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Yttrande angående remiss av promemorian
Utökad befrielse från energiskatt för
egenproducerad el
Sammanfattning
x Energimyndigheten avstyrker förslaget om höjning av effektgränsen
x Energimyndigheten tillstyrker förslaget om skattebefrielse för anläggningar
inom det befintliga regelverket

Energimyndighetens ställningstagande
I ett tidigare remissvar tillstyrkte Energimyndigheten skattebefrielsen för
egenproducerat el för solelsanläggningar under 255 KW. Redan då påpekade
Energimyndigheten att större fastighetsägare snabbt kan komma upp till gränsen.
Det har också påpekats att valet av företagskonstruktion påverkar möjlighet till
skattebefrielsen, Detta kan ha haft en negativ inverkan på installation av solceller
och snedvridit konkurrensen mellan olika verksamheter.
I promemorian föreslås att det befintliga undantaget från skatteplikt för
egenproduktion av el utvidgas genom höjning av effektgränserna vilket delvis
motverkar snedvridningen. Energimyndigheten anser att det grundläggande
problemet att det är ägaren av anläggningar som är föremål för
skattenedsättningen och inte den enskilda anläggningen som är föremål för
skattenedsättningen/-befrielsen inte löses.
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Av promemorian framgår att det nuvarande systemet med en skattenedsättning
genom för egenproducerad el har inte lett till en minskad administration för små
anläggningar. Energimyndigheten bedömer att det därmed kan det vara berättigat
att bibehålla undantaget och gå över till en skattebefrielse för mindre
anläggningar i det befintliga regelverket för att förenkla regelverket och minska
den administrativa bördan.
Sedan Energimyndighetens tidigare remissyttrande gällande skatteundantag har
kostnaderna för förnybar elproduktion sjunkit avsevärt och nya styrmedel hr
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tillkommit. Energimyndigheten har tidigare bedömd att investeringar i
solelsanläggningar är lönsamma givet befintliga styrmedel. Därmed finns inget
behov av att ytterligare förstärka lönsamheten utan undantaget riskerar att leda
till en ökad risk för en överkompensation. För mindre anläggningar som erhåller
undantaget idag kan det däremot vara berättigat att bibehålla undantaget där de
administrativa kostnaderna samt mätarkostnaderna relativt sett är högre.
Energimyndigheten bedömer att det föreliggande förslaget i viss mån adresserar
den snedvridningen av storlek och organisationsform som finns idag men det
bakomliggande syftet är att framförallt öka lönsamheten att investera i förnybar
elproduktion för eget bruk. Energimyndigheten ser inte ett tydligt behov av ökad
lönsamhet i investeringar i förnybar elproduktion då dagens stödnivåer och
prisbildning redan leder till omfattande investeringar. Med ett ökat
skatteundantag riskerar konstadseffektivitet att undergrävas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå
samt chefsjuristen Rikard Janson. Föredragande har varit chefsekonomen Klaus
Hammes.
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