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Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Oberoende Elhandlare har tagit del av Skatteverkets promemoria daterad 21 mars 2016
och lämnar härmed vårt remissvar.
Oberoende Elhandlare tillstyrker Skatteverkets förslag att återinföra en
omsättningsgräns för mervärdesskatt. Vi anser att gränsen på 30 000 kr är tillräcklig hög
och innebär att i princip alla de privatpersoner som säljer överskottsel till
elhandelsföretagen kommer att omfattas av undantaget från momsskyldighet.
Dagens krav som tvingar elhandelsföretagen att kräva att privata elkunder registrerar sig
för moms för att kunna få sälja sitt överskott av el har inneburit ett stort hinder för
kunderna. Det har även ställt krav på elhandelsföretagen att kunna ge betydande
mängder information till sina kunder för att de ska kunna uppfylla kraven på
momsregistrering och redovisning.
Vi ser därför positivt på att regeringen föreslår att skyldigheten att redovisa moms tas
bort redan 1 januari 2017.
Skatteverkets promemoria visar med tydlighet att Sverige har stöd för att ha denna
omsättningsgräns utifrån EU:s regelverk och avtalet med EU. Det skapar en trygghet för
privatkunderna som berörs att detta är en stabil och långsiktig förändring.
Bakgrund
Riksdagen beslöt i december 2014, som en del av budgetproppen för 2015, att införa en
skattereduktion för mikroproducenter av el. Det var en efterlängtad reform som medför
att det överskott som alltid uppstår från ett villatak, eftersom elen avräknas per timme,
får ungefär samma värde som den el man köper tillbaka när man inte använder sin egen
solel.
Det skapade förutsättningar för elkunderna att bli prosumers och sälja sitt överskott till
elhandelsföretagen. Ett stort antal elhandelsföretag har sedan dess börjat erbjuda sina
villakunder att köpa överskott från deras solelproduktion. Det har varit svårt att förklara
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för villakunderna att överskottet som de säljer ska kräva momsredovisning, eftersom att
försäljningen endast uppstår som en följd av att solelproduktionen inte matchar deras
förbrukning fullt ut. På årsbasis är de alltid nettoköpare av el.
Vi på Oberoende Elhandlare välkomnar därför denna regelförändring som kommer öka
villaägarnas intresse för att bygga solceller och minska både elhandelsföretagens och
kundernas kostnader för administrationen av momsen. Den positiva effekten får
självklart även Skatteverket.
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