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Yttrande över betänkandet ”Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet.
(SOU 2015:87)
(Diarienummer Fi2015/04727/S2)
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerat betänkand och vill härmed lämna sina synpunkter på utredningen.
OE menar att översynen av principerna för det nuvarande energiskattesystemet har
gjorts på ett ambitiöst och väl strukturerat sätt. Vi delar utredningens syn att det viktigt
att skattesystemet utformas så att det inte kommer i konflikt med EU:s statsstödsregler
och att reglerna inte utformas så att företag i Sverige får en konkurrensnackdel på den
internationella marknaden. Mer generellt tycker vi att förslagen i betänkandet är väl
avvägda och uppfyller kraven på att inte snedvrida konkurrensen. Förslagen innebär att
industrin får behålla sin skatterabatt och det framstår vidare som rimligt att
lagstiftningen anpassas och inkluderar ny verksamhet i näringslivet som datorhallar.
Vi menar att förslaget, att elhandlarna ska debitera sina kunder en enhetlig skattesats
och de kunder som är berättigade till en lägre skattesats själva får ansöka om en
skatteåterbäring eller ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och därigenom få stödet
som ett löpande avdrag, är bra. Detta underlättar för elhandlarna samtidigt det som det
eliminerar den risk som elhandlarna med nuvarande ordning får ta för eventuella fel i en
reducerad skattesats som kan upptäckas vid Skatteverkets granskning.
I Norden har man kommit överens om att gå över till en elhandlarcentrisk modell. Det
innebär att ansvaret för fakturering och den största delen av kundkontakten kommer
hanteras av elhandlaren. Det är därför viktigt att elhandlarna även i fortsättningen måste
hantera energiskatten.
Förslag om att använda samma modell för skatteåterbäring för egenproducerad el
OE anser att det är nödvändigt att energiskatten på el utformas så att den samverkar
med andra styrmedel på energiområdet. Vi vill därför i detta sammanhang framhålla att
utredningen kan utgöra grund även för en differentiering av skattesatser för att
stimulera utbyggnaden av förnyelsebar el. Regeringen har i budgetproppen för 2016
meddelat att man avser att återkomma med ett förslag om att stimulera
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egenproducerad el som inte riskerar att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler.
Utredningens modell för skatterabatten till industriell tillverkning kan vara ett enkelt sätt
att lösa även nedsättningen av energiskatten till kundägd elproduktion. OE ser det som
en fördel om man kan ha samma modell för alla skatterabatter på energiskatten.
Departementet bör därför överväga att använda samma modell för återbetalning av
energiskatt för de elkunder som bygger elproduktion för att täcka sin egen förbrukning.
En modell som enligt utredningen fungerar väl inom regelverket för EU:s
statsstödsregler.
Förslag om att flytta skattereduktionen för mikroproduktion till energiskatten
OE har tidigare föreslagit att skattereduktion för mikroproduktion ska göras mot
energiskatten på elräkningen. Det förenklar administrationen för elnätsbolaget och
Skatteverket och gör att kunderna kan få skattereduktionen månadsvis istället för årsvis.
Och att kunderna får den på elräkningen, en direkt återkoppling till kunderna kommer
att öka skattereduktionens betydelse för elkunderna.
Det blir även samma hantering som för RUT o ROT avdrag, d.v.s. att man får
skatterabatten direkt på fakturan och inte ett år senare i samband med deklarationen.
OE anser att skattereduktionen kan hanteras av elhandlarna direkt eftersom den enbart
berör mikroproduktion och inte kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler.
Det kommer spara betydande administrationen för Skatteverket och elhandlarna har
redan kundkontakten och speciella rutiner för dessa kunder eftersom man köper
överskottsproduktionen. D.v.s. exakt den mängd kWh som kunderna ska ha
skattereduktionen för.
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