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Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian föreslås att skattenivån för sådan förbrukning av elektrisk
kraft som omfattas av EU:s minimiskattenivå för yrkesmässig användning,
och som i dag beskattas med 0,5 öre per kilowattimme, höjs till 0,6 öre per
kilowattimme. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 5 och 5 a §§ samt 11 kap. 9, 10, 12–12 b,
14 och 15 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
5 §1
Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i
andra–fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av
skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning
av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse
enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första
stycket 2, 3 eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller
kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan
förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av
pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för
driften av anläggningen.
Återbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig
jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för
a) elektrisk kraft med den del av
a) elektrisk kraft med den del av
energiskatten som
överstiger energiskatten som
överstiger
0,5 öre per kilowattimme,
0,6 öre per kilowattimme,
b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av
den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 a,
c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten,
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på
elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och
svavelskatten på bränsle.
Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell
verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober
2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges
dock återbetalning enligt
1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar
70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent
av koldioxidskatten.
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Senaste lydelse 2019:491.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges
inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.
5 a §2
Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatt på elektrisk kraft som denne förbrukat för
framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i
datorhall. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses
även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för
drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga
för driften av anläggningen.
Återbetalning medges med den
Återbetalning medges med den
del av energiskatten som överstiger del av energiskatten som överstiger
0,5 öre per kilowattimme.
0,6 öre per kilowattimme.
11 kap.
9 §3
Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra
avdrag för skatt på elektrisk kraft som
1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet
transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart
samband med sådan förbrukning,
2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion
eller i elektrolytiska processer,
3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av
produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk
kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för
förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,
5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid
tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det
ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt
eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning
avdragsrätt inte följer av 2,
6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den
skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående
punkter,
7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige,
8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än
a) i industriell verksamhet,
b) i en datorhall,
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,
e) som landström, eller
f) i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller
uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.
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Avdrag enligt första stycket 6
och 7 medges med skillnaden
mellan den skattesats som gällde
vid skattskyldighetens inträde och
0,5 öre per förbrukad kilowattimme
elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket 8 medges med 9,6 öre per
förbrukad kilowattimme elektrisk
kraft. Avdrag enligt första stycket 8
får endast medges i den
utsträckning avdragsrätt inte följer
av föregående punkter.

Avdrag enligt första stycket 6 och
7 medges med skillnaden mellan
den skattesats som gällde vid
skattskyldighetens inträde
och
0,6 öre per förbrukad kilowattimme
elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket 8 medges med 9,6 öre per
förbrukad kilowattimme elektrisk
kraft. Avdrag enligt första stycket 8
får endast medges i den
utsträckning avdragsrätt inte följer
av föregående punkter.

