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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-09-12 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden 

Lennart Hamberg och Agneta Bäcklund. 

 

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2014 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

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

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna  

Wallentin. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

7 kap. 3 a § 

 

Under föredragningen har upplysts att 3 a § är avsedd att reglera 

andra bränslen än sådana som anges i 3 c och 3 d §§. För att detta 

ska framgå otvetydigt bör paragrafens inledning ändras. Lagrådet 
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föreslår vidare att det första stycket i remissens lagförslag delas upp 

på två stycken för att texten ska bli mer lättläst.  

 

Lagrådet föreslår således att första stycket ersätts med två stycken 

av följande lydelse. 

 

 För andra bränslen än de som anges i 2 kap 1 § första stycket 1, 2 

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som 

motorbränsle göra avdrag för  

1. energiskatt med 44 procent och koldioxidskatt med 100 procent 

på den andel av motorbränslet som utgör fettsyrametylester (Fame) 

enligt KN-nr 3824 90 99, och 

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent 

på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan be-

ståndsdel än som anges i 1 och som framställts av biomassa. 

  Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den 
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar 
som framställts av biomassa. 
 

Under den fortsatta beredningen bör övervägas om förslaget föranle-

der att lagtexten behöver justeras i ytterligare något hänseende. 

 

7 kap. 3 c och 3 d §§ 

 

I var och en av paragraferna föreslås ett nytt stycke som handlar om 

sådant bränsle som – till skillnad från bränsle som regleras i respek-

tive paragrafs första stycke – har framställts uteslutande av bio-

massa. Beträffande avdrag för sådant bränsle hänvisas till 3 a §. 

 

Enligt Lagrådets mening bör förhållandet mellan de nya styckena och 

första stycket i respektive paragraf förtydligas. Vidare förordar Lagrå-

det att hänvisningen till 3 a § ersätts med en uttrycklig bestämmelse 

om avdrag. 

 

Det nya andra stycket i 3 c § får då följande lydelse. 
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Om ett sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 

framställts uteslutande av biomassa, får i stället avdrag göras för 

energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent 

för den andel av motorbränslet som bränslet utgör. 

 

Motsvarande ändring, med en hänvisning till 2 kap. 1 § första stycket 

3, bör göras i 3 d §. 

 

 

 

 

 

 

 


