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Sammanfattning

1
Skatteverket
följande

mot att förslagen

har inga invändningar

önskemål

genomförs.

Skatteverket

lämnar

om förtydliganden.

synpunkter

2

Skatteverkets

2.1

Osäkerhet avseende begreppet anläggning

Enligt Skatteverkets erfarenheter är företag som övervåger att investera i anlåggningar för
elproduktion, framförallt solcellsanläggningar, osakra på vad som utgör en anläggning och
därrned vilka skattekonsekvenser olika utformningar av anlaggningarna får. Det bör därför
tydligare framgå vilken elproduktion som omfattas av skattebefrjelsen.

2.2

Beskattning av bränsle som förbrukas för framställning

av el

I författningskommentaren till bestämmelsen om undantag från skatteplikt uttalades
avseende punkten 6 att eftersom elen som framsrållsinte år skattepliktig beskattasi stållet
bränslena som används för elframställningen med energi—och koldioxidskatt, jfr 6 a kap.

s.344).
1 § 7 lagenom skattpå energi(prep. 2015/16:1
Den föreslagna andringen i 11 kap.

2 5 första stycket 1 lagen om skatt på energi innebär att

el som framstållts i en anlåggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre
än 50 kilowatt undantas från skatteplikt oavsett vilken sammanlagd installerad
generatoreffekt den som framställer elen förfogar över. Det bränsle som förbrukas för
framställning av eli en sådan anläggning ska alltså beskattas oavsett vilken sammanlagd
installerad generatoreffekt den som framställer elen förfogar över. Den som framståller el

både i anlåggningarmed en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt

ochi större anlaggningar måste alltså hålla isår brånslet som förbrukats i de respektive
anläggningarna.Enligt Skatteverkets uppfattning bör denna konsekvens av den föreslagna
åndringen tydliggörasi det fortsatta lagstiftningsarbetet.

2.3
Skatteverket

övergångsbestämmelser
foreslår

följande

utformning

av punkten

2 i övergångsbest'ammelserna.
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Konsekvenser

för Skatteverket

I pxolnemorian anges att Skatteverkets kostnader av engångskaraktärberäknas uppgå till
200 000 kronor. Skatteverket bekräftar denna beräkning.

Dette ternissvat har beslutats av överdirektören Freda]; Rosengren och föredragits av

tättsliga experten Anna Johannessen Magnusson. Vid den sindige handläggningen hat också
följande deitagit: rättschefen Gunilla Hedwafl,
lgtionsch/efen Lena Hiort av Otnäs Lei] on.
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