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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 

Utfärdad den 17 november 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 d kap. 1 § och 9 kap. 10 c § lagen 
(1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2022:166) 
om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. 

4 d kap. 
1 §    Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle 
flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen 

1. omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande
bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, 

2. omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket eller motsvarande bestämmelser
i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller 

3. utgör distansförsäljning enligt 4 c kap. 1 § eller motsvarande
bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning. 

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle 
ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land. 

Bestämmelser om undantag från första och andra styckena finns i 8 kap. 
5 §. 

9 kap. 
10 c §    Om skatt har betalats i Sverige för annat bränsle än som omfattas 
av 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land för att 
användas där, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av 
skatten.  

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har 
betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet. 

För den som har godkänts för särskild hantering av proviantering till havs 
enligt 8 kap. 4 § gäller första och andra styckena även i fråga om skatt på 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Detta gäller dock endast om 
undantag enligt 8 kap. 5 § har tillämpats för bränslet. Den som begär 
återbetalning ska då även visa att bränslet är avsett att användas för ett i det 
andra EU-landet skattebefriat ändamål eller att skatt har betalats i det andra 
EU-landet. 

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5. 
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På regeringens vägnar 

ELISABETH SVANTESSON 
Ulf Olovsson 
(Finansdepartementet) 
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