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Skatteutskottet, Sveriges Riksdag

Med anledning av att Skatteutskottets behandling av budgetpropositionens
energiskattefrågor vid mötet den 27 oktober 2016 vill vi härmed inkomma med en skrivelse
gällande förslaget att flytta hanteringen av energiskatten från elhandelsföretaget till
elnätsföretaget. Vi hade gärna velat presentera våra synpunkter för Skatteutskottet men
har förstått att det inte finns möjlighet till detta. Vi bistår dock gärna och svarar på
eventuella frågor på denna skrivelse.

En flytt av energiskatteskyldigheten motverkar syftet med den
framtida elhandlarcentriska marknadsmodellen
Energiföretagen Sverige och Oberoende Elhandlare motsätter sig starkt att ansvaret för
energiskatten ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Vårt gemensamma
ställningstagande visar att såväl elhandels- som elnätsföretagen är överens i frågan.
Att behålla ansvaret för energiskatten hos elhandelsföretagen påverkar inte
skatteintäkterna och har därför inte några budgetkonsekvenser. En förnyad
konsekvensbedömning är befogad då det görs andra förändringar av energiskatten inför
2018 som inte har kunnat beaktats tidigare. Vi önskar att följande saker belyses
eftersom de kraftfullt påverkas av en flytt av energiskatten:
Övergången till en elhandlarcentrisk modell
I regeringens förslag hänvisar man till rekommendationer från åren 2003 och 2006 i sin
inledning samt en utredning som gjordes åt NordREG år 2012 då en nordisk
harmonisering eftersträvades. Vi ifrågasätter dagens relevans i detta underlag. De
senaste tio år har elmarknaden genomgått stora förändringar och den nordiska
harmoniseringen är idag inte den mest tongivande frågan. Snarare bör man beakta de
förändringar som är planerade i framtiden med en elhandlarcentrisk marknadsmodell
och en central tjänstehubb, i enlighet med de regeringsuppdrag som gått till
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät, se bilaga.
I förslagets bakgrund anges att det i dagens elmarknad är elnätsföretagen som har mest
kunskap om kunderna medan elhandelsföretagen i den avreglerade marknaden får allt
mindre lokalkännedom om kundens verksamhet. I morgondagens elhandlarcentriska
marknadsmodell är det, de facto, elnätsföretagen som är beroende av
elhandelsföretagen för kundinformation.
Förslaget att flytta energiskatten kommer att bli kostnadsdrivande samt skapa
inträdeshinder på elmarknaden för nya elhandelsföretag. Avsikten med den
elhandlarcentriska marknadsmodellen är att skapa ökade förutsättningar för en effektiv
konkurrens på elmarknaden och göra det enklare för kunderna i sina elinköp.

När elhandelsföretagen har den huvudsakliga kontakten med slutkunderna och hanterar
faktureringen av kundernas el- och nätkostnader, kan elnätsföretagen avveckla sina
kundtjänster som de ser ut idag. I det fall skattskyldigheten flyttas till elnätsföretagen
skulle elnätsföretaget fortsatt behöva ha kundhantering och inhämta sådan information
om kundernas verksamhet som krävs för att säkerställa att skatten blir korrekt. Detta
skulle leda till lägre effektivitetsvinster och besparingar än vad man räknat med i den
elhandlarcentriska marknadsmodellen.
Hantering av Norrlandskatten
Regeringen har föreslagit ändringar i hanteringen av skattenedsättningen i vissa
Norrlandskommuner, den sk Norrlandsskatten. Den lägre Norrlandskatten omfattar mer
än en halv miljon kunder och om energiskatten flyttas till elnätsföretagen innebär det en
omfattande kundhantering. Kunden måste då ha kontakt med elnätsföretaget om sin
lägre energiskatt, som efter övergången till elhandlarcentrisk modell faktureras av
elhandlarna. Det komplicerar för kunderna och driver kostnader för elnätsföretagen.
En flytt av skattereduktionen för mikroproduktion utreds
Finansdepartementet utreder just nu om skattereduktionen skulle kunna flyttas från
inkomstskatten till energiskatten för att kunna ge den månadsvis istället för årsvis till
elkunderna direkt på elfakturan. Antalet mikroproducenter kommer att öka kraftigt
under de kommande åren och kommer vid en flytt av skatten ytterligare en stor
kundgrupp som behöver ha kontakt med elnätsföretagen, vilket medför ökade kostnader
på den framtida elmarknaden med den elhandlarcentriska modellen.
Ökad kreditrisk för elnätsföretag skapar inträdeshinder för elhandlare
I en elhandlarcentrisk marknadsmodell hanterar elhandelsföretaget
betalningsströmmarna från kund inklusive skatt genom samfakturering av kundens eloch nätkostnad. Det troliga är att elnätsföretaget kommer att kräva säkerheter från
elhandelsföretaget för att täcka upp eventuella risker. Då elskatten uppgår till betydande
belopp kommer elnätsföretagen troligen kräva mycket högre säkerhetskrav för
elhandelsföretagen än om skattskyldigheten fortsatt låg på elhandelsföretagen. Därmed
riskerar de ökade säkerhetskraven på grund av skatten att bli mycket mer kostsamma för
elhandelsföretaget. Detta riskerar att skapa nya inträdeshinder på marknaden.
Minimal kreditrisk för staten med att elhandelsföretagen tar in energiskatten
Konsultföretaget Gaia har analyserat kreditrisker i samband med införandet av den
elhandlarcentriska modellen på uppdrag av Energimarknadsinspektionen. I analysen görs
bl.a. en jämförelse baserad på UCs riskklasser vilken visar att majoriteten av
elhandelsföretagen hör till den bästa riskklassen. Detta tyder på en hög nivå av
kreditsäkerhet hos elhandelsföretagen jämfört med andra branscher i Sverige.
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