10 §4
Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra
avdrag för skatt på elektrisk kraft, om
1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en
anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än
50 kilowatt, och
2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt
nät.
Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft
som framställs från
1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad
generatoreffekt,
2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt
installerad effekt.
När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid
bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade
effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som
anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt
installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första
stycket 1.
Avdrag enligt första stycket
Avdrag enligt första stycket
medges med skillnaden mellan den medges med skillnaden mellan den
skattesats
som
gällde
vid skattesats
som
gällde
vid
skattskyldighetens inträde
och skattskyldighetens inträde
och
0,5 öre per förbrukad kilowattimme 0,6 öre per förbrukad kilowattimme
elektrisk kraft. Avdrag enligt första elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket får endast medges i den stycket får endast medges i den
utsträckning avdragsrätt inte följer utsträckning avdragsrätt inte följer
av föregående bestämmelser.
av föregående bestämmelser.
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12 §5
Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.
Rätt till återbetalning föreligger
Rätt till återbetalning föreligger
endast för skillnaden mellan det endast för skillnaden mellan det
betalda skattebeloppet och 0,5 öre betalda skattebeloppet och 0,6 öre
per kilowattimme. Återbetalning per kilowattimme. Återbetalning
får dock endast göras när skillnaden får dock endast göras när skillnaden
uppgår till minst 500 kronor per uppgår till minst 500 kronor per
kalenderår.
kalenderår.
12 a §6
Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.
Återbetalning får endast göras om sökanden omfattas av kategorin små
och medelstora företag enligt bilaga 1 i kommissionens förordning (EU)
nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier
av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och
saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Rätt till återbetalning föreligger
Rätt till återbetalning föreligger
endast för skillnaden mellan det endast för skillnaden mellan det
betalda skattebeloppet och 0,5 öre betalda skattebeloppet och 0,6 öre
per kilowattimme. Återbetalning per kilowattimme. Återbetalning
får dock endast göras när skillnaden får dock endast göras när skillnaden
uppgår till minst 500 kronor per uppgår till minst 500 kronor per
kalenderår.
kalenderår.
12 b §7
Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat som landström.
Rätt till återbetalning föreligger
Rätt till återbetalning föreligger
endast för skillnaden mellan det endast för skillnaden mellan det
betalda skattebeloppet och 0,5 öre betalda skattebeloppet och 0,6 öre
per kilowattimme.
per kilowattimme.
14 §8
Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar
beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den
elektriska kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet.
Rätt till återbetalning föreligger
Rätt till återbetalning föreligger
endast för skillnaden mellan det
endast för skillnaden mellan det
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betalda skattebeloppet och 0,5 öre
per kilowattimme och endast i den
utsträckning rätt till återbetalning
inte
följer
av
föregående
bestämmelser. Återbetalning får
dock endast göras för den del som
överstiger 8 000 kronor per
kalenderår.

betalda skattebeloppet och 0,6 öre
per kilowattimme och endast i den
utsträckning rätt till återbetalning
inte
följer
av
föregående
bestämmelser. Återbetalning får
dock endast göras för den del som
överstiger 8 000 kronor per
kalenderår.

15 §9
Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar
beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den
elektriska kraft som denne förbrukat i en datorhall.
Rätt till återbetalning föreligger
Rätt till återbetalning föreligger
endast för skillnaden mellan det endast för skillnaden mellan det
betalda skattebeloppet och 0,5 öre betalda skattebeloppet och 0,6 öre
per kilowattimme. Återbetalning per kilowattimme. Återbetalning
får dock endast göras för den del får dock endast göras för den del
som överstiger 8 000 kronor per som överstiger 8 000 kronor per
kalenderår.
kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för el som förbrukas före
ikraftträdandet.
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Bakgrund

2.1

Ärendet och dess beredning

Viss elförbrukning som i Sverige har en lägre energiskatt omfattas av det
krav på minimiskattenivå för yrkesmässig användning som följer av
Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet. Denna nivå är 0,5 euro per megawattimme. Historiskt har
den svenska skattenivån på 0,5 öre per kilowattimme haft en viss marginal
till direktivets minimiskattenivå. Någon justering har inte gjorts av
skattenivån sedan direktivet antogs. Till följd av senare års
kronförsvagning på den internationella valutamarknaden finns inte längre
denna marginal.
Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan
förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i
budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende
av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med
budgetpropositionen.

