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LAGRÅDET                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-10-26 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif 

Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. 

 

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, 

m.m. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 oktober 2006 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.  lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, 

2.  lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,  

3.  lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 

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

5.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 

6.  lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av  

     transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljepro- 

     dukter. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Susanne 

Åkerfeldt och kanslirådet Rolf Bohlin. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi 

 

Lagförslaget är föranlett av den fortsatta anpassning som nu görs till 

Europeiska unionens energiskattedirektiv (rådets direktiv 2003/96/EG 
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av den 27 oktober 2003 om omstrukturering av gemenskapsramen 

för beskattning av energiprodukter och elektricitet).  

 

Som påpekats i lagrådsremissen kan den nu föreslagna regleringen i 

vissa avseenden vara av den art att det finns anledning att beakta 

EG-rättens reglering av statsstöd. Enligt lagrådsremissen bedöms 

således Kommissionens godkännande från statsstödssynpunkt  

krävas i anledning av de ändringar som föreslås av den s.k. 0,8-

procentsregeln och skattefriheten vid användning för uppvärmnings-

ändamål av metan som framställts av biomassa respektive av vege-

tabiliska och animaliska oljor och fetter samt icke – syntetiskt meta-

nol och fettsyrametylestrar. Kommissionens besked i fråga om 0,8-

procentregeln väntas kunna erhållas i sådan tid att riksdagen kan 

beakta det vid behandlingen av frågan under hösten 2006. I övrigt 

framstår det som ovisst när Kommissionens besked rörande stats-

stödsgodkännande kan komma att föreligga. I den mån statsstöds-

godkännande inte föreligger i sådan tid att riksdagen kan beakta det 

vid en behandling av lagförslaget under hösten 2006 anförs i lagråds-

remissen att bestämmelserna om skatteplikt för nu aktuella produkter 

ändå bör kunna träda i kraft i enlighet med förslaget och att efter ett 

positivt statsstödsbeslut en senare beslutad skatte frihet skall kunna 

tillämpas retroaktivt. 

 

Föreliggande lagförslag har dock redan nu utformats så att skatteplikt 

inte heller fortsättningsvis uppkommer för metan som framställts av 

biomassa medan skattefriheten för de vegetabiliska och animaliska 

oljorna och fetterna m.fl. produkter uppkommer genom att en skatt-

skyldig får göra avdrag då han själv förbrukat bränslet för uppvärm-

ning eller sålt det för sådant ändamål. För det fall något statsstöds-

godkännande ej föreligger i nu berörda avseenden skulle de be-

stämmelser som tar sikte på skattefriheten för biogas och de vegeta-

biliska oljorna m.fl. produkter vid användning för uppvärmningsän-
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damål övergångsvis kunna regleras så att det överlämnas åt reger-

ingen att bestämma tidpunkten för ikraftträdandet av de be-

stämmelser som behandlar skattefriheten för dessa produkter. Då 

det emellertid inte  utan vidare bör förutsättas att Kommissionen fullt 

ut skall godta att skattefrihet skall gälla för sistnämnda energiproduk-

ter vid användning för uppvärmningsändamål förordar Lagrådet att, 

om något beslut i statsstödsfrågan ej föreligger vid tiden för riksda-

gens behandling av frågan, skattefrihetsbestämmelserna i nu be-

rörda hänseenden får utgå och att regeringen efter kommissionens 

beslut får återkomma i frågan. Motsvarande bör för övrigt gälla de 

bestämmelser som i lagförslaget reglerar den s.k. 0,8-procentregeln 

för det fall det ej heller i detta avseende mot förmodan inte skulle   

föreligga något statsstödsgodkännande vid riksdagens behandling av 

lagförslaget. 

 

Sammantaget innebär det nu anförda att för det fall statsstödsfrågor-

na i olika avseenden inte lösts före riksdagens behandling av lagför-

slaget detta i olika avseenden behöver bearbetas för att, utan att  

någon konflikt uppkommer med direktivet, kunna träda i kraft den  

1 januari 2007. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


