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Remissvar angående promemorian ”Tillfällig 
utvidgning av statligt stöd genom nedsatt 
energiskatt”, dnr Fi2021/03007  

 

Förvaltningsrätten, som ber om ursäkt för sent svar, har, utifrån de 
aspekter som domstolen har att beakta, följande synpunkter.  

 

Av promemorian framgår att förslaget till ändring i energiskattelagen ska 
träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla vid utgången av 
december 2022. Det finns en övergångsbestämmelse som gäller 
tillämpningen för yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller 
begäran om omprövning som kommit in före ikraftträdandet. Däremot 
saknas en motsvarande bestämmelse för vad som gäller vid paragrafens 
upphörande. Förvaltningsrätten rekommenderar att en sådan 
begränsning införs, förslagsvis på så sätt att det föreskrivs att 
bestämmelsen är tillämplig på yrkande om avdrag, ansökan om 
återbetalning eller begäran om omprövning som kommit in före 
utgången av december månad 2022. 

 

Aktuellt regelverk är redan idag mycket tekniskt och svåröverblickbart 
med alla hänvisningar. I den föreslagna paragrafen tillkommer 
svårigheter i form av en hänvisning till ”företag i svårigheter” som är en 
EU-autonom definition av företag som befinner sig i vissa ekonomiska 
svårigheter. Den föreslagna paragrafen är därutöver lagtekniskt 
komplicerad eftersom den innehåller en dubbelnegation. 
Förvaltningsrätten inser att klarare formuleringar möjligen är förenade 
med svårigheter mot bakgrund av hur nu gällande regelverk är utformat 
men väljer ändå att föra fram synpunkterna. 
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Retroaktiv lagstiftning orsakar inte sällan tillämpningsproblem. 
Förvaltningsrätten förutser att förslaget kommer att medföra 
gränsdragningsproblem i den praktiska tillämpningen och att det 
kommer att föra med sig svåra bevisfrågor, vilket är något som bör 
beaktas vid bedömningen av de konsekvenser förslaget innebär, i vart fall 
för de allmänna förvaltningsdomstolarna.  

 

Förvaltningsrätten har i övrigt inga synpunkter.   

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Lennart Furufors efter 
föredragning av rådmannen Mona Aldestam. 

 

 

Lennart Furufors 

lagman  
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