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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-10 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg 

samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2016 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

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

2. lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) 

    om skatt på energi. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Susanne 

Åkerfeldt samt departementssekreterarna Viktor Gunnarsson och Ulf 

Olovsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi 

 

För att genomföra EU-rättens regler om offentliggörande och infor-

mation på en webbplats om företag som ges statligt stöd samt be-

gränsningar i rätten till stöd till företag som är i svårigheter eller före-

mål för återkrav av olagligt statsstöd föreslås ändringar i reglerna för 

bränslebeskattningen.  

 

1 kap. 12 § 

 

I paragrafen definieras uttrycket ”företag utan rätt till statligt stöd”. 

Med det avses ett företag som har ekonomiska svårigheter på det 

sätt som anges i punkt 1 eller är ett företag som är föremål för betal-

ningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar 

ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. I remissen 

används det definierade uttrycket bl.a. i 7 kap. 1, 3 a, 3 c, 3 d och 

4 §§. På grund av utformningen av definitionen blir de nämnda be-

stämmelserna i 7 kap. svåra att läsa. Lagrådet föreslår att utform-

ningen av definitionen övervägs ytterligare i det fortsatta lagstift-

ningsarbetet. Vidare underlättas läsningen om punkterna 2 och 3 i 

3 a, 3 c och 3 d §§ samt punkterna 1 och 2 i 4 § byter plats.               

 

1 kap. 13 § 

 

I paragrafen definieras uttrycket ”uppgifter om stödmottagare”. I lag-

rummet regleras vilka uppgifter som måste samlas in för att Sverige 

ska kunna uppfylla EU-rättens krav på offentliggörande och informa-

tion på webbplatsen. Det anges i tre punkter vilken information som 

måste lämnas om stödmottagaren, uppgift om företagets storlek, var 

det är beläget och dess verksamhetsområde. Uppgifterna ska läm-

nas till Skatteverket.  
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Det definierade uttrycket används inte i lagförslagen i remissen, även 

om en hänvisning för ett annat motsvarande fall förekommer i 9 kap. 

2 §. Lagrådet sätter därför i fråga om definitionen behövs. Det har 

dock vid föredragningen upplysts att definitionen behövs för förord-

ningsändringar och för kommande förslag till ändringar i 11 kap.  

Eftersom Lagrådet inte har tagit del av dessa förslag kan Lagrådet 

inte bedöma om definitionen har fått en ändamålsenlig utformning. 

 

7 kap. 1, 3 a, 3 c, 3 d och 4 §§ 

 

Se vad Lagrådet anfört under 1 kap. 12 §. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om skatt på 

energi 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 


