resolution om skattepolitiken i EU 2002 tog parlamentet avstånd
från kommissionens politik när det gäller punktskatter på tobaksprodukter
och alkoholhaltiga drycker, särskilt avseende uppåtriktad harmonisering. 2009
förespråkade parlamentet visserligen en gradvis höjning av skatterna på cigaretter och
andra tobaksprodukter, men inte till den nivå som kommissionen föreslagit.
2. Mineralolje- och energibeskattning
I sin resolution från 2002 om skattepolitik menade parlamentet att principen
”förorenaren betalar” måste tillämpas i större utsträckning, i synnerhet på området för
energiprodukter. Parlamentet kom med ett positivt yttrande om biobränsleförslagen i
oktober 2002 och antog ändringsförslag som var utformade för att stärka dem. 2012
antog parlamentet en resolution om förslaget till energiskattedirektiv, som senare drogs
tillbaka.

Jost Angerer
08/2022
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