2.2

EU:s energiskattedirektiv och lagen om skatt på
energi

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter
och elektricitet, kallat energiskattedirektivet, är ett unionsgemensamt
ramverk för hur medlemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning
av bränslen och elektrisk kraft.
Grundregeln i energiskattedirektivet är att all förbrukning av elektrisk
kraft ska beskattas. Utgångspunkten är att medlemsstaternas nationella
beskattning av elektrisk kraft ska uppfylla vissa i direktivet föreskrivna
minimiskattenivåer. Samtidigt innehåller direktivet krav på obligatorisk
skattebefrielse i vissa situationer samt möjligheter för medlemsstaterna att
ge skattenedsättning eller fullständig skattebefrielse i andra situationer.
Energiskattedirektivet ger medlemsstaterna möjlighet till differentiering
mellan yrkesmässig och icke yrkesmässig användning samt möjlighet att
begränsa omfattningen av den lägre skattenivån vid yrkesmässig
användning.
På nationell nivå regleras energibeskattningen av elektrisk kraft i lagen
(1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE, vars regler är anpassade
till energiskattedirektivet. All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är
som huvudregel skattepliktig och skatten betalas in till staten av de
skattskyldiga. De skattskyldiga består i huvudsak av tre kategorier,
nämligen elproducenter, nätinnehavare och vissa frivilligt skattskyldiga
förbrukare. För dessa skattskyldiga inträder skattskyldighet för elektrisk
kraft när kraften överförs till någon som inte är skattskyldig eller när den
förbrukas av den skattskyldige. Skattenedsättning för sådan förbrukning
av elektrisk kraft som avses i denna promemoria åstadkoms enligt LSE
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antingen genom att den skattskyldige får göra avdrag för skatt eller genom
att förbrukaren ansöker om återbetalning av skatt.

2.3

Minimiskattenivåer för elektrisk kraft

Enligt energiskattedirektivet ska miniminivåerna för elektricitet fastställas
i enlighet med vad som framgår av bilaga I till direktivet från och med den
1 januari 2004. För medlemsstater som inte har antagit euron ska
växelkursen för euron i nationella valutor vid beräkning av skattenivåerna
fastställas en gång per år. De kurser som ska användas är de som gäller
den första arbetsdagen i oktober och offentliggörs i EU:s officiella tidning.
Dessa växelkurser ska gälla från och med den 1 januari följande
kalenderår. Medlemsstaterna får bibehålla de skattebelopp som gäller vid
tiden för den årliga justeringen, om den omräknade skattenivån i euro
skulle innebära en skattehöjning uttryckt i nationell valuta med mindre än
5 procent eller 5 euro, beroende på vilket som är lägst.
Av bilaga I till energiskattedirektivet framgår att minimiskattenivån för
elektricitet i yrkesmässig användning är 0,5 euro per megawattimme.

3

Höjd skattenivå för viss elektrisk kraft

Promemorians förslag: Skattenivån i lagen om skatt på energi höjs till
0,6 öre per kilowattimme avseende el som förbrukats i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och
yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet samt
för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som
levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre
per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre
anläggningar samt el som förbrukats som landström.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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Skälen för förslaget: Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,
förkortad LSE, sätts skatten på elektrisk kraft i vissa fall ned till 0,5 öre
per kilowattimme. Detta gäller för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §),
el som förbrukas i en datorhall (11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §),
egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar om elen inte har
överförts till ett koncessionspliktigt nät (11 kap. 10 §), el som förbrukas i
yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (11 kap. 12 §), el som
förbrukas i yrkesmässig vattenbruksverksamhet (11 kap. 12 a §) samt el
som förbrukas som landström (11 kap. 12 b §). Vidare gäller denna
skattenivå även el som förbrukas för framställning av värme eller kyla som
levereras för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, yrkesmässig
jordbruks-, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet samt datorhallar
(9 kap. 5 och 5 a §§).
Beskattningen av ovannämnd förbrukning omfattas av det krav på
minimiskattenivå för yrkesmässig användning som följer av

