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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid 
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

1 §2 Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller
annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. 10 kap. 1–4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), 
3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 
4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 
5. tullagen (2000:1281), eller 
6. lagen (1972:435) om överlastavgift.
Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § la-

gen (1994:1776) om skatt på energi. 
Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som

förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första
meningen.

10 §3 Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk ge-
nom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det
allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit uppta-
gen till ett för stort belopp, ska Kronofogdemyndigheten besluta om rättelse. 

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska även erhålla
ränta från utgången av den månad då beloppet kom Kronofogdemyndigheten
till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. Räntan beräknas en-
ligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt 65 kap.
4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Öretal som uppkom-
mer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor
ska inte utbetalas. 

Utbetalning med anledning av rättelse görs av Kronofogdemyndigheten.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.
2 Senaste lydelse 2008:1414.
3 Senaste lydelse 2000:186.
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Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00
Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestäm-

melser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ar-
tister m.fl. och skattebetalningslagen (1997:483) gäller 1 § i sin äldre ly-
delse.

3. Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på ränta som
hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig
till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Frank Walterson
(Finansdepartementet)


