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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-06-09
Närvarande: Justitieråden Mahmut Baran, Leif Gäverth och
Malin Bonthron

Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på
diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Riksdagens finansutskott har den 7 juni 2022 beslutat inhämta
Lagrådets yttrande över lagförslagen i regeringens proposition
2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt
på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, dvs. förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagar om ändring
i lagarna (2022:000) om ändring i lagen om skatt på energi.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige
Babak Werngren från Finansdepartementet. Från finansutskottets
kansli har föredraganden Cecilia Renmyr närvarat.
Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om skatt på
energi (avsnitt 2.2)
Punkt 2 i övergångsbestämmelserna
I punkt 2 anges att ”bestämmelsen” i 6 a kap. 2 a § i den nya
lydelsen ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022. Den
nu aktuella propositionen innehåller i denna del förslag till ändringar i
ett av de förslag till lagändringar som har lämnats i en tidigare
proposition, prop. 2021/22:99. I den tidigare propositionen föreslås
dels en ändring i en bestämmelse i paragrafens första stycke om
befrielse från koldioxidskatt, dels ett nytt andra stycke i paragrafen
med en bestämmelse om befrielse från energiskatt. I den nu aktuella
propositionen föreslås ett nytt fjärde stycke med en bestämmelse
som begränsar det högsta belopp som skattebefrielse kan medges
med. Lagändringarna avser alltså flera olika bestämmelser i
paragrafen. Av propositionen framgår att avsikten är att samtliga
ändringar i paragrafen ska tillämpas från och med den 1 januari i år.
Formuleringen av punkt 2 med ordet ”bestämmelsen” i singular skulle
kunna missuppfattas och tolkas som om endast en av bestämmelserna (i så fall närmast det nya fjärde stycket) ska tillämpas
retroaktivt. Till undvikande av sådana missförstånd föreslår Lagrådet
att punkten ges följande lydelse.
2. Bestämmelserna i 6 a kap. 2 a § i den nya lydelsen ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022.

Punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna
I punkt 3 och 4 regleras vilket belopp per kubikmeter som befrielse
från koldioxidskatt respektive energiskatt ska medges med under
perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april
2022. Det är fråga om belopp som ska gälla i stället för de som
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anges i 6 a kap. 2 a § första och andra styckena. Enligt Lagrådets
mening bör detta förtydligas genom att orden ”i stället” skjuts in i
punkterna. Dessa får då följande lydelse.
3. För sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2022
till och med den 30 april 2022 ska befrielse från koldioxidskatt enligt
6 a kap. 2 a § första stycket i stället medges med 2 262 kronor per
kubikmeter.
4. För sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2022
till och med den 30 april 2022 ska befrielse från energiskatt enligt
6 a kap. 2 a § andra stycket i stället medges med 2 478 kronor per
kubikmeter.

Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

