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LRF:s yttrande angående ”Tillfällig utvidgning av statligt 
stöd genom nedsatt energiskatt” 
 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad 

promemoria och anför följande. 

 

Bakgrund 

 

I promemorian föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 

februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-

19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av 

skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Det gäller dock bara statliga 

stöd i form av skattebefrielse för ändamål som enligt stödordningen GBER 

förklarats förenliga med den inre marknaden. Den begränsade tidsperioden 

omfattar 1 mars 2020–31 december 2021.  

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

 

 

 

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND  

LRF tillstyrker förslaget, med vissa tillägg, enligt motivering nedan.  

 

LRF delar regeringens åsikt och är positiva till att lagen förlängs för att hantera 

covid-19 och dess negativa effekter på svenskt näringsliv. Den tillfälliga lagen 

förlängs nu till och med 31 december 2021. Det finns en risk att pandemin 

fortsätter och tar ny kraft i och med att flera länder, inklusive Sverige, tar bort 

flertalet restriktioner och öppnar upp igen under hösten 2021. Det finns därför 

en uppenbar risk att lagen återigen behöver förlängas inom kort. Detta skapar 

oro och osäkerhet bland företagen. 

 

LRF anser därför att regeringen bör ta hänsyn till detta redan nu och förlänga 

den tillfälliga lagen till 31 december 2022.  
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Stockholm den 29 september 2021  

 

 

  

  

  

Wictoria Bondesson                    Martin Mörman     

Enhetschef                     Skatteexpert 
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