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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-09-19 

 

Närvarande: Justitieråden Lennart Hamberg, Kristina Ståhl och  

Agneta Bäcklund. 

 

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikro-

produktion av förnybar el 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 september 2014 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete-

raren Fredrik Opander. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

 

67 kap. 32 § 

 

Enligt första stycket i paragrafen får den som begär skattereduktion 

och som är ett företag göra skattereduktion bara om skattereduktion-
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en uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse en-

ligt vissa uppräknade EU-förordningar. I andra stycket anges att med 

företag avses vid tillämpningen av paragrafen den som erbjuder va-

ror eller tjänster på en viss marknad. 

 

Av författningskommentaren framgår att begreppet företag har 

samma innebörd som vid tillämpningen av kommissionens regelverk 

för stöd av mindre betydelse. Definitionen i paragrafen är hämtad 

från EU-rätten men återger endast delar av de kriterier som enligt 

EU-rätten är relevanta när det ska fastställas om en enhet utgör ett 

företag. 

 

Enligt Lagrådets mening kan det ifrågasättas om den valda lagtek-

niska lösningen är den mest lämpliga. Av lagtexten i sig framgår inte 

att det rör sig om ett begrepp som helt hämtar sitt innehåll från EU-

rätten. Vidare utlämnas vissa omständigheter som enligt EU-rätten 

ska beaktas vid bedömningen av om ett företag föreligger. Det kan 

övervägas om det inte vore bättre att i lagen göra en direkt hänvis-

ning till det EU-rättsliga regelverket, exempelvis enligt följande: 

 

Med företag avses vid tillämpningen av denna paragraf detsamma 

som vid tillämpningen av de förordningar som anges i första stycket. 

 

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