energiskattedirektivet, dvs. 0,5 euro per megawattimme. Historiskt har
den svenska minimiskattenivån på 0,5 öre per kilowattimme haft en viss
marginal till direktivets minimiskattenivå. Till följd av senare års
kronförsvagning på den internationella valutamarknaden finns inte längre
denna marginal. Den 1 oktober 2019 uppgick eurons officiella växelkurs
till 10,8043 kr. Energiskattedirektivets minimiskattenivå för 2020
avseende yrkesmässig användning motsvarar därmed drygt 0,54 öre per
kilowattimme. För att garantera förenlighet med direktivet behöver den
svenska minimiskattenivån därför höjas. Jämfört med andra EU-länder har
Sverige låga skatter och avgifter på sådan elförbrukning som omfattas av
förslaget.
Den 1 juli 2004 slopades den tidigare nollskattesatsen för el som
förbrukas inom tillverkningsindustrin och för växthusuppvärmning.
I stället infördes skattesatsen 0,5 öre per kilowattimme. Bakgrunden till
förändringen var att uppnå den minimiskattenivå som föreskrivs i energiskattedirektivet (prop. 2003/04:1 s. 215 f.). Fram till den 1 januari 2017
var skattesatsen för industriell tillverkningsprocess, växthusuppvärmning
och landström föremål för indexering. Till följd av att avrundning endast
skulle ske till hela tiondels ören och att basåret för beräkningen vid flera
tillfällen ändrades kom någon uppräkning i praktiken emellertid aldrig att
ske. Till skillnad från normalskattenivån har minimiskattenivån enligt LSE
inte justerats sedan 2004. Det innebär att den styrande effekt som
energiskattenivån inneburit över tid har avtagit. Mot denna bakgrund och
med hänsyn till behovet av att tillförsäkra en marginal gentemot
energiskattedirektivets minimiskattenivå föreslås att den nuvarande
skattenivån på 0,5 öre per kilowattimme höjs till 0,6 öre per kilowattimme.
Detta skulle tillförsäkra en god marginal mot direktivets minimiskattenivå.
En sådan höjning bedöms även kunna bidra med en viss styrande effekt
gentemot målsättningarna för effektivare energianvändning, utan att ha
mer än marginella konsekvenser för näringslivets internationella
konkurrenskraft. Vid en sammanvägd bedömning framstår en sådan
höjning därför som väl avvägd.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändringar i 9 kap. 5 och 5 a §§ samt 11 kap. 9, 10,
12–12 b, 14 och 15 §§ lagen om skatt på energi.

4

Konsekvensanalys

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som
bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatte- och
avgiftsregler beräknas i enlighet med Finansdepartementets
beräkningskonventioner. Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser
och volymer och utgår vanligtvis från att beteendet hos individer och
företag inte ändras till följd av förändringarna i skattereglerna. Antagandet
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om oförändrat beteende ger en god uppskattning av åtgärdernas effekt på
kort och medellång sikt. På längre sikt, och för att bedöma andra effekter
än de offentligfinansiella effekterna kan ett mer dynamiskt synsätt behöva
användas, där skattebaser tillåts påverkas av regeländringen.
Utbrottet av coronaviruset och därtill kopplade effekter på aktiviteten i
ekonomin gör det svårt att i nuläget bedöma skattebasens storlek. Såväl de
offentligfinansiella effekterna som effekterna för de företag som påverkas
av föreslagna regeländringar är därmed mycket osäkra och kan komma att
ändras i ett senare beredningsled.

4.1

Syfte och alternativa lösningar

Förslaget syftar, som berörts i avsnitt 3, primärt till att säkerställa en
tillräcklig marginal gentemot energiskattedirektivets minimiskattenivå,
men motiveras även delvis av behovet av att upprätthålla energiskattens
styrande effekt. Någon alternativ lösning för att uppnå detta syfte finns
inte.
Förslaget innebär att de skatteutgifter som följer av berörda
nedsättningar av energiskatten på el påverkas. Skatteutgifternas storlek
bedöms minska i motsvarande utsträckning som skatteintäkterna beräknas
öka (se nästa avsnitt).

4.2

Offentligfinansiella effekter

Förslaget bedöms medföra att statens skatteintäkter ökar med 0,04
miljarder kronor per år. Huvuddelen av den intäktsökningen härrör från el
som förbrukas i industrins tillverkningsprocess.

