
1

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
0

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
0

Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 17 november 2022 

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

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 4–7 §§, och närmast 
före 8 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse,  

dels att det närmast före 8 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda 
”Godkännande som skattebefriad förbrukare”. 

8 kap. 
Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs 

4 §2    Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs får ges 
en sökande som  

1. i sin verksamhet är avsändare för sådan flyttning som avses i 5 §, och
2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig att ges ett sådant godkännande. 
Skatteverket beslutar om godkännande efter särskild ansökan. Ett 

godkännande får gälla för en viss tid eller tills vidare. 

5 §3    Den som har ett godkännande enligt 4 § behöver inte använda 
förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i 
Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-
landet tas emot för förbrukning i skepp. 

Första stycket gäller endast för sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3 a.  

Om bränsle som omfattas av en flyttning som påbörjats med stöd av första 
stycket flyttas via det andra EU-landet till en plats i Sverige, omfattar 
undantaget hela flyttningen av bränslet. 

6 §    Den som har fått ett godkännande enligt 4 § ska löpande bokföra 
flyttningar för vilka undantaget i 5 § tillämpas. 

7 §    Godkännande enligt 4 § får återkallas om 
1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. bränsle för vilket undantag enligt 5 § har tillämpats används för annat

ändamål utanför Sverige än som följer av 5 § första stycket eller flyttningen 
av bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med 5 §, 

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5. 
2 Tidigare 4 § upphävd genom 2001:518. 
3 Tidigare 5 § upphävd genom 2001:518. 
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3. den som har godkänts inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 §,
4. den som har godkänts inte medverkar vid revision enligt

skatteförfarandelagen (2011:1244), eller 
5. den som har godkänts begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 8 kap. 4 § och i 
övrigt den 13 februari 2023. 

På regeringens vägnar 

ELISABETH SVANTESSON 
Ulf Olovsson 
(Finansdepartementet) 
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