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Skattereduktion för ny teknik
(Fi2020/002314/S1)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Finansdepartementets
promemoria Skattereduktion för ny teknik.

Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen har fokuserat på att granska de delar som handlar om införandet och
utformningen av skattereduktionen. Länsstyrelsen tillstyrker dessa förslag.
Länsstyrelsen efterlyser tydligare konsekvensbeskrivningar både vad gäller
effekterna för privatpersoner, företag, kommuner och för länsstyrelserna. Vi ser en
nackdel att de som betalar ingen eller lite skatt inte får samma incitament att
investera.
Länsstyrelsen saknar åtgärder för att hantera övergången mellan stöd och
skattereduktion för privatpersoner.
Länsstyrelsen efterlyser en plan för framtida stöd till solceller till företag,
kommuner och organisationer.
Länsstyrelsen konstaterar att skattereduktionen inte är aktuell för företag och
kommuner. Stöd kommer inte att ges för deras investeringar i solcellssystem från
den 1 januari 2021. Detta kan komma sakta ner omställningen till hållbara
energisystem, eftersom företag och kommuner uppför större anläggningar än
privatpersoner.
Länsstyrelsen vill därutöver uppmärksamma att inströmningen av ansökningar om
stöd till solceller är hög och kommer att fortgå tills nuvarande förordning upphör.
Bedömningen är att de tilldelade medlen för 2020 inte kommer att räcka till alla
ansökningar. De som har sökt stöd och påbörjat sina anläggningar kommer heller
inte att kunna ta del av skattereduktionen. Länsstyrelsen förutsätter att medel
avsätts för att inkomna ansökningar ska kunna beviljas stöd. Detta är en
förtroendefråga.

Synpunkter på betänkandets förslag
3.1 Stödsystem ersätts med en skattereduktion

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Genom skattereduktionen förenklas hanteringen
av stöd till solceller, lagring av energi och laddningspunkter väsentligt och får en
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fortsättning när nu gällande förordningar upphör. Förändringen innebär att
förutsägbarhet för de privatpersoner som vill göra investeringar ökar.
3.2 Skattereduktion med fakturamodell

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Genom fakturamodellen blir privatpersoner
direkt kompenserade för sin investering i grön teknik. I nuvarande system är det
lång tid mellan ansökan och beslut. Det har också i perioder funnits betydande
osäkerheter om man kommer att få stöd eller inte eftersom anslagen inte räckt till.
4.4 Effekter för enskilda och offentlig sektor

Det framstår som en nackdel att de som betalar ingen eller lite skatt inte kan ta del
av skattereduktionen alls eller fullt ut. Länsstyrelsen saknar en konsekvensanalys
av denna förändring.
4.6 Effekter för myndigheter och de allmänna Förvaltningsdomstolarna

För länsstyrelsernas del kommer arbetsuppgifter att försvinna. Detta beskrivs i
promemorian som att arbetsbelastningen kommer att minska, vilket stämmer, men
det är också arbetstillfällen försvinner, eftersom länsstyrelserna har fått särskilda
medel för att handlägga solcellsärenden och ärenden om stöd till lagring av energi.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Föredragande
var samhällsbyggnadschefen Helena Carling. I den slutliga handläggningen av
ärendet medverkade även energi- och klimatstrategen Annah Lintorp samt
länsjuristen Jonas Ledelius.

Lisbeth Schultze
Helena Carling
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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