4.3

Effekter för företagen

Nedsättningen av energiskatten på el motiveras primärt av konkurrensskäl.
Företagen bedöms inte ha möjlighet att övervältra skattekostnaderna på
sina kunder. Skattehöjningen förväntas reducera företagens vinster, men i
och med att skattehöjningens storlek är begränsad bedöms påverkan på
företagens konkurrenskraft som måttlig. Samtidigt medför den höjda
skattenivån vissa incitament till att effektivisera energianvändningen.
Korrigeringen av skattenivån så att miniminivån i energiskattedirektivet
uppfylls innebär även att det säkerställs att de aktiviteter som har haft rätt
till nedsättning av energiskatten på el får nedsatt energiskatt även i
framtiden. Därmed bidrar förslaget till tryggare förutsättningar för dessa
företag.
Då det endast är fråga om en höjd skattenivå bedöms förslaget inte
förändra de berörda företagens administrativa börda. Skattehöjningen
förväntas påverka mindre företag på motsvarande sätt som större företag.
Kostnadsökningen bedöms slå hårdare mot företag som har begränsade
ekonomiska marginaler och relativt hög elförbrukning.
12

Antalet industriföretag i Sverige är enligt Statistiska centralbyrån drygt
160 000, vilket motsvarar ca 14 procent av det totala antalet företag. Den
svenska industrin använder ca 49 TWh el årligen. Fyra branscher svarar
för trefjärdedelar av industrins elanvändning. Dessa är massa- och
pappersindustri, järn- och stålindustri, kemisk industri samt gruvor och
mineralutvinning. Över tid har industrins energikostnader som andel av
totala rörliga kostnader minskat. I genomsnitt uppgick energikostnaderna
som andel av de rörliga kostnaderna i tillverkningsindustrin 2017 till
2 procent. Energianvändningen varierar dock mellan branscherna, t.ex. var
energikostnadsandelen 5,5 procent i massa- och pappersindustrin och
endast 0,5 procent i verkstadsindustrin. Elanvändningen i industrin har
dock varit relativt stabil sett över en längre tidsperiod, även om den efter
finanskrisen inte har nått de förbrukningsnivåer som uppnåddes under de
första åren på 2000-talet.
Energiskattenivån för industrin är endast nedsatt i själva
tillverkningsprocessen, den el som förbrukas på kontor och lager m.m.
beskattas enligt normalnivån och påverkas därför inte av föreslagen
regeländring. Viss elförbrukning i industriella processer är befriad från
energiskatt, s.k. råvaruel. El som förbrukas i dessa processer påverkas
därför inte heller av förslaget. Elförbrukningen i industrins
tillverkningsprocesser bedöms uppgå till ca 42 TWh per år. För el som
förbrukas i industrins tillverkningsprocesser beräknas skattekostnaderna
öka med 33 miljoner kronor per år.
Även el som förbrukas av vissa datorhallar har lägre energiskatt på el.
Det bedöms finnas mindre än 500 datorhallar i landet med lägre
energiskatt efter avdrag eller återbetalning och som har en total årlig
elförbrukning om 1,9 TWh. För datorhallarna beräknas förslaget medföra
att skattekostnaderna ökar med 1,5 miljoner kronor per år.
Den föreslagna höjningen av skattenivån påverkar även beskattningen
av jordbruk, skogsbruk, växthus m.m. Antalet företag inom dessa
verksamhetsområden uppgår enligt Statistiska centralbyrån till drygt
240 000. Elförbrukningen för dessa företag bedöms totalt uppgå till
1,7 TWh per år. Totalt beräknas de ökade skattekostnaderna för dessa
verksamheter till knappt 1,4 miljoner kronor per år.
Förslaget innebär även en skattehöjning för hjälpförbrukning av el vid
framställning av värme eller kyla, för egenproducerad solel när en ägare
kontrollerar flera anläggningar som var och en understiger men som
tillsammans överskrider effektgränsen om 255 kW, samt för s.k.
landström. I dessa fall handlar det om relativt små volymer el, totalt mindre
än 0,2 TWh per år, varför kostnadsökningen för dessa företag bedöms som
begränsad. Skattekostnaderna för dessa företag beräknas öka med ca 0,1
miljoner kronor per år.

