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Promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som
omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian.
Här följer våra synpunkter.

Förslaget i korthet
I promemorian föreslås att skattenivån för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas
av EU:s minimiskattenivå för yrkesmässig användning enligt energiskattedirektivet, höjs från
0,5 öre per kilowattimme till 0,6 öre per kilowattimme. Förslaget motiveras med att den
svenska skattenivån ska hålla godtagbar marginal mot direktivets minimiskattenivå samt att
öka den styrande effekt gentemot målsättningarna för effektivare energianvändning.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Företagarnas synpunkter på förslaget
Så som påpekas i konsekvensanalysen innebär den höjda skattesatsen försämrade incitament
för övergången från fossila bränslen till el. Företagarna beklagar detta, och vill därför betona
att det är av vikt att Sveriges energiskatt på el hålls så låg som möjligt, utifrån de ramar som
energiskattedirektivet ger.
En nyckelfaktor i sammanhanget är kronans växelkurs mot euron, eftersom
energiskattedirektivets nivåer anges i euro. I promemorian föreslås att skatten från den 1
januari 2021 ska beräknas utifrån växelkursen för oktober 2019. Detta tycks inte överensstämma
med energiskattedirektivets reglering om att beräkningen ska ske den första arbetsdagen i
oktober kalenderåret innan den nya skattesatsen träder i kraft, dvs. oktober i år.
När detta remissyttrande inges, den 10 augusti 2020, är växelkursen för euro 10,29 kr, vilket är
betydligt lägre än växelkursen 1 oktober 2019 (10,80 kr) som används som referens i
promemorian. Med en så pass mycket lägre kurs är inte en höjning av skattesatsen motiverad.

Företagarna anser därför att regeringen bör återkomma med en bedömning efter 1 oktober
och, i det fall marginalen mot energiskattedirektivets miniminivå är rimlig, avstå från den
föreslagna skattehöjningen.

Ytterligare synpunkter om lagen om skatt på energi
Även om det inte omfattas av remissen, vill Företagarna i detta sammanhang föra fram några
ytterligare synpunkter angående lagen (1994:1776) om skatte på energi, LSE.
Industriföretag som tillverkar produkter av något slag har rätt till en lägre skattesats på el
enligt LSE. Sedan 2017 måste företagen betala in den ordinarie skatten och i efterhand ansöka
om att få skatten återbetald. För många företag inom industrin, innebär det här att de måste
ligga ute med stora summor. Detta har störst effekt för småföretag, inom branscher som
bagerier, mekaniska verkstäder, bryggerier, sågverk, snickerier och glas- och metallproduktion.
Återbetalningen av skatten sker nämligen bara en gång om året, om företaget inte fått särskilt
medgivande från Skatteverket om återbetalning kvartals- eller månadsvis. För att få sådant
godkännande måste dock företagets elförbrukning uppgå till minst 150 000 kilowattimmar om
året. Större företag har lättare att komma upp i denna årsförbrukning än små företag.
Gränsen för månadsvis återbetalning försätter småföretag i en ond cirkel, eftersom en
förutsättning för att få elskatten återbetald är att företaget inte är i ekonomiska svårigheter.
För ett litet företag, med mindre marginaler kan den sämre likviditet som den överinbetalda
elskatten innebär tolkas av Skatteverket som ”ekonomiska svårigheter” – vilket gör att
företaget inte kvalificerar sig för en återbetalning.
Vi erfar också att Skatteverket ofta har långa handläggningstider för ansökningar, och att
företag som tidigare har varit godkända för återbetalning plötsligt får avslag, trots att
verksamheten inte har förändrats. Sådan rättsosäker tillämpning av regelverket kan ha
betydande effekter. För ett litet företag kan utebliven eller försenad återbetalning leda till akut
likviditetsbrist.
Alla tillverkande företag, oavsett nivå på elförbrukning, som har rätt att få återbetalning av
energiskatten, bör kunna få det månadsvis. Begränsningen att elskatt för tillverkande företag
endast betalas tillbaka för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår bör tas bort.
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