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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 

Utfärdad den 22 november 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt 

på energi  

dels att 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6 och 8 §§ samt 11 kap. 2, 7 och 10 §§ ska 

ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 17 a § och 11 kap. 13 §, 

av följande lydelse. 

1 kap. 

2 a §2    Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt 

kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om 

ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och 

statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan. 

För vissa produkter i denna lag finns uppdateringar av hänvisningarna till 

KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) 

nr 2658/87 i  

– kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 2018

om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till nummer 

i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter, eller  

– sådant senare genomförandebeslut som har fattats med stöd av

artikel 2.5 andra stycket i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 

om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energi-

produkter och elektricitet. 

17 a §    Med koncessionspliktigt nät avses ett ledningsnät som omfattas av 

en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857). 

4 kap. 

4 §3    En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska 

ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i 

Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.  

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och 

uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de 

bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av 

medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av 

bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd 

skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-

1 Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26. 
2 Senaste lydelse 2006:1508. 
3 Senaste lydelse 2013:1075. 
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SFS 2018:1887 land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten 

inte har betalats i rätt tid. 

Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan 

påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §. Säkerheten ska lägst 

uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen 

som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säker-

heten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det 

högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre 

kalendermånaderna. Vid beräkningen får bortses från bränslen som bered-

skapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd 

säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. 

Säkerheterna ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den 

dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upp-

lagshavare återkallas. Säkerheten enligt första och andra styckena får efter 

återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för 

vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 3 a kap. 4 §. 

6 §4    Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas 

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som 

registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om 

att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till 

sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.  

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där 

varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovs-

förfarande (ordinarie mottagningsplats). 

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för 

betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i 

anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk 

av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om åter-

kallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare 

återkallas. 

En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under 

uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den 

direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet 

eller ersättningsdokumentet.  

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas 

även på registrerad varumottagare. 

8 §5    Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett 

uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt 

artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad 

avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd 

är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 4 § första, andra och fjärde 

styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även 

på registrerad avsändare. 

11 kap. 

2 §6    Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den  

1. framställts

4 Senaste lydelse 2013:1075. 
5 Senaste lydelse 2016:266. 
6 Senaste lydelse 2017:1223. 
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SFS 2018:1887 a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av

mindre än 50 kilowatt, 

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 50 kilowatt, och 

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent

eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap 

med producenten eller nätinnehavaren, 

3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,

5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett

koncessionspliktigt nät, eller 

6. framställts

a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av

mindre än 100 kilowatt, 

b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,

c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 100 kilowatt, och 

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade

generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från 

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generator-

effekt, 

2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och

3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt

installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen 

av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade 

effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som 

anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad 

generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a 

respektive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning 

först ske till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt. 

7 §7    Skyldigheten att betala energiskatt inträder 

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när

skattepliktig elektrisk kraft 

a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1,

2 eller 3, eller 

b) förbrukas av den skattskyldige, och

2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft

förs in till Sverige. 

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av 

elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig 

enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857). 

Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte om skattskyldighet för 

den elektriska kraften redan har inträtt, utom i fråga om elektrisk kraft som 

omfattas av rätt till återbetalning enligt 13 §. 

10 §8    Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra 

avdrag för skatt på elektrisk kraft, om  

7 Senaste lydelse 2017:1223. 
8 Senaste lydelse 2017:1208. 
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SFS 2018:1887 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en

anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 

50 kilowatt, och 

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs

från 

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generator-

effekt, 

2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och

3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt

installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen 

av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas 

samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket 

först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid 

bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1. 

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den skattesats 

som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad 

kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast medges 

i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser. 

13 §9    Efter ansökan från någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första 

stycket 1, 2 eller 3 beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av 

energiskatten på den elektriska kraft som sökanden efter batterilagring matat 

in på det koncessionspliktiga nät från vilket den elektriska kraften dess-

förinnan matats ut. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelsen i 11 kap. 7 § i den nya lydelsen och de nya bestäm-

melserna i 1 kap. 17 a § och 11 kap. 13 § tillämpas dock för tid från och med 

den 1 januari 2018. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Jan Larsson 

(Finansdepartementet) 

9 Tidigare 13 § upphävd genom 2016:1073. 
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