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Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2020 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, och
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Kajsa Kellerborg.

Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på avfall

12 §

I paragrafen regleras möjligheten till återbetalning av skatt om avfall
flyttas från ett område som tidigare varit en sådan anläggning som
varit skattepliktig, men inte längre är det och det därför inte är möjligt
att göra avdrag när avfallet förs ut från anläggningen. Paragrafens
syfte är att undvika dubbelbeskattning när avfall t.ex. flyttas från en
anläggning för att återdeponeras på en annan i samband med
sanering eller utgrävning av den först nämnda anläggningen.
Det framstår som oklart vad som avses med att ett område ”tidigare”
utgjort en anläggning som varit skattepliktig enligt vissa angivna
bestämmelser, eftersom det citerade begreppet inte är ställt i
förhållande till någon viss tidpunkt.

I andra stycket, som reglerar när ansökan om återbetalning ska
göras, anges emellertid att en sådan ska göras av den som var
skattskyldig vid den ”tidpunkt då området upphörde att vara” en
skattepliktig anläggning.

Lagrådet anser att bestämmelserna i förevarande paragraf skulle bli
tydligare och mindre svåra att tillämpa om förutsättningarna för
återbetalning av skatten i första stycket anknöts till den omständighet
som anges i andra stycket, dvs. den tidpunkt då området upphörde
att vara en skattepliktig anläggning. Detta begrepp bör också belysas
med ett exemplifierande resonemang i författningskommentaren.
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Ikraft- och övergångsbestämmelserna

Eftersom 12 och 13 §§ är nya bestämmelser som inte ersätter några
tidigare bestämmelser bör det förtydligas i författningskommentaren
vad som avses med övergångsbestämmelsen om att äldre
bestämmelser fortfarande gäller för förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

Övrigt lagförslag

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

