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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-26 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart 

Hamberg och Per Virdesten.   

 

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgi ft 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 oktober 2011 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga 

fordon. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Marc 

Gren.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

17 § 

 

Paragrafen handlar om återbetalning av vägavgift som erlagts för 

svenska fordon. Den föreslagna ändringen innebär att återbetalning 

ska ske inte i förhållande till återstående månader utan i förhållande 

till återstående dagar för vilka avgift erlagts. Dessutom görs den 

ändringen att återbetalningen inte som enligt nuvarande reglering 
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ställs i direkt relation till den del av den erlagda avgiften som belöper 

på den återstående tiden. I stället införs en särskild beräkningsregel 

enligt vilken återbetalning ska ske med ett visst belopp (1/360 av 

vägavgiften för ett helt år) per återstående dag. Detta bör, även om 

den praktiska betydelsen av detta är synnerligen begränsad när det 

gäller 17 §, framgå tydligare av lagtexten. Andra till fjärde stycket 

skulle förslagsvis kunna ges följande lydelse: 

 

I fall som … . Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som 
motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har 
betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. … 
euro.  
 
I fall som … . Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar 
avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, 
räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde. 
 
Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett 
helt år. 

 

22 § 

 

Av samma skäl som angetts under 17 § bör motsvarande justering 

av förslaget göras här. I detta fall är också en justering av större 

praktisk betydelse eftersom regleringen i detta fall, när återbetal-

ningen avser kortare avgiftsperioder än ett år, är avsedd att medföra 

att det återbetalade beloppet kan bli väsentligt lägre än vad som 

motsvarar den del av den erlagda avgiften som belöper på den 

återstående tiden. Paragrafens första och andra stycke skulle 

förslagsvis kunna ges följande lydelse: 

 

Beskattningsmyndigheten … . Vägavgiften betalas tillbaka med ett 
belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka 
avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in. 
 
Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett 
helt år. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

I punkten 1 föreslås att lagen ska träda i kraft den dag regeringen 

bestämmer och i punkten 2 att äldre föreskrifter ska gälla fortfarande 

i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 

Det framgår inte av lagrådsremissen vilka förhållanden som hänför 

sig till tiden före ikraftträdandet som regleringen i punkten 2 tar sikte 

på och där äldre föreskrifter ska gälla. Detta bör, om bestämmelsen 

ska behållas, utvecklas i propositionen.  

 

 


