Stockholm, 20 januari 2021
till: fi.remissvar@regeringskansliet.se
CC: ann-christine.alander@regeringskansliet.se

Remissvar (FI2020/04673) på promemorian Utökad
befrielse från energiskatt för egenproducerad el
Svensk Solenergi är en branschförening som med cirka 260 medlemsföretag
representerar den svenska solenergibranschen.
Föreningen välkomnar förslaget att höja gränsen för skattebefrielse på egenanvänd
el, eftersom det är ett steg i rätt riktning som ger ökat incitament för utbyggnad av
något större solcellsanläggningar.Det är mycket viktigt att lagförslaget genomförs
till den 1 juli 2021. Detta är en välkommen förändring för solenergibranschen, som
påverkats mycket negativt av den pågående coronapandemin. Det är också viktigt att
regeringen fortsätter på utsatt väg och snarast tar bort energiskatten helt och hållet på
egenanvänd förnybar el.
Läs gärna ”Slopad energiskatt på egenproducerad förnybar energi – vad säger EUrätten” från 2020-11-19 på www.svensksolenergi.se som visar att det är förenligt
med svensk och europeisk lagstiftning att helt ta bort energiskatten på egenanvänd
förnybar el.
--Två förslag finns i promemorian.
1) I promemorian föreslås att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el
utvidgas genom höjd effektgräns från 255 till 500 kW. Undantaget borde istället ha
utvidgats till all egenproducerad förnybar el. Det är inte rimligt att behöva betala
skatt på något som man själv producerar och använder. Skatten är diskriminerande
mot solkraft som är det enda kraftslag som går att använda på samma ställe som den
produceras (med några smärre undantag).
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2) I promemorian föreslås också att den nuvarande skattenedsättningen i form av
avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el ”utvidgas till fullständig
skattebefrielse”. Inte heller detta är tillräckligt. För att få en märkbar positiv effekt
bör skattenedsättningen inte enbart ”utvidgas till fullständig skattebefrielse” utan tas
bort helt och hållet så att den som investerar i solkraft slipper resurskrävande och
tidsödande skatteadministration.
--Regeringen har en uttalad ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att
investera i förnybar energi för eget bruk.
Den första av de två ändringarna gör det mer lönsamt att använda sin egen el, varför
den leder till regeringens önskan om att det blir mer lönsamt att investera i förnybar
kraftproduktion, men bara upp till en viss gräns.
Den andra ändringen gör knappt någon skillnad då det inte är skatten i sig som är ett
problem då den redan är mycket låg (endast 0,6 öre per kWh). Det är
administrationen av skatten som är ett problem och avskräcker många större
elanvändare att investera i förnybar kraftproduktion för att själv ta ansvar och täcka
del av sin egen elanvändning.
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