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Energiskatt på el
Utredningen om Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el
(Fi 2014:10) överlämnade i dag betänkandet Energiskatt på el – En
översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) till statssekreteraren
Charlotte Svensson.
Utredningens uppdrag har varit att se över dagens system för
beskattning av el. Utgångspunkter för uppdraget har varit att
energiskatten på el ska vara förenlig med EU-rätten, att det svenska
näringslivets internationella konkurrenskraft ska bibehållas och att
snedvridningar ska undvikas i möjligaste mån.
Utredningen har efter sin översyn valt att bygga vidare på det
nuvarande systemet, men föreslår att en ny bransch – datacenterindustrin – läggs till bland dem som bara betalar 0,5 öre i elskatt.
Förslaget gäller vissa större datorhallar (minst 0,5 megawatt installerad
effekt). Motivet är bl.a. att de är internationellt konkurrensutsatta och
bedriver elintensiv verksamhet. Utredningen föreslår vidare att systemet
för energiskatt på el EU-anpassas genom att i princip alla företag som får
den lägre skattenivån erhåller den genom ett återbetalningsförfarande.
Undantaget från detta är riktigt stora elförbrukare. Återbetalning till dem
som bedriver industriell verksamhet ska bara medges för belopp över
12 000 kr per år.
Mot bakgrund av EU-rättens statsstödsregler bedömer utredningen att
den lägre skattesatsen inom vissa kommuner i norra Sverige inte kan vara
kvar, utan måste avskaffas.
Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017 och leder till
att statens skatteintäkter ökar med cirka 975 miljoner kronor per år. För
de datorhallar som omfattas av förslaget kommer kostnaderna att minska,
från en miljon kronor per år och uppåt beroende på elförbrukningen. De
elanvändare som i dag får del av den lägre skattesatsen i vissa kommuner i
norra Sverige får ökade kostnader. För en eluppvärmd villa ökar
kostnaderna med cirka 2 500 kronor per år.

