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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-28
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet
Leif Lindstam och justitierådet Leif Thorsson.
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 16 mars 2006 (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 skattebetalningslagen (1997:483),
3. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesråden Monica
Falck och Lars Lundholm samt ämnessakkunnige Tomas Eurenius .

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi

2 kap. 4 a § och 10 §

De i 4 a § tredje stycket angivna skattebeloppen avses enligt en föreslagen ändring i 10 § årligen räknas om med utgångspunkt i förändringar i det allmänna prisläget. Enligt vad som redan nu sägs i
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1 § tredje stycket skall en sådan omräkning göras även beträffande
de skattebelopp som anges i 1 § första stycket. Efter modell av 1 §
tredje stycket bör 4 a § tillföras en erinran om att omräkning skall ske
med början för kalenderåret 2007.

I 10 § bör omräkningen av skatten på förbränning av hushållsavfall
regleras i ett särskilt stycke, där det till en början anges att omräkningen skall börja ske när det gäller kalenderåret 2007 och vidare att
utgångspunkten för omräkningen – såsom har upplysts vid föredragningen – inte skall vara densamma som för övrig omräkning utan
skall vara år 2005. Som följd av detta förslag bör punkt 2 i de föreslagna övergångsbestämmelserna utgå.

4 kap. 14 §

Skattskyldighet avses enligt förslaget inträda vid en viss minsta förbrukning, angiven som ett ton bränsle per kalendermånad. Det är
oklart om härmed avses det faktiska bränslet, hushållsavfallet, eller
den skattepliktiga beståndsdelen, det fossila kolet enligt schablonberäkningen i 2 kap. 4 a § andra stycket. Vid föredragningen har upplysts att det är det senare som avses. Detta bör tydliggöras i det fortsatta beredningsarbetet.

6 a kap. 3 §

Paragrafens föreslagna andra stycke blir enligt Lagrådets mening
mera lättläst om skattebefrielserna för energiskatt och koldioxidskatt
anges var för sig i särskilda stycken samt om befrielsen avseende
koldioxidskatt anges med utgångspunkt i den lägsta elverkningsgrad
vid vilken befrielse medges, i stället för som i förslaget den högsta
graden i intervallet.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

