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LAGRÅDET               

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-11 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina 

Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.  

 

Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 september 2004 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn 

Karl-Henrik Bucht, biträdd av kanslirådet Bo Lindén. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

17 kap. 1 § 

Som följd av att avsnittet om lager i 17 kap. redan tidigare har byggts 

ut med en ny paragraf, 22 a §, och nu kompletteras med ytterligare 

tre nya paragrafer, 22 b-d §§, bör hänvisningen i 1 § till lagerbe-

stämmelserna ändras så, att hänvisningen omfattar 3 - 22 d §§. 

 

17 kap. 22 a § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar 

utsläppsrätter och elcertifikat skall behandlas som lagertillgångar. 

När det gäller utsläppsrätter krävs det enligt punkt 1 att den skatt-

skyldige driver sådan verksamhet som berättigar honom att få ut-
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släppsrätter utfärdade enligt 4 kap. i den nyligen föreslagna lagen om 

handel med utsläppsrätter (prop. 2004/05:18).  

 

En förutsättning för att utsläppsrätter skall utfärdas för en verksam-

hetsutövare enligt 4 kap. i det nämnda lagförslaget är att verksam-

hetsutövaren dessförinnan har blivit tilldelad utsläppsrätter enligt  

lagens 3 kap. Tilldelning är alltså den grundläggande åtgärden, och 

det är naturligt att knyta an till den i det nu diskuterade lagrummet. 

Det är också att märka att det i 22 a § punkt 2 talas om att någon 

innehar en sådan anläggning som berättigar honom att bli "tilldelad" 

elcertifikat. Samma uttryck bör alltså användas även i punkt 1.  

 

Vid sidan om den nu förordade ändringen bör 22 a § ändras även i 

ett par andra avseenden. Lagrådet föreslår att paragrafen får följande 

lydelse: 

 

Utsläppsrätter och elcertifikat behandlas som lagertillgångar, om den 
skattskyldige 
1. driver en sådan verksamhet som berättigar den skattskyldige att 
bli tilldelad utsläppsrätter enligt 3 kap. lagen (2004:000) om handel 
med utsläppsrätter, 
2. innehar en sådan anläggning som berättigar den skattskyldige att 
bli tilldelad elcertifikat enligt 2 kap. lagen (2003:113) om elcertifikat, 
eller 
3. i näringsverksamhet hanterar egen eller någon annans kvotplikt 
enligt 4 kap. lagen om elcertifikat. 
 
 

17 kap. 22 b § 

Enligt Lagrådets mening bör paragrafens första stycke formuleras 

om, delvis efte r förebild av 17 kap. 19 a § första stycket. Lagrådet                           

förordar följande formulering:  

 

Med företag i intressegemenskap avses i 22 c och 22 d §§ 
- företag som med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra, 
och 
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- i fråga om handelsbolag: handelsbolaget och annat företag som 
ingår i samma koncern som bolaget. 
 
 

Ikraftträdandebestämmelserna 

I ikraftträdandebestämmelserna sägs att den föreslagna lagen träder 

i kraft den 1 januari 2005 och att de nya  bestämmelserna om elcerti-

fikat tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter utgången av år 

2004. 

 

Avsikten torde vara att de äldre bestämmelserna om elcertifikat skall 

tillämpas efter den 1 januari 2005 på beskattningsår som har påbör-

jats före detta datum men inte blivit avslutade då. Detta bör komma 

till uttryck i ikraftträdandebestämmelserna (jfr ikraftträdandebestäm-

meserna till lagen 2003:1086 om ändring i inkomstskattelagen). 

 

Lagrådet föreslår således att ikraftträdandebestämmelserna till den 

nu aktuella lagen avslutas med följande mening: "Äldre bestämmel-

ser om elcertifikat tillämpas fortfarande på beskattningsår som har 

påbörjats tidigare.". 

 

   

 


