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Remiss av promemorian Tillfällig 
utvidgning av statligt stöd genom 
nedsatt energiskatt (Fi2021/03007) 

Detta yttrande är Kommerskollegiums remissvar på promemorian 

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt 

(Fi2021/03007).   

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

I promemorian föreslås att företag som fick svårigheter till följd av 

utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta 

emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. 

 

Kollegiet har analyserat förslaget, och saknar en analys av eller 

diskussion kring möjligheter att ge andra typer av stöd som kan få samma 

företagsekonomiska effekt som det nu föreslagna. Eftersom stödet 

innebär en sänkning av kostnaden för utsläpp av koldioxid, samt 

användande av energi, kan incitamenten för att minska energianvändning 

och koldioxidutsläpp att försvagas. Förslaget innebär dessutom att 

Sveriges subventioner till fossilt ökar, åtminstone tillfälligt. Detta går 

emot Sveriges åtaganden inom Agenda 2030 och delmål 12 c. Andra 

typer av stöd, som inte skapar dessa incitament och följder, bör därför 

undersökas vidare. 

Ingen anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet 
Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden, 

som hänvisar till tjänstedirektivet1, följer att nya eller förändrade krav på 

tjänsteverksamhet ska anmälas till Kommerskollegium. 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 

marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5 
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Statligt stöd är undantaget från tjänstedirektivets tillämpningsområde.2 

Förslaget aktualiserar såldes inte anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet.  

Ingen anmälningsplikt enligt 
anmälningsdirektivet  
Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för 

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i 

enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller 

av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt 

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ((EU) 

2015/1535).3  

Tekniska föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors 

egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning, 

bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.4 

Tekniska föreskrifter kan även vara regler för etablering av e-

tjänsteleverantörer eller leverans av e-tjänster.5  

Kommerskollegium bedömer att de remitterande förslaget till lag om 

ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi inte innehåller några krav 

på produkter eller informationssamhällets tjänster. Anmälningsplikt 

enligt direktiv (EU) 2015/1535 aktualiseras därmed inte.  

Ärendet har avgjorts av enhetschef Agnès Courades Allebeck i närvaro 

av utredaren Sebastian Wiik, föredragande. I den slutgiltiga 

handläggningen har även deltagit utredarna Hiba Zeydi, Johanna Nyman 

och Fredrik Gisselman.   

 

 

Agnès Courades Allebeck 

   Sebastian Wiik  

 

 

 
2 Artikel 1.3.  
3 Andra procedurer är de i enlighet med tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt 

Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on Technical Barriers to 

Trade).  
4 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f).  
5 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f). 


