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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-04-18
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. justitierådet
Lars K Beckman och regeringsrådet Göran Schäder.

Enligt en lagrådsremiss den 7 april 2005 (Finansdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Jan Larsson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås en befrielse från energi- och koldioxidskatt
för diesel som används i arbetsmaskiner inom yrkesmässig skogsbruksverksamhet i södra Sverige under tiden den 8 januari 2005 –
utgången av år 2006. Lagtekniskt innebär förslaget att det görs vissa
ändringar i lagen om skatt på energi. Bl.a. införs en ny punkt 15 i den
tabell som är intagen i 6 a kap. 1 §. Vidare förses 6 a kap. med en ny
paragraf, 6 §, som kompletterar vad som sägs i punkt 15.

Enligt Lagrådets mening blir lagtexten mera lättillgänglig, om alla villkoren för skattebefrielsen förs samman i en punkt i den nyssnämnda
tabellen. Den föreslagna 6 § bör därmed utgå.

Lagrådet föreslår vidare att den nya punkten sätts före den nuvarande punkten 14. Den nya punkten bör således betecknas 14, och den
hittillsvarande punkten 14 bör få beteckningen 15.

2

Lagrådet föreslår att de nya punkterna får följande lydelse:

14. Förbrukning i
yrkesmässig skogsbruksverksamhet
för drift av andra
motordrivna fordon
än personbilar, lastbilar och bussar, om
förbrukningen sker
före den 1 januari
2007 i Skåne, Blekinge, Kronobergs,
Kalmar, Jönköpings,
Hallands, Västra
Götalands eller
Östergötlands län

Andra bränslen än bränsle som avses
i 2 kap. 1 §
första stycket
3b

100 procent

100 procent

–

15. Om skattebefrielse inte följer av
punkt 14, förbrukning i yrkesmässig
jordbruks-,skogsbruks- eller vatte nbruksverksamhet för
drift av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar
och bussar

Andra bränslen än bränsle som avses
i 2 kap. 1 §
första stycket
3b

–

77 procent

–

Godtas Lagrådets förslag, får även den föreslagna övergångsbestämmelsen ändras. Bestämmelsen kan lämpligen lyda: ”De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 § punkt 14 skall dock tillämpas från och
med den 8 januari 2005.”.

