Stockholm 2003-07-04
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Remissvar på Skattenedsättningskommittén ”Svåra skatter” (SOU 2003:38)
Sammanfattning
Då Oberoende Elhandlare enbart är verksam på elmarknaden i försäljningsledet så är
det endast en fråga i de omfattande betänkandet som vi väljer att kommentera. Det är
frågan om att flytta energiskattdebiteringen från elhandelsföretag till nätföretag.
Oberoende Elhandlare stödjer fullt ut betänkandets förslag att flytta uppbörden till
nätföretagen. Det är viktigt att denna förändring genomförs under 2004 och inte
försenas om andra delar av förslagen i betänkandet införs senare. Förslaget som vi ser
det skulle underlätta både konkurrensmässigt och administrativt för elmarknaden.
Debitering av Elskatt
Det är idag bara drygt 10 % av hushållen som använt sig av möjligheten att byta
elbolag, vilket är betydligt lägre än i telefonireformen som genomfördes 1999. En
viktig faktor som minskar bytesbenägenheten är att energiskatten faktureras ihop med
elförsäljningen. Det innebär att för kunden så kan han endast påverka ca 40 öre/kWh
av en total kostnad på elhandelsdelen på ca 70 öre. Det gör att intresset minskar att
ifrågasatta sin elfaktura.
Fördelarna är:
För kunden gör det fakturorna tydligare och ökar möjligheten att ifrågasätta sitt
elhandelspris. Det är även en åtgärd som bidrar till att minska kritiken mot de
komplicerade fakturorna som många kunder klagar på.
Privatkunder har idag olika energiskatt beroende på om de bor innanför stödområdet
eller ej. Det gör att prisjämförelser inkl skatt och moms är omöjliga att göra på
Sverigenivå. Det försvårar för alla konsumenter att det inte går att ange priset inkl
skatt och moms i rikstäckande annonsering. Det är en viktig grundprincip i alla
konsumentmarknadsföring och naturligtvis av central betydelse vid en avreglering där
hela Sveriges befolkning måste börja jämföra elpriser.
För staten innebär förändringen att man minskar risken för kreditförluster i
utdebiteringen av energiskatten då den överförs till de koncessionspliktiga
Nätföretagen. I de fall elhandelsbolaget går i konkurs (tex Norigo) så förlorar staten
elskatten.
För industrikunder m fl som är undantagna ifrån energiskatten skulle det innebära en
fördel att vid bytet av elbolag slippa en ny prövning av energiskattebefrielsen, som ju
inte har något med bytet av elbolag att göra. Nätföretagens kompetens om sina kunder
kan även användas för denna hantering, vilket bör leda till en högre kvalité i
hanteringen av energiskattebefrielse.
För Oberoende Elhandlare, Johan Öhnell ordförande

Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från
elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att värna om den fria
elmarknaden och skapa bättre förutsättningar för konkurrens, såväl på nationell som på nordisk nivå.

