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Promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av
minimiskattenivån i energiskattedirektivet
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget om Höjd skattenivå för sådan förbrukning av
elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet. Det är väsentligt att rätta
sig efter de gemensamma regler som gäller inom EU, men tajmingen kunde vara bättre. I
promemorian lyfts att svenska valutan skulle försvagats mot euron, men det gällde fram till i vår och
profetior tror på fortsatt kronförstärkning. Samtidigt har Sverige inte haft så låga elpriser på länge,
och i dag får elproducenter bara 2 öre/ kWh. Att under denna period vilja höja skatten, om än bara
med 0,1-procentenhet, verkar tveksamt. Att skattehöjningen skulle inbringa endast 0,04 miljarder
kronor gör förslaget ännu mer tveksamt.
Småföretagarnas Riksförbund skulle i stället vilja att reglerna för energiskatt till företag skulle
moderniseras för att kunna bli internationellt konkurrenskraftigt för fler företag. I stället för att
begränsa ” skattefriheten” till nominell effekt borde den kopplas till producerad energi för att därmed
öka fossilfri elproduktion. Man kan tänka sig nivåer på 0,5 TWH/ år för solenergi och 0,5 MWh/ år för
vattenkraft.
Promemorian konstaterar mycket riktigt att Företagen bedöms inte ha möjlighet att övervältra
skattekostnaderna på sina kunder. Det gäller dock inte bara de uppräknade branscherna utan borde
gälla för samtliga Sveriges företag för att skapa förenkling i hanteringen. Då skulle man även uppnå
den lägre skattenivån vid yrkesmässig användning och stimulera till övergång till fossilfri verksamhet.
För småföretagare innebär förenklingar och modernisering av regelverk steg mot en jämlikare
konkurrens och starkare framtidstro. När regelverk blir otidsenliga och svårförståeliga skapas inte
den tilltro till systemet som vi alla behöver.
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Erik Sjölander
varit föredragande.
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