
Information om skatt på 
avfall som förbränns

(Energiföretagen Sveriges kansli, 12 mars 2020)



Dagens program

• Hur informerar Skatteverket?

• Information om lagen

• Praktisk information

• Frågor



Principer som styr Skatteverkets arbete

• Serviceskyldighet

• Objektivitet och likabehandling



Information på Skatteverkets webbplats

https://www.skatteverket.se/avfallsforbranning

- Allmän information om skatten 

- Blanketter, skattesatser, e-tjänster (deklaration m.m.)

Rättslig vägledning 

Rättslig information publiceras här

https://www.skatteverket.se/avfallsforbranning


Rättslig vägledning

• Rättsligt stöd

• Årsutgåvan publiceras i början av februari varje år

• Löpande uppdatering

• Innehåller ställningstaganden och förtydliganden

• Går att prenumerera på!



Ställningstagande

• För att åstadkomma enhetlig rättstillämpning

• Visar Skatteverkets tolkning och bedömning 

• Intern styrning 

• Publiceras separat och arbetas in i Rättslig vägledning



När tas ett ställningstagande fram? 

En fråga behöver belysas för en vidare krets och 

• Det saknas svar på en fråga.

• Rättsavdelningen vet eller tror att det finns olika bedömningar.

• Rättsläget är oklart.



Förtydligande

• Svar på frågor som bedöms vara av intresse för många 

• Nya exempel och förklarande text

• Arbetas in i rättslig vägledning löpande



Lag (2019:1274) om skatt

på avfall som förbränns

träder i kraft den 1 april 2020.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Skatt ska betalas

för avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en 
samförbränningsanläggning.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Definitioner av begrepp

Avfallsförbränningsanläggning, samförbränningsanläggning, 
förbränningsanläggning, avfallsförbränning.

Definitioner hämtade från förordningen om förbränning av avfall.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Skatt ska inte betalas för

• farligt avfall, biobränsle eller animaliska biprodukter,

• avfall som förs in till en samförbränningsanläggning som huvudsakligen 
producerar material och där avfallsförbränning ingår i produktionen av 
materialet.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Definitioner av avfallskategorier

• Farligt avfall – avfallsdirektivet

• Biobränsle ~ förordningen om elcertifikat

• Animaliska biprodukter – EU-förordning om animaliska biprodukter



Lag om skatt på avfall som förbränns

Skattskyldig är

den som bedriver verksamheten på en avfallsförbränningsanläggning 
eller på en samförbränningsanläggning.

Skattskyldighet inträder

när avfall förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en 
samförbränningsanläggning.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Skatt ska betalas med

75 kronor per ton avfall 1 april 2020 – 31 december 2020 

100 kronor per ton avfall 1 januari 2021 – 31 december 2021

125 kronor per ton avfall fr.o.m. 1 januari 2022

(omräkning fr.o.m. 2023).



Lag om skatt på avfall som förbränns

Avdrag för 

avfall, och ämne eller föremål som har upphört att vara avfall, som förs ut 
från anläggningen.

Avdrag endast för avfall som beskattats tidigare.

Avdrag med det skattebelopp som gällde när avfallet fördes in.



Lag om skatt på avfall som förbränns

Skatteverket ska utvärdera effekterna av skatten på avfallsförbränning.

Inhämta underlag från Naturvårdsverket och Energimyndigheten och 
synpunkter från berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2021.



Redovisa och betala skatt



Registrering

Blankett anmälan – avfallsförbränningsskatt (SKV 5446)



Vad ska redovisas i deklarationen?



Redovisning

• Redovisningsperiod

• Redovisa och betala skatt
‒ När punktskattedeklarationen senast ska ha lämnats styrs av storleken på 

företagets beskattningsunderlag för moms

‒ Skatten ska vara bokförd på skattekontot senast samma dag som deklarationen 
ska vara lämnad



Förfallodagar punktskattedeklaration

Period Stora företag Mindre företag Ej momsdekl.

Januari 26 februari 12 mars 12 februari

Februari 26 mars 12 april 12 mars

Mars 26 april 12 maj 12 april

April 26 maj 12 juni 12 maj

Maj 26 juni 12 juli 12 juni

Juni 26 juli 17 augusti 12 juli

Juli 26 augusti 12 september 17 augusti

Augusti 26 september 12 oktober 12 september

September 26 oktober 12 november 12 oktober

Oktober 26 november 12 december 12 november

November 26 december 17 januari 12 december

December 26 januari 12 februari 17 januari



För mer information är du välkommen att kontakta 
Skatteverket 

• Kontaktuppgifter

010-578 71 02

skatteverket@skatteverket.se

mailto:skatteverket@skatteverket.se


Vad menas med anläggningen?

Med förbränningsanläggning avses en stationär eller mobil teknisk 
anläggning där avfall förbränns. I en förbränningsanläggning enligt denna 
lag ingår

1. hela anläggningen och det område som hör till anläggningen med 
samtliga förbränningslinjer, utrymmen, utrustning och system som hör 
samman med avfallets behandling, och

2. allt i anläggningen som hör samman med termisk behandling av 
avfallet genom oxidering eller genom en förbränningsprocess som följer 
därefter.



Tack för uppmärksamheten!

Johanna Arrhén

Anna Jakobsson

Lena Flodin

Daniel Wallin


