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Remiss av Skatteverkets promemoria Tredjemans-
föreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt 
Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerad remiss.  

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 
distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 
energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta 
för alla.  

Sammanfattning 
Energiföretagen Sverige har inget att invända mot förslaget att Skatteverket i vissa fall ska 
ges möjlighet att förelägga tredjeman att lämna uppgifter om den som ansökt om 
återbetalning av eller kompensation för punktskatt. 

Bakgrund om Skatteverkets förslag 
Under vissa förutsättningar finns möjlighet att ansöka om återbetalning av bl.a. 
energiskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. I förslaget föreslås att 
Skatteverket i vissa fall ska ges möjlighet att förelägga tredjeman att lämna uppgifter om 
den som ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt. Fr.o.m. den 1 
januari 2017 ökar antalet som har rätt till återbetalning av punktskatt kraftigt. Detta som 
följd av att den reducerade energiskattesatsen på el som förbrukas i tillverknings-
processen i industriell verksamhet ersätts med ett avdrags- respektive 
återbetalningsförfarande.  

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
Energiföretagen Sverige har inget att invända mot förslaget att Skatteverket i vissa fall ska 
ges möjlighet att förelägga tredjeman att lämna uppgifter om den som ansökt om 
återbetalning av eller kompensation för punktskatt. Det är rimligt att Skatteverket får 
möjligheten att besluta om föreläggande för att begära in uppgifter som ett 
hanteringsmässigt betydligt enklare alternativ än en revision. Vi anser dock att det är 
viktigt att Skatteverket tydligt informerar om att man har denna möjlighet till 
föreläggande i blanketter och information på Skatteverkets webbsida m.m. när 
lagstiftningen införts.  
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