4.4

Effekter för enskilda och offentlig sektor

Förslaget bedöms inte påverka enskilda hushåll eller offentlig sektor. Den
elförbrukning som sker hos hushåll och offentlig sektor beskattas antingen
med normalskattenivån eller med den lägre nivå som gäller i vissa
kommuner i norra Sverige.
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4.5

Effekter för miljön

Förslaget i denna promemoria rör energiskatten på el och kan kopplas till
användningen av elenergi, vilket anses vara en miljörelaterad skattebas.
Det innebär att energiskatten på el klassificeras som en miljöskatt av bl.a.
Statiska centralbyrån och OECD. Förslaget bedöms främst bidra med ökad
styrning mot målsättningarna för en effektivare energianvändning.
Förslaget kan även påverka incitamenten för att växla från att använda
fossila bränslen till att istället använda el. Elektrifiering är en möjlig väg
för att minska de fossila utsläppen från industrin, bl.a. i kemiindustrin och
i stålindustrin som lyfter det i sin färdplan för fossilfrihet. Ökade
elkostnader kan negativt påverka den utvecklingen. Samtidigt är storleken
på den föreslagna skattehöjningen begränsad, och berör inte råvaruel,
varför denna effekt bedöms som begränsad.

4.6

Effekter för myndigheter och allmänna
förvaltningsdomstolar

Förslaget uppskattas i begränsad omfattning medföra initiala ökade
kostnader för Skatteverket för anpassning till de nya reglerna. Samtidigt
uppkommer inledningsvis något ökad administration för Skatteverket för
att åtgärda omedvetna fel i skattskyldigas redovisning med anledning av
förändringarna. Några speciella informationsinsatser utöver vad som
normalt krävs vid regeländringar bedöms inte behövas. Tillkommande
kostnader för Skatteverket ryms inom befintliga ekonomiska ramar.
Förslaget bedöms inte påverka antalet mål eller arbetsbelastningen i de
allmänna förvaltningsdomstolarna och inte heller medföra några ökade
kostnader för andra myndigheter.

4.7

Förslagets förenlighet med EU-rätten

Förslaget bedöms vara förenligt med rådets direktiv 2003/96/EG av den
27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet och EU-rätten i övrigt.

4.8

Övriga effekter

Förslaget bedöms inte påverka den ekonomiska fördelningen, den
ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män eller
sysselsättningen.
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5

Författningskommentar

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi
9 kap.
5§
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av energiskatt i
vissa fall efter ansökan från förbrukaren.
I andra stycket ändras punkt 1 a på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre
per kilowattimme.
5a§
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats för produktion av värme eller kyla som
levereras till en datorhall.
Andra stycket ändras på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
11 kap.
9§
Av paragrafen framgår att den som är skattskyldig för elektrisk kraft får
göra avdrag för skatt i vissa fall.
Andra stycket ändras på så vis att skattenivån avseende elektrisk kraft
som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en
datorhall höjs till 0,6 öre per kilowattimme.
10 §
Av paragrafen framgår att den som är skattskyldig för elektrisk kraft under
vissa förutsättningar får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som
framställts från förnybara källor i en egen anläggning och inte överförts
till ett koncessionspliktigt nät.
Fjärde stycket ändras på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
12 §
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats i yrkesmässig jordbruks- eller
skogsbruksverksamhet.
Andra stycket ändras på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
12 a §
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.
Tredje stycket ändras på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
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12 b §
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats som landström.
Andra stycket ändras på så vis att skattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
14 §
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet.
Andra stycket ändras på så vis att minimiskattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
15 §
I paragrafen regleras förutsättningarna för återbetalning av skatt på
elektrisk kraft som förbrukats i en datorhall.
Andra stycket ändras på så vis att minimiskattenivån höjs till 0,6 öre per
kilowattimme.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 januari 2021.
Av andra punkten framgår att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla
för el som förbrukas före ikraftträdandet. Detta innebär att den tidigare
skattenivån är tillämplig när skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
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