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Remissvar avseende Promemorian Skattereduktion för
installation av grön teknik
Sammanfattning
Svensk Solenergi har för privatpersoner önskat en övergång från nuvarande
investeringsstöd, ”solcellsstödet”, till ett högre ROT-avdrag. Den föreslagna
skattereduktionen för installation av grön teknik (grönt avdrag) är en god bit
på väg. Icke desto mindre – några saker i promemorian måste rättas till för
att önskvärda effekter ska uppnås:
1. Tydliggör att nyproduktion omfattas av avdraget (billigast göra rätt
från början).
2. Låt solvärme omfattas av avdraget.
3. Låt hela fakturan utgöra grund för avdraget, inte bara arbets- och
materialkostnader.
4. Stora anläggningar förbisedda - fyll på potten och förläng
nuvarande förordning om solcellsstöd, så att den gäller för
juridiska personer även efter 30 juni 2021. Presentera också
samtidigt en stabil plan för hur solcellsstödet successivt ska
avvecklas.
5. Betaldatum bör bestämma vilket inkomstår som det gröna
avdraget ska allokeras till, precis som för ROT och RUT. Grönt
avdrag bör få göras för anläggningar som betalas i januari 2021,
även om installationen gjordes 2020.
6. Nätanslutning är ett onödigt krav nu när stödet går från
investeringsstöd till skatteavdrag.
7. Otydligheter: Vissa detaljer är något otydligt beskrivna i
promemorian och behöver preciseras bättre.
Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening som med cirka 260
professionella medlemmar representerar såväl den svenska
solenergibranschen som flera andra aktörer inom solenergiområdet.
Föreningen har för privatpersoner efterfrågat en övergång från nuvarande
investeringsstöd (solcellsstödet) till ett högre ROT-avdrag. Det föreslagna
gröna avdraget är inte lika bra som vårt förslag men betydligt bättre än det
nuvarande solcellsstödet. Vi ser därför fram emot det föreslagna gröna
avdraget.
Solcellsstödets utformning har gjort att installationer skjutits på framtiden
eftersom kunderna velat ha svart på vitt att de får stöd innan de vågar
investera. Osäkerheten om huruvida det funnits tillräckligt med pengar i
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potten har lett till en ryktbar ryckighet i solcellsmarknaden. En jämn
marknad är att föredra, särskilt i en bransch under snabb tillväxt och som
redan har vissa säsongsvariationer. Det gröna avdraget kommer med
fakturamodellen bli betydligt enklare för privatpersoner att hantera än det
nuvarande solcellsstödet som krävt en minst sagt krånglig
ansökningsprocess.
Det är dock oerhört viktigt att solcellsstödet nu fylls på så att de som har
sökt 2020 verkligen får solcellsstöd och att inte hela branschen drabbas av
ett totalt efterfrågestopp under den pågående Corona-pandemin.
1. Nyproduktion bör omfattas
ROT-avdraget är begränsande då det inte går att utnyttja för de som har hus
som är nyare än fem år. Därför blir det gröna avdraget en klar försämring
för de privatpersoner som ska bygga nytt om det inte tydligt framgår att det
gröna avdraget även gäller nya byggnader. Vid nyproduktion går det att få
ner marginalkostnaden för en solelsinvestering vilket gör att det är än mer
intressant att passa på. Därför bör detta stimuleras.
Många som bygger nytt har i dag svårt att klara gällande finansieringskrav
vilket gör att energieffektiva investeringar sorteras bort och många gånger är
det solceller som får stryka på foten. Av det skälet är det angeläget att den
gröna skattereduktionen även gäller nyproduktion. De stora svenska
husproducenterna har exempelvis inte solceller i sina standardpaket i dag.
2. Solvärme bör omfattas
Det finns i grova drag två typer av solpaneler: Solfångare som ger värme
och solcellspaneler som ger el. Dessutom finns hybridpaneler som ger både
värme och el. ROT-avdraget omfattar enligt promemorian endast
solcellspaneler och hybridpaneler. Ren solvärme omfattas alltså inte av det
gröna avdraget, vilket är en besvikelse. Det är mycket svårt att motivera att
incitament bör ges till solcellspaneler och hybridpaneler men inte till
solfångare. Det finns en mängd småhus som saknar värmepump och istället
använder biobränsle, eller fjärrvärme och till och med olja, för värme och
varmvatten. Då är det i regel större möjlighet att minska
energianvändningen genom att installera ett solvärmesystem då dessa
småhus har ett större behov av värme än el. Det motiverar att det gröna
skatteavdraget även bör omfatta solvärme.
3. Låt hela fakturan utgöra underlag
I promemorian står det att arbets- och materialkostnader ska utgöra
underlag för det gröna avdraget. Det blir administrativt betydligt enklare om
hela fakturan avseende solenergianläggningen utgör underlag. Då undviks
långdragna (och dyra) juridiska tvister kring vad som får göras avdrag för
och vad inte (jämför vita certifikat i Danmark).
Ett exempel på problem med att endast vissa poster skulle vara berättigade
som underlag är resor. Det är en kostnadspost som varierar stort mellan
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olika installationer, speciellt mellan stad och landsbygd. Om resekostnader
inte blir stödberättigade innebär det att solelinstallationer på landsbygden
blir dyrare än i de större städerna.
Vi föreslår att hela fakturan utgör underlag.
4. Stora anläggningar
Svensk Solenergi har länge önskat en successiv avveckling av
solcellsstödet. Denna remiss hanterar en övergång till grönt avdrag för
privatpersoner. Det är oerhört viktigt att inte solcellsstödet, utan en
successiv plan, försvinner för företag och bostadsrättsföreningar. Vi föreslår
att solcellsstödet omedelbart dras ner till 15% och vid årsskiftet 2020/2021
till 10%. Det är helt otänkbart och förödande för branschen och landets
utbyggnad av solenergi att gå direkt från 20% till 0%.
Vi vill poängtera vikten av att inte glömma bort de viktiga stora solenergianläggningarna .
5. Betaldatum
Det behövs bättre övergångsregler mellan nuvarande solcellsstöd och
kommande grönt avdrag så att marknaden inte kollapsar under hösten. Som
promemorian är skriven kommer privatpersoner bara kunna söka grönt
avdrag för installationer som sker tidigast 1 januari 2021. För ROT och
RUT är det däremot betaldatum som avgör vilket år avdraget kan göras.
Betaldatum måste även gälla grönt avdrag så att detta kan erhållas för
installationer som sker under 2020 (och för vilka solcellsstöd ej utgår) och
som betalas först under 2021.
6. Off-grid bör omfattas
Det finns ingen anledning att utesluta icke-nätanslutna solcellsanläggningar
från det gröna avdraget.
7. Otydligheter
Otydligheter vad gäller bostadsrättsföreningar: Det är i promemorian
otydligt om det enbart är den individuella bostadsrättsinnehavaren som har
rätt att göra avdraget eller om även bostadsrättsföreningar omfattas.
Otydligheter vad gäller taket för avdraget: Det gröna avdraget är fristående
från RUT- och ROT-avdragen. Den som gör ett grönt avdrag har således
möjlighet att utöver detta även göra RUT- och ROT-avdrag för 50 000
kronor. (Det kommer däremot inte vara möjligt att kombinera ROT-avdrag
och grönt avdrag för en och samma installation, enligt promemorian.) Detta
bör tydligt framgå. Liksom för ROT- och RUT-avdrag kommer det gröna
avdraget på 50 000 kr gälla per person och år, vilket bör tydliggöras.
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