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Yttrande över promemorian ”Den särskilda norrlandskattenivån och vissa
statsstödskrav på elskatteområdet”
(Diarienummer Fi2016/00836/S2)
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har tagit del av och vill härmed yttra sig
över promemorian och lämna förslag till ändringar.
Övergripande
OE anser att de förändringar i lagen om skatt på energi för att hantera den tillverkande
industrins skattenedsättning, som regeringen tidigare föreslagit, är bra. Det förenklar för
elhandelsföretagen och minskar risken när ansvaret för skattenedsättningen flyttas till
Skatteverket. Det är både logiskt och naturligt att det är Skatteverket som hanterar
skattenedsättningar som bygger på bedömningar av företagens verksamhet.
Norrlandsskatten
att regeringen vill behålla nedsättningen av energiskatten i Norrland. Vi anser dock att
regeringens förslag måste förändras för att fungera i praktiken.
OE:s förslag är:


Att nedsättningen av energiskatten för hushållen hanteras av elhandelsbolagen,
precis som idag. Den berör 500 000 hushåll och det är en rimlig uppgift att
elhandelsföretagen kan skilja hushåll och företagskunder från varandra. Det
underlättar för hushållskunderna att de erhåller den lägre skatten direkt på
elräkningen och att tar bort ett stort administrativt arbete för Skatteverket.



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. Nedsättningen av
energiskatten för företag kräver däremot enligt SOU 2015:87 att Sverige kan
garantera att stödet inte går till företag som är på obestånd. Det innebär att denna
uppgift kräver tillgång till uppgifter som elhandelsföretagen inte har och inte heller
är definierade. Regeringen har tidigare föreslagit att Skatteverket ska hantera
skattenedsättningen till de 70 000 företag som är tillverkande industri och OE
anser att de företag som ska erhålla en lägre Norrlandsskatt ska hanteras på
samma sätt.
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Skatteverket kommer att bygga upp rutiner för att administrera
skattenedsättningen och göra kontrollen om företagen är på obestånd och kan
därmed använda dessa även för Norrlandsföretagen.

Sammanfattningsvis
OE anser att elhandelsföretagen även i framtiden kan administrera den lägre
energiskatten för hushåll i Norrland enligt dagens modell, men att Skatteverket ska
hantera nedsättningen av energiskatten till de företag i Norrland som ska ha lägre
energiskatt.
Förslag om att använda samma modell för skatteåterbäring för egenproducerad el
OE framförde i sitt remissvar i januari att SOU 2015:87 innebär en utmärkt analys av EU:s
statsstödsregler och hur nedsättningar av energiskatten kan göras för att leva upp till
gruppundantagen. OE anser därför 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 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.
Regeringen bör därför överväga att använda samma modell för återbetalning av
energiskatt för de elkunder som bygger elproduktion över den gräns på 255 kW per
juridisk person för att täcka sin egen förbrukning. En modell som enligt utredningen
fungerar väl inom regelverket för EU:s statsstödsregler.
Till sist finner vi det anmärkningsvärt att Finansdepartementet i sin handläggning av
denna fråga inte remitterat det reviderade skatteförslaget till Oberoende Elhandlare
eftersom det i högsta grad berör våra medlemmar.
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