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Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd 

genom nedsatt energiskatt 

 

Föreningen Svenskt Näringsliv lämnar följande synpunkter på förslaget. 

Sammanfattning av synpunkter  

• Svenskt Näringsliv välkomnar att Sverige möjliggör att avdrag och återbetalning av 

skatt enligt energiskattelagen inte begränsas för företag som hamnat i ekonomiska 

svårigheter med anledning av den pågående pandemin. 

• Det är motiverat att inte begränsa den svenska tillämpningen i förhållande till EU-

rätten. Tidpunkten för bedömningen av den generösare tillämpningen av ett företags 

ekonomiska svårigheter bör, i enlighet med vad som medges inom EU, gälla från 

den 1 januari 2020 till den 31 december 2021 och inte från den 1 mars 2020. 

• Ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas från den 1 juli 2022 till 

den 1 januari 2022. Det är orimligt att företag som har ekonomiska svårigheter ska 

behöva vänta på återbetalning i upp till ett år.  

Grunder för förslaget 

Vissa nedsättningar av skatt på energi och koldioxid i energiskattelagen betraktas som 

statligt stöd. En utgångspunkt i EU:s statsstödsregler är att statligt stöd inte får ges till 

företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.  

 

På grund av covid-19-pandemin har många företag hamnat i ekonomiska svårigheter trots 

att de är långsiktigt lönsamma. I frånvaro av en regeländring kommer dessa företag till följd 

av pandemin inte ha möjlighet att få skattenedsättning.  

 

Genom en förändring av EU:s regelverk för statligt stöd är det under en begränsad period 

inte i strid med reglerna att ge dessa företag stöd trots att de under pandemin befunnit sig i 

ekonomiska svårigheter. Förslaget syftar till att förhindra att företag som till följd av 

pandemin under en begränsad period hamnat i ekonomiska svårigheter, drabbas av en 

skattehöjning. Kommissionen beslutade den 2 juli 2020 att företag som inte befann sig i 

ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 men som försattes i svårigheter till följd av 
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utbrottet av covid-19, även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd. Den 

begränsade tidsperioden omfattade 1 januari 2020–30 juni 2021. Genom kommissionens 

beslut möjliggjordes lagändringar i nationell rätt som alltså kan sträcka sig fr.o.m. den 1 

januari 2020. Sverige har dock valt att införa undantag för den begränsade tidsperioden 1 

mars 2020–30 juni 2021, en snävare tillämpning än den som EU möjliggör. 

 

I den aktuella promemorian föreslås att tidsperioden förlängs till den 31 december 2021, en 

förlängning som möjliggörs genom beslut från EU. En förutsättning för återbetalning är att ett 

företags finansiella svårigheter ska ha uppkommit efter den 29 februari 2020. 

 

Förslaget innebär att avdrag och återbetalning av skatt i enlighet med energiskattelagen kan 

medges trots att företag haft ekonomiska svårigheter för perioden 1 mars 2020–31 

december 2021. 

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 med retroaktiv verkan för angiven period 

och föreslås upphöra att gälla den 31 december 2022. 

Synpunkter 

Svenskt Näringsliv välkomnar att Sverige möjliggör att avdrag och återbetalning av skatt 

enligt energiskattelagen inte begränsas för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter 

med anledning av den pågående pandemin. Det är dock olyckligt att promemorians förslag 

inte följer den möjlighet som finns inom EU-rätten att tillämpa lättnaden från den 1 januari 

2020.1 Det faktum att covid-19 klassades som en pandemi i mars 2020 innebär inte att 

sjukdomen inte vållat avbrott i produktions- och leveranskedjor som är hänförlig till en 

tidigare tidpunkt. Det finns således goda skäl att anamma den generösare tillämpningen som 

medges av EU, i synnerhet när konkurrerande företag i andra EU-länder kan förväntas få 

den möjligheten. Syftet är att inte sätta käppar i hjulet för företag som hamnat i tillfällig 

ekonomiska svårigheter och då är det motiverat att inte begränsa den svenska tillämpningen 

i förhållande till EU-rätten. 

 

Vidare bör ikraftträdandet för den förlängda perioden tidigareläggas från den 1 juli 2022 till 

den 1 januari 2022. Det är orimligt att företag som har ekonomiska svårigheter ska behöva 

vänta på återbetalning i upp till ett år.  
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1 Se tidigare remissvar från Svenskt Näringsliv från den 15 oktober 2020. 
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/uurwhy_svenskt-
naringsliv_remissvar_promemorian-lattnader-vid-stod-
genom_1150511.html/Svenskt+Nringsliv_remissvar_promemorian+Lttnader+vid+std+genom
+nedsatt+energiskatt+med+anledning+av+covid-19-pandemin_201015.pdf 
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