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Förslaget att flytta hanteringen av energiskatten från elhandelsbolagen till nätbolagen
Oberoende Elhandlare motsätter sig starkt att ansvaret för energiskatten ska flyttas från
elhandlarna till elnätsföretagen. Ett skäl är att det är en del av harmoniseringen av den
nordiska elmarknaden att elhandlarna ska hantera energiskatten.
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 elhandlarna även i fortsättningen måste hantera
energiskatten. Det är elhandlarna som har kundkontakten i den elhandlarcentriska
modellen och eftersom Sverige har en nedsättning av energiskatten för industrikunder så
är det en viktig del i kundarbetet att sköta energiskatten.
Frågan har utretts inom NordREG samarbetet och elhandlarna har hanterat elskatten sedan
avregleringen av elmarknaden 1996 och det har fungerat utmärkt för staten.
Även regeringens förslag att behålla en särskild skattenivå i Norrland talar för att
elhandlaren även i fortsättningen ska hantera energiskatten. Med hänsyn till en kommande
övergång till den elhandlarcentriska modellen menar vi att det är klart olämpligt att
hanteringen av energiskatten flyttas till ennätsbolagen som inte kommer att ha någon
direktkontakt med elkunderna eller fakturera elkunderna. Elhandelsbolagen kommer att
vara ansvariga för kundkontakterna och har fungerande system och rutiner för att hantera
energiskatten. Vi anser dock att regeringens förslag måste förändras för att fungera i
praktiken.
Vi föreslår 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
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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.
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.
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.
Ett annat skäl för att energiskatten ska hanteras av elhandelsföretagen är att det då blir
enklare att hantera skattereduktionen för mikroproducenter. OE anser att det bästa sättet
redovisa skattereduktionen direkt på elfakturan. Kostnaderna för att elhandlarna hanterar
skattereduktionen blir betydligt lägre än om elnät och skatteverket gör det enligt OE:s
bedömning. Elnätsföretagen behöver inte bygga upp en ny rapportering till Skatteverket
och Skatteverket behöver inte göra ändringarna i deklarationerna. Elhandlarna kan hantera
skattereduktionen med den vanliga mätvärdesrapporteringen och det är enbart de
elhandlare som köper in solel som behöver uppdatera sina IT system. Inte alla 150
elnätsföretagen och inte Skatteverket!
OE anser att det är av största vikt att det nya stödet hanteras av elhandlarna och kan
redovisas till kunderna månadsvis på den vanliga elräkningen. Det ger kunderna en tydlig
återkoppling och incitamentet för solel. Att få ett stort antal kunder att bli
mikroproducenter av el kommer kräva ett stort informationsarbete. Det är då avgörande
att man gör kunderna delaktiga och då blir elfakturan som man enkelt kan visa upp för
sina grannar en viktig del i att kommunicera fördelarna med att investera i solel.
Energiskatten måste därför även av detta skäl fortsätta att hanteras av elhandelsföretagen,
vilket det finns en rad ytterligare skäl till som redovisas under en egen punkt.
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