Punktskatt

88. Åtgärda snedvridande tillämpning av energiskatteregel
Regelverk:

Lag (1994:1776) om skatt på energi (nedan LSE), 6 a kap. 1 § 9, 9 kap 5 § och 11 kap. 9
och 14 §§
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
I lag om skatt på energi, LSE, finns möjlighet till nedsättning av energiskatt för el och bränslen som
förbrukas i tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Skatteverket har sedan 2019, utan att
lagstiftningen har ändrats, börjat neka nedsättning av energiskatt om inte den huvudsakliga verksamheten är att betrakta som industriell. Med huvudsaklig verksamhet avses minst 50 procent av
företagets omsättning.
Den ändrade tillämpningen innebär att företag som bedriver industriell verksamhet men som
även har andra verksamhetsgrenar missgynnas i förhållande till företag som bedriver en renodlad
industriell verksamhet.
Två företag som tillverkar samma typ av vara kan alltså få olika skattesituationer beroende på
hur företagen valt att organisera sina verksamheter trots att nedsättningen endast görs för motsvarande industriella verksamhet. Konsekvensen blir att ett företag får nedsättning till 0,6 öre
per kWh för förbrukad el i den industriella tillverkningsprocessen meden en konkurrent som inte
beviljas nedsättning för motsvarande tillverkning får en skattekostnad på 35,6 öre per kWh i energiskatt för den el som konsumeras i dess industriella tillverkning. Det innebär att motsvarande
tillverkning kan leda till att skatten på el blir närmare 60 gånger högre.
I vissa undantagsfall när den industriella verksamheten anses utgöra en tillräckligt självständig del
av verksamheten eller en integrerad del av en annan industriell verksamhet medger dock Skatteverket den lägre skattekostnaden.

Åtgärdsförslag
I insänd hemställan1 finns förslag på förtydligande i LSE som skulle avhjälpa den snedvridande
tillämpningen. Skattenedsättningen ska således kunna medges oavsett hur stor del av omsättningen som är hänförlig till den industriella verksamheten.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Ovanstående förtydliganden bidrar till att minska konkurrenssnedvridning och till att göra beskattningen mer neutral. Vidare så inträder situationen att övrig icke industriell verksamhet inte
blir bestämmande för om en verksamhet är att anse som industriell verksamhet.
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