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Långsam hantering av energiskatt på naturgas ger företag likviditetsproblem 

 

Fallet 
 
I Sverige finns sedan 1991 en särskild skatt på koldioxid som regleras enligt en särskild energilag1. 
Syftet med skatten är att försöka minska koldioxidutsläppen vid förbränning av fossila bränslen 
samt, enligt Naturvårdsverket, att öka statens skatteintäkter2. Skatten ska verka avskräckande på 
användning av fossila ämnen som energikälla och nivån bestäms i relation till kolinnehållet i det 
aktuella bränslet. Nivån beräknas på det aktuella ämnets kolinnehåll i förhållande till olja, som har 
100 procents koldioxidskatt. 
 
Reglerna för koldioxidbeskattning av företag är emellertid komplicerade och innehåller en mängd 
undantag. Bränslen som används för elproduktion är till exempel befriade från koldioxidskatt. 
Det gäller även bränslen som förbrukas i yrkesmässig sjöfart, spårbunden trafik och flyg. 
Biobränslen, som till exempel ved, pellets, spannmål, halm och flis, är också helt befriade från 
koldioxidskatt. Industriell verksamhet, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk har däremot nedsatt 
koldioxidskatt. Utöver de generella nedsättningsreglerna kan företag med stor energiförbrukning 
få ytterligare nedsättningar av koldioxidskatten. Särskilda regler gäller även för cement-, kalk-, 
sten- och glasindustrin.  
 
För tillverkningsindustrin finns alltså regler om rätt till reduktion av koldioxidskatten. Från 1 
januari 2004 har industriverksamheter som förbrukar naturgas rätt till 79 procents reduktion av 
skatten, vilket regleras enligt energilagen. Men för att tillverkningsföretagen ska få tillgodoräkna 
sig denna reduktion måste skatten först betalas in till skatteverket, vilket sker via kraftbolaget. 
Därefter måste företaget ansöka om återbetalning hos myndigheten. Handläggningstiden hos 
skatteverket är ungefär tre månader efter att företaget ansökt om återbetalning. Utbetalning sker 
en gång per kvartal. Under den tid handläggningen pågår måste alltså företaget ligga ute med de 
inbetalade medlen hos skatteverket.  
 
Ett företag som drabbas av reglerna för återbetalning av koldioxidskatter och långa 
handläggningstider är Svensk Miljölack AB i Falkenberg. Företaget har en omsättning på runt 7 
miljoner kronor om året. Varje kvartal tvingas Miljölack betala in koldioxidskatter på cirka 40 000 
kronor för förbrukning av naturgas, skatter som sedan ska betalas tillbaka. Företaget har inte rätt 
att självt räkna ut sin rätta energiskatt och betala denna summa, utan företaget ska betala ett 
belopp baserat på full koldioxidskatt till leverantören Sydkraft, som i sin tur betalar skatten till 
skatteverket. Därefter ska skatteverket pröva företagets rätt att återfå 79 procent av den inbetalda 
skatten. Detta innebär ett likviditetsproblem för Miljölack, som tvingas ligga ut med delar av sin 
omsättning hos Skatteverket. Någon ränta betalas inte heller på de utestående pengarna under 
handläggningstiden. Ränta betalas först från den dag pengarna förs över på skattekontot fram till 
utbetalningsdagen.   
 
Skatteverket motiverar sitt system med att staten anser det bättre ur kontrollsynpunkt med ett 
återbetalningssystem än att företagen själva räknar ut sin skatt. Skatteverket vill heller inte belasta 
bränsleleverantören med att bedöma vilka som har rätt till skattereduktion. Ett undantag görs 
dock för oljeraffinaderier och stora oljebolag med lager överstigande 500 m3, som har möjlighet 
att registrera sig som skattskyldiga för energiskatter och själva räkna ut sin energiskatt. 

                                                 
1 Lag (1994:1776) om skatt på energi 
2 Naturvårdverket Koldioxidskatt 



 

Företagarombudsmannens bedömning 

 
- Skatteverkets återbetalningssystem innebär ett likviditetsproblem för Miljölack och andra 

tillverkningsföretag som tvingas ligga ute med stora summor under skatteverkets 
handläggningstid. Eftersom hanteringen med företagets energiskatt på naturgas sker 
regelbundet borde handläggningstiden avsevärt kunna kortas. På de energifakturor som 
till exempel Sydkraft skickar ut finns redan den aktuella återbetalningssumman angiven. 
Uträkning och återbetalning till företagets skattekonto skulle kunna göras genast efter att 
företaget redovisat sin energiförbrukning. Då skulle företaget kunna tillgodoräkna sig 
energiskatteåterbetalningen i förhållande till andra utgående skatter på skattekontot och 
därigenom undvika likviditetsproblem 

 
- Företag som konsumerar stora mängder el har möjlighet att registrera sig hos skatteverket 

och själva redovisa elkonsumtion och skatteinbetalningar. Dessa företaget behöver inte 
betala in något skatteöverskott och vänta på skatteverkets prövning av återbetalning. Ett 
liknande system borde kunna införas för företag som konsumerar naturgas. 

 
I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Lars I W 
Jansson, Nils-Eric Sandberg, Edward Waller och Monica Werenfels Röttorp. 
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Lag (1994:1776) om skatt på energi 
 
6 kap 
1 § Befrielse från energi-, koldioxid- och svavelskatt skall ske för bränsle som förbrukas för annat 
ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används 
för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning. 


