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LAGRÅDET                

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-26 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina 

Stävberg och justitierådet Ella Nyström.  

 

Förfaranderegler för alternativa drivmedel  

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 oktober 2010 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

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

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Anna Wallentin. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås att tillämpningsområdet för bestämmelsen 

om befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen från 

förnybara källor och bränslen som förbrukas inom pilotprojekt för 

teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter förtydligas. Vidare 

föreslås att en skattskyldig som helt eller delvis har befriats från skatt 

på bränsle genom ett beslut av regeringen ska få göra avdrag för 

denna skatt i sin deklaration i den omfattning som följer av beslutet. 

En förutsättning för avdraget är att den skattskyldige har ett eget 

beslut som omfattar hanteringen av bränslet. 
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2 kap. 12 § 

 

Enligt bestämmelsen i första stycket får regeringen i särskilda fall 

medge befrielse från viss skatt. Av de föreslagna bestämmelserna i  

7 kap. 5 a § framgår uttryckligen att det är fråga om formliga beslut 

som kommer att fattas. Enligt 12 kap. 1 § får beslut enligt lagen om 

skatt på energi överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den 

skattskyldige och sökanden. Lagrådet noterar i sammanhanget att 

överklagandebestämmelsens ordalydelse är sådan att samtliga 

beslut enligt lagen får anses överklagbara. Om avsikten är att 

regeringens ifrågavarande beslut inte ska vara överklagbara, bör 

detta klart framgå av lagens lydelse. 

 

7 kap. 5 a § 

 

Enligt paragrafen, som är ny, ska en skattskyldig få göra avdrag för 

skatt på bränsle som omfattas av dennes beslut om befrielse från 

skatt enligt 2 kap. 12 §. Avdrag ska medges i den omfattning som 

följer av detta beslut. Enligt Lagrådets mening kan paragrafen 

utformas enklare och förslagsvis ges följande lydelse: 

 

En skattskyldig som har befriats från skatt på bränsle enligt 2 kap.  
12 § får göra avdrag för denna skatt i den omfattning som följer av 
beslutet om skattebefrielse. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 varvid äldre 

bestämmelser fortfarande ska gälla för förhållanden som hänför sig 

till tiden före ikraftträdandet. Av lagrådsremissen framgår inte vilka 

slags förhållanden som avses. Vid föredragningen har framkommit 

att äldre bestämmelser är tillämpliga då skattskyldighet inträtt före 
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ikraftträdandet. Det är oklart om det kan finnas andra situationer när 

äldre bestämmelser ska tillämpas. Enligt Lagrådets mening bör i det 

fortsatta lagstiftningsarbetet övervägas hur övergångsbestämmelsen 

kan preciseras (se lagrådsremissen om Vissa tekniska mervärdes-

skattefrågor). 

 

 

 

 

 

 

 

 


