
 

 

LAGRÅDET       

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-05-17 

Närvarande: Justitieråden Mahmut Baran, Leif Gäverth och       

Malin Bonthron 

Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall 

Enligt en lagrådsremiss den 5 maj 2022 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande           

över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,  

2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 

Skatteverkets beskattningsverksamhet,  

3. lag om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) 

om skatt på energi,  

4. lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i 

skatteförfarandelagen (2011:1244).  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet               

Ann-Christine Ålander.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi 

8 kap. 7 § 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om återkallelse av 

godkännande för särskild hantering av proviantering till havs. I första 

stycket 2 anges att godkännande får återkallas om bränsle för vilket 

undantag enligt 5 § har tillämpats används för annat ändamål utanför 

Sverige än som följer av 5 § första stycket eller flyttningen av 

bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med godkännandet. 

Att ett godkännande får återkallas om flyttningen av bränslet på 

annat sätt inte sker ”i enlighet med godkännandet” ger intryck av    

att ett godkännande får förenas med villkor.  

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande för särskild 

hantering av proviantering till havs i det remitterade förslaget finns     

i 4 §. Till skillnad från bestämmelserna om godkännande för 

skattebefriad förbrukare i 1 § kan det inte utläsas av 4 § att ett 

godkännande för särskild hantering av proviantering till havs får 

förenas med villkor. Det har vidare bekräftats vid föredragningen att 

avsikten inte är att ett sådant godkännande ska förenas med några 

särskilda villkor. 

Lagrådet föreslår att ordet ”godkännandet” ersätts med ”5 §”, dvs. 

punkten 2 ges följande lydelse. 

2. bränsle för vilket undantag enligt 5 § har tillämpats används för 
annat ändamål utanför Sverige än som följer av 5 § första stycket eller 
flyttningen av bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med 5 §. 
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Förslag till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om skatt på 

energi 

9 kap. 10 c § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om återbetalning av skatt för 

bränslen i vissa fall. I lagrådsremissen föreslås ett nytt tredje stycke 

som ska gälla för den som har godkänts för särskild hantering av 

proviantering till havs enligt 8 kap. 4 §.  

Enligt författningskommentarens inledande mening innehåller 

paragrafen bestämmelser om återbetalning för bränslen som inte 

avses i 1 kap. 3 a § när dessa flyttas till ett annat EU-land. Av en 

senare mening i kommentarstexten kan emellertid utläsas att 

avsikten är att tredje stycket ska gälla även om bränslet är ett sådant 

bränsle som avses i 1 kap. 3 a §. Paragrafen utvidgas således till att 

avse andra typer av bränslen än hittills. Detta framgår emellertid inte, 

annat än möjligen indirekt, av lagtexten. Som redovisats ger 

kommentarstexten motstridiga besked i frågan.  

Lagrådet föreslår att lagtexten förtydligas och att inledningen på 

författningskommentaren justeras så att den korrekt beskriver 

paragrafens innehåll efter ändringarna i den. Lagtexten kan 

förslagsvis ges följande lydelse. 

För den som har godkänts för särskild hantering av proviantering till 
havs enligt 8 kap. 4 § gäller första och andra styckena även i fråga om 
skatt på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Detta gäller 
dock endast om undantag enligt 8 kap. 5 § har tillämpats för bränslet. 
Den som begär återbetalning ska då även visa att bränslet är avsett att 
användas för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål eller att 
skatt har betalats i det andra EU-landet. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


