Punktskatt

89. Ta bort trösklar för återbetalning av elskatt
Regelverk: Lag (1994:1776) om skatt på energi, 11 kap
Mottagare: Finansdepartementet, Skatteverket

Påverkan på företag idag
•

Elskatten för år 2021 uppgår till 35,6 öre/kWh respektive 26 öre/kWh i delar av norra Sverige.

•

För företag som har en tillverkningsprocess, eller är ett datacenter med en effekt större än 0,1
MW är elskatten 0,6 öre/kWh.

•

Metallurgiska och mineralogiska processer är undantagna från skatten.

Sedan den 1 januari 2017 debiteras full elskatt till alla kunder. Detta gäller inte den el som används i metallurgiska eller mineralogiska processer. De som är berättigade till den lägre nivån,
d.v.s. 0,6 öre/kWh, kan årsvis eller månadsvis ansöka om återbetalning från Skatteverket för mellanskillnaden mellan den inbetalda nivån och 0,6 öre/kWh för den del av beloppet som överstiger
8 000 kr/år.
Skatteverket har idag som huvudprincip att återbetalning av skatten ska ske en gång per år i efterhand. För vissa större elförbrukare vars elförbrukning uppgår till minst 150 000 kWh per kalenderår
finns dock möjligheten att ansöka om återbetalning en gång per månad. Detta måste dock godkännas av Skatteverket. Företag med en elförbrukning över 10 000 000 kWh per år kan ansöka om
att bli frivilligt skattskyldiga, och därmed själva hantera sin skatteinbetalning.
För ett enskilt företag år 2021, får det ovan beskrivna problemet följande effekter på kassaflödet.
Om ett företag exempelvis förbrukar 140 000 kWh per år skulle den kostnad som företaget behöver ligga ute med under året vara drygt 40 000 kr, en summa som endast fås tillbaka årsvis i
efterhand.
För ett företag som förbrukar upp mot 10 000 000 kWh, men inte själva har möjligheten att bli
skattskyldig, måste företaget ligga ute med närmare 300 000 kr per månad innan återbetalning
kan erhållas.
De nuvarande återbetalningströsklarna har negativa likviditetseffekter på framförallt elintensiva
små- och medelstora företag.

Åtgärdsförslag
Det finns tre alternativa åtgärder för att komma till rätta med problemet;
•

Huvudförslaget är ett ansökningsförfarande där ett företag får godkännas av Skatteverket att
köpa el med reducerad elskatt. Förfarandet skulle kunna utformas så att den som vill köpa el
med ”rätt” skatt från början, inkommer med underlag till Skatteverket och får beslut om hur
mycket el som bolaget kan köpa in med nedsatt elskatt under ett kalenderår med krav på
ändringsanmälan vid ändrade förhållanden och belopp årsvis i efterhand. Ett sådant beslut
från Skatteverket involverar en individuell prövning och innebär en bättre likviditet för elköparen då denne inte behöver ligga ute med elskatt. En annan positiv effekt är en minskad administration för både Skatteverket och företagen. Skatteverkets uppföljning och kontroll av att
skattereducerad el köps inom ramen för Skatteverkets beslut underlättas från år 2018 då det
är nätägaren som debiterar all elskatten när elkunden inte är registrerad för elskatt.
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•

Det andra alternativet är att öppna för att fler företag kan bli frivilligt skattskyldiga och själva
hantera sin skatteinbetalning, genom att avsevärt sänka gränsen 10 000 000 kWh eller ta bort
den helt.

•

Det tredje alternativet är att tillåta tätare återbetalningsintervall för alla företag oavsett elförbrukningens storlek, för att minimera påverkan på företagens kassaflöde.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Åtgärdsförslagen skulle minska företagens problem med kassaflöde, samt minska den administrativa bördan för såväl företag som Skatteverket. Förslaget berör industriell verksamhet och datacenter, branscher som Sverige gärna vill attrahera i konkurrens med andra länder.

Kontaktuppgifter
Svenskt Näringsliv, Skatteavdelningen, Robert Lönn
0706-26 30 33, robert.lonn@svensktnaringsliv.se
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