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Föredragande: 
statsrådet Svantesson 

Ärende:  

1 
Entledigande och förordnande i 
guvernörsstyrelsen för Internationella 
valutafonden 
Fi2022/ 
 

 

2 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska 
unionen 
Fi2022/ 
 

 

3 
Ändring av uppdraget till Statistiska centralbyrån 
att leverera statistik till Regeringskansliet 
Fi2022/ 
 

 

4 
Förlängd tid till Konjunkturinstitutet för 
uppdraget att upprätta förteckningar över 
statistik som levereras till Regeringskansliet 
Fi2022/ 
 

 

5 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:51) 
a) lag om ändring i lagen (2022:1071) om ändring 
i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk 
skatt 
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b) lag om ändring i lagen (2022:1072) om 
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
c) lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring 
i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
d) lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 
Fi2022/03355 (delvis) 
 
6 
Utfärdande av lag om ändring i lagen 
(2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion 
för installation av grön teknik (rskr. 2022/23:51) 
Fi2022/03355 (delvis) 
 

 

7 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:51) 
a) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på 
energi 
b) lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 
c) lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 
d) lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 
e) lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på 
kemikalier i viss elektronik 
f) lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på 
kemikalier i viss elektronik 
g) lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt 
på kemikalier i viss elektronik 
h) lag om upphävande av lagen (2019:1274) om 
skatt på avfall som förbränns 
i) lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 
Fi2022/03355 (delvis) 
 

 

8 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:51) 
a) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på 
energi 
b) lag om ändring i lagen (2022:166) om ändring 
i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
c) lag om ändring i lagen (2022:1484) om ändring 
i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
Fi2022/03355 (delvis) 
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9 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:51) 
a) lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet 
från skatt vid import, m.m. 
b) lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet 
från skatt vid import, m.m. 
c) lag om ändring i lagen (1994:1563) om 
tobaksskatt 
d) lag om ändring i lagen (1994:1564) om 
alkoholskatt 
e) lag om ändring i lagen (1998:506) om 
punktskattekontroll av transporter m.m. av 
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 
f) lag om ändring i lagen (1998:506) om 
punktskattekontroll av transporter m.m. av 
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 
g) lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på 
vissa nikotinhaltiga produkter 
h) lag om ändring i lagen (2022:155) om 
tobaksskatt 
i) lag om ändring i lagen (2022:156) om 
alkoholskatt 
j) lag om ändring i lagen (2022:155) om 
tobaksskatt 
k) lag om ändring i lagen (2022:156) om 
alkoholskatt 
Fi2022/03355 (delvis) 
 

 
 

10 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(2022:1588) om fastställande av omräknade 
belopp för tobaksskatt för år 2023 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2022:1591) om fastställande av omräknat 
belopp för skatt på avfall som förbränns för år 
2023 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2022:1589) om fastställande av omräknade 
belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 
2023 
Fi2022/ 
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11 
Regeringens proposition  
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 
Fi2022/02895 
Fi2022/ 
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