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1 Sammanfattning  

Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen till ändringar i lagen (1994:1776) om 
skatt på energi (LSE) respektive lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 
genomförs. Skatteverket anser dock att ikraftträdandet för ändringarna i båda de nämnda 
lagarna bör senareläggas till den 1 oktober 2019.  

Skatteverket har även vissa synpunkter på redogörelsen i avsnitt 4.3 i promemorian för 
innebörden av gällande regelverk och föreslagna ändringar avseende skattenedsättning för 
bränsle som förbrukas för viss värmeproduktion.   

2 Skatteverkets synpunkter 

2.1 Förslag till ändring av lagen om skatt på energi (avsnitt 3 och 4) 

2.1.1 Ikraftträdandetidpunkt  

Skatteverket anser att ikraftträdandet bör senareläggas till kvartalsskiftet den 1 oktober 2019 
om förslagen genomförs. 

Det stora flertalet av de företag som omfattas av skattenedsättningen för diesel som används 
i arbetsfordon i gruvindustriell verksamhet ansöker om återbetalning per kalenderkvartal.  

Även kraftvärmeproducenter som inte själva är skattskyldiga för bränslet är hänvisade till att 
ansöka om återbetalning per kalenderkvartal avseende skattenedsättningen enligt 6 a kap. 1 § 
17 a eller 3 § LSE. Det är även aktuellt att kraftvärmeproducenter som är skattskyldiga för 
bränslet ansöker om återbetalning per kalenderkvartal eftersom skattenedsättningen enligt 
9 kap. 5 § tredje stycket LSE (leverans av värme till viss industriell verksamhet) är större än 
skattenedsättningen enligt 6 a kap. 1 § 17 a och 3 § LSE. Att ändra i ett komplext regelverk 
mitt i ett kalenderkvartal innebär att den administrativa bördan ökar för både företagen och 
Skatteverket. 

Skatteverket anser att förändringar i de aktuella bestämmelserna om nedsättning inte bör ske 
mitt i ett kalenderkvartal. Skatteverket anser dessutom att förändringar under 
semesterperioden allmänt sett bör undvikas eftersom det innebär hanteringsmässiga 
svårigheter för företagen.  
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2.1.2 Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion (avsnitt 4.3) 

I avsnitt 4.3.3 (näst sista stycket) anges att full befrielse från koldioxidskatt medges vid 
värmeleverans från kraftvärmeverk till industri inom EU ETS. Detta gäller i dag endast vid 
leveranser för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en 
verksamhetskategori som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet (2003/8729/EG). 
Viss industri inom EU ETS bedriver dock inte sådan industriell verksamhet, utan omfattas 
av EU ETS endast med anledning av att industrin har stora förbränningsanläggningar 
(förbränningsverksamheten tillhör första verksamhetskategorin i bilaga I, men är inte i sig 
industriell verksamhet). I promemorian finns inget förslag om att införa full befrielse från 
koldioxidskatt även vid värmeleveranser till sådan industri inom EU ETS. I den planerade 
propositionen bör den aktuella meningen därför förtydligas i detta avseende. 

I avsnitt 4.3.3 (sista stycket) anges att för eventuella kraftvärmeanläggningar utanför 
EU ETS innebär förslaget att nedsättningen av energiskatten helt tas bort. I den planerade 
propositionen bör det förtydligas att detta endast syftar på den slopade skattenedsättningen 
enligt nuvarande 6 a kap. 3 § LSE.  

Redogörelsen i avsnitt 4.3.6 (första stycket) för det nuvarande regelverket för 
skattenedsättning vid värmeleveranser till industrin är inte helt korrekt avseende hur 
skattenedsättningen kan åstadkommas. I promemorian föreslås inga förändringar i detta 
avseende. Redogörelsen bör därför ses över i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

2.2 Förslag till ändring av lagen om skatt på kemikalier i viss 
elektronik (avsnitt 5) 

2.2.1 Ikraftträdandetidpunkt 

Skatteverket anser att förändringar under semesterperioden allmänt sett bör undvikas 
eftersom det innebär hanteringsmässiga svårigheter för företagen. Skatteverket anser därför 
att ikraftträdandet bör senareläggas till den 1 oktober 2019 om förslagen genomförs. 

3 Konsekvenser för Skatteverket 

De föreslagna ändringarna avseende de båda lagarna medför i huvudsak behov av riktad 

information till berörda företag, ändringar i webbinformation, systemanpassningar 

samt ändringar i ett antal deklarationer och återbetalningsslag. Skatteverkets kostnader  för 

detta beräknas bli begränsade.  

Även Skatteverkets kostnadsbesparingar med anledning av den slopade skattenedsättningen 
för diesel i gruvindustrins arbetsfordon beräknas bli begränsade. 

 


