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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-25 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Leif Thorsson 

samt justitierådet Kristina Ståhl. 

 

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 

 

Enligt en lagrådsremiss den 25 juni 2015 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (2.1), 

2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (2.2), 

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (2.3). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna Wallen-

tin, rättssakkunniga Anna Sundblad Stahre och departementssekre-

teraren Ulf Olovsson, biträdda av ämnesrådet Mats-Olof Hansson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi (2.1) 
 
 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi (2.2) 
 
 

Lagrådet (f.d. justitierådet Susanne Billum och justitierådet Kristina 

Ståhl) lämnar förslaget utan erinran. 

 

F.d. justitierådet Leif Thorsson anför. 

 

2 kap. 1 b § 

 

I motiveringen till de framlagda förslagen (avsnitt 4.1.2) redovisas 

översiktligt effekter av EU:s regler om statsstöd, bl.a. riktlinjerna för 

statligt stöd till miljöskydd år 2008 och riktlinjerna för miljöskydd och 

energi 2014–2020. Ett stöd som ges för bränslen som framställs av 

biomassa får kompensera endast för merkostnaderna för framställ-

ning av bränslet i förhållande till det fossila bränsle som ersätts. I an-

nat fall bedöms överkompensation föreligga och därmed ett otillåtet 

statsstöd. Skatten på vissa flytande biodrivmedel föreslås i remissen 

därför bli höjd (genom att rätten till avdrag minskas), för att undvika 

överkompensation till sådana drivmedel. 

 

I förevarande paragraf föreslås emellertid, just i syfte att gynna bio-

drivmedel och motverka användningen av fossila bränslen – bensin 

och diesel –, att energiskatten på fossila drivmedel vid en årlig om-

räkning från och med för år 2017 skall höjas också med ett årligt till-

lägg på jämförelsetalet av två procentenheter. Detta tillägg avses 

motsvara ökningen i bruttonationalprodukten, som dock sedan den 

senaste finanskrisen åren 2008–2014, enligt vad som framgått under 

beredningen, endast uppgått till i genomsnitt en procentenhet. Flera 

statliga remissinstanser har påpekat att det kan ifrågasättas om inte 

detta tillägg, som är frikopplat från den faktiska BNP-utvecklingen, 

kommer att leda till överkompensation eller åtminstone risk för det, 

och att det inte är rimligt att skattesatsen ska påverkas av befolk-

ningstillväxten. Om en schablon knuten till BNP-utvecklingen ska 

användas är t.ex. enligt Konjunkturinstitutet BNP per capita ett mera 

träffsäkert alternativ. 
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I remissen besvaras kritiken endast med att risken för överkompen-

sation minskar, om såsom föreslås den tillkommande omräkningen i 

sin helhet uttrycks som förändringar i energiskattesatserna på fossila 

bränslen. Någon närmare analys av risken för att skattehöjningen på 

fossila bränslen ändå kommer att anses innebära en överkompensa-

tion, och därmed ett otillåtet statsstöd, till förmån för biodrivmedel 

förekommer inte i remissen. Enligt min mening är förslaget i denna 

del otillräckligt berett. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi (2.3) 

 

11 kap. 2 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från skatteplikt för 

elektrisk kraft i vissa fall. I flera av undantagsbestämmelserna upp-

ställs som villkor för skattefrihet bl.a. att den elektriska kraften har 

framställts i Sverige (se första stycket 1, 5 och 6). I remissen belyses 

inte närmare varför skattefriheten har villkorats på detta sätt. Vid fö-

redragningen har dock upplysts att syftet är att skattefrihet endast 

ska medges i de fall då Skatteverket kan kontrollera att förutsättning-

arna för att medge undantag är uppfyllda och att en sådan kontroll 

inte kan ske för el som framställts i andra länder. När det gäller el 

som framställts av bränsle är syftet också att undvika dubbel icke-

beskattning i de fall då det bränsle som används för framställningen 

är undantaget från beskattning i det land där framställningen sker. 

 

Enligt artikel 110 i EUF-fördraget är det förbjudet för EU:s medlems-

stater att på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter 

eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller 

avgifter som läggs på liknande inhemska varor. Förbudet innebär ett 

krav på att en och samma slags vara ska beskattas på samma sätt 

oavsett ursprungsland. Fördraget tillåter alltså inte att en skattefrihet 

förbehålls endast för varor som producerats i det egna landet. Detta 

gäller oavsett om skattefriheten i och för sig är förenlig med EU:s 
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sekundärrätt på området. Av EU-domstolens praxis framgår klart att 

medlemsstaterna vid införlivande av direktiv måste utforma lagstift-

ningen så att den är förenlig även med fördraget (se t.ex. mål  

C-166/98 Socridis).  

 

När det gäller den fria rörligheten för tjänster, personer och kapital 

innehåller EUF-fördraget bestämmelser som anger att hinder för den 

fria rörligheten på vissa grunder kan godtas. När det gäller den fria 

rörligheten för varor saknas en motsvarande fördragsmässig möjlig-

het att godta diskriminerande nationella bestämmelser. Trots detta 

har EU-domstolen i vissa fall accepterat en diskriminerande varu-

beskattning om skälen för den varit objektivt legitima (se t.ex. mål 

46/80 Vinal). Så har dock endast skett vid s.k. dold diskriminering, 

dvs. när kriteriet för den högre (eller lägre) beskattningen inte är  

varans ursprung men regeln ändå i realiteten får till effekt att  

utländska varor missgynnas. En öppen diskriminering, dvs. när det 

direkt i den aktuella skatteregeln anges att varor från det egna landet 

ska beskattas lindrigare än utländska varor, kan däremot aldrig god-

tas. Det kan dock noteras att inte heller dold diskriminering kan moti-

veras med att en olikbehandling av inhemska och utländska varor är 

nödvändig av skattekontrollskäl. 

 

I remissen berörs inte frågan om hur de föreslagna bestämmelserna 

förhåller sig till artikel 110 i EUF-fördraget. I den fortsatta beredning-

en av lagstiftningsärendet är det nödvändigt att frågan om bestäm-

melsernas förenlighet med fördraget analyseras grundligt och att be-

stämmelserna utformas så att de inte kommer i konflikt med fördra-

get. 

 

 

 


