
FAKTABLAD PROCESS & TEKNIKSTÖD

Så deklarerar du biogasbränsle 
– punktskattedeklaration

Detta faktablad innehåller information till dig som producerar 

biogas i Sverige och där biogasen används som bränsle. Som bränsle 

räknas att värma, kyla, driva en motor eller turbin som gör el/värme 

samt till fordonsbränsle. Om er biogasproduktion inte ingår i denna 

beskrivning, kontakta Skatteverket för en bedömning.

Från och med 1 januari 2011 infördes 

energi- och koldioxidskatt på biogas. 

Det innebär att från och med detta  

datum ska all biogasproduktion 

deklareras via en punktskattedekla-

ration. I en punktskattedeklaration 

kan man sedan ansöka om att få göra 

avdrag för skatten.

För att kunna lämna in en punkt- 

skattedeklaration måste du först ha  

registrerat dig som så kallad lager- 

hållare hos Skatteverket.  

Läs mer om vad som krävs för att 

godkännas som lagerhållare på  

Skatteverkets hemsida.

En punktskattedeklaration ska lämnas 

in antingen en gång i månaden eller 

varje år, beroende på hur mycket bio-

gas som produceras.

Hur fyller du i punktskatte-
deklarationen?
 

Nedan följer tre alternativ. 

1. Sålt biogas till annan lagerhållare:

Om all biogas som har producerats 

har sålts till en annan lagerhållare ska 

deklarationen ”nollas”, eftersom mäng- 

den biogas kommer att deklareras 

av köparen. Men du som säljare ska 

ändå göra en nollad deklaration.

OBS! Om du använder någon del själv 

(till exempel för att värma biogasan-

läggningen) ska denna mängd dekla-

reras, se nedan.

 

2. Om du använder biogasen själv, 

har sålt den till privatperson eller 

uppgraderat den för försäljning från 

egen tankstation:

Ange hur många kubikmeter biogas 

som har producerats under perioden 

och dela upp mängden mellan hur 

mycket som har använts till motor-

bränsle respektive övriga (bränsle) 

användningsområden, till exempel 

värme. Denna uppdelning behövs  

bland annat för att biogasen ska kun-

na beläggas med rätt skatt. Motor- 

bränsle har energiskatt och övrigt 

bränsle har både energiskatt och  

koldioxidskatt.

Du räknar fram hur mycket skatt bio-

gasen ska beläggas med och i samma 

deklaration ansöker du om avdrag för 

motsvarande summa. Detta innebär 

i de flesta fall att det inte blir någon 

skatt att betala.

En förutsättning för att få skatteav-

drag är att reglerna för stödmottagare 

uppfylls enligt statsstödsreglerna. 

Läs mer om det på Svenskt Vattens 

hemsida.

3. Om biogasen säljs/avyttrats till  

företag/näringsidkare som ej är  

lagerhållare utan så kallad stöd- 

mottagare:

På samma sätt som om du använder 

biogasen själv (se ovan) ska du ange 

mängd och räkna fram hur mycket 

energi- och koldioxidskatt som ska 

betalas. Den stora skillnaden är att 

man från och med 1 juli 2016 inte 

längre ska yrka avdrag för skatten 

i sin punktskattedeklaration. Det 

innebär att skatten ska betalas in till 

Skatte verket. Och köparen av bio-

gasen måste därför faktureras med 

motsvarande summa, vilket är nöd-

vändigt för att man inte ska drabbas 

av en väldigt hög skatt.

Köparen behöver därför registrera 

sig hos Skatteverket för att få tillbaka 

skatten man har betalat. Skatten får 

man tillbaka om man är stödmotta-

gare enligt statsstödsreglerna. Läs mer 

om det på Skatteverkets hemsida. 

!
Faktabladet är framtaget inom 
Process och teknikstöd, Biogas2020.
 
Mer information hittar du på: 
http://www.biogas2020.se/pt

www.biogas2020.se/pt

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskatterpabranslen/lagerhallare.4.15532c7b1442f256bae5eb2.html
http://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/nyheter/2016/nya-regler-for-energi--och-koldioxidskatt_energigas-sverige_160603.pdf
http://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/nyheter/2016/nya-regler-for-energi--och-koldioxidskatt_energigas-sverige_160603.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd142c1/1464336911201/Fr%C3%A5gor+och+svar.pdf
http://www.biogas2020.se/pt
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Tänk även på:

Om du tillverkar fordonsbränsle 

måste du även följa regelverket runt 

Hållbarhetsbesked och Anläggnings-

besked. Om du säljer fordonsbränslet 

till slutkund (eller förbrukar själv) 

måste du vara registrerad och god-

känd hos Energimyndigheten för att 

få skatten avdragen. 

Mer information om detta finns på  

Energimyndighetens hemsida.

Hur gör jag om jag har producerat 

biogas men missat att anmäla mig 

som lagerhållare?

Om du har missat att registrera dig 

som lagerhållare, och därmed inte 

gjort punktskattedeklaration, kan du 

klassas som händelseskyldig. Om du 

självmant anmäler din produktion 

kommer Skatteverket att försöka 

hitta en praktisk lösning genom att 

efterdeklarera några år tillbaka. Hur 

det ska gå till i praktiken är lite osä-

kert men förhoppningsvis kan man 

sammanfatta all produktion som har 

skett och göra en deklaration per år. 

Som händelseskattskyldig ska skatten 

egentligen deklareras direkt då den 

produceras.

Hur mycket skatt är det på biogasen?

Gasformig biogas har KN-nr 2711 

2900. Skatten är densamma som för 

naturgas (KN-nr 27111100). Från 1 

januari 2018 är den följande:

Energiskatt:  961 kr/1 000 m³

Koldioxidskatt:  2 465 kr/1 000 m³

Observera att skatten beräknas per 

volym (kubikmeter) och inte ener-

giinnehåll. Det innebär att biogas 

med ett lågt energiinnehåll har en 

högre skatt än exempelvis naturgas, 

om man utgår från skatt per energi-

mängd (kr/kWh).

BIOGAS 2020 PROJEKTPARTNERS:

www.biogas2020.se/pt
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Blankett för punktskatte- 

deklaration. Du som är  

registrerad lagerhållare  

kan ladda ner den från  

Skatteverkets hemsida.

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/hallbarhetsbesked/

