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Så tar regeringen bort skatten på solel
Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga skatteläge. Idag
kan redan el som framställs i anläggningar som är mindre än 255 kW undantas
från skatt om producentens anläggningar tillsammans uppgår till mindre än 255
kW. Skatteundantaget justerades tidigare i år för att säkerställa att producenter
inte ska riskera att bli återbetalningsskyldiga pga. EU:s statsstödsregler.
Regelverket likställer nedsättning av skattesats för en producent med direkt
utbetalning av finansiellt stöd, dvs. en subvention. Regeringen angav att den
skulle återkomma, och nu kommer positiva besked från det här arbetet.
Ambitionen är att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar
förutom för de allra största solelanläggningarna. Regeringens nya förslag betyder
att den producent som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår
till 255 kW eller mer får kraftigt sänkt skatt och på sikt kan bli helt skattebefriad.
Detta gäller så länge anläggningar är mindre än 255 kW.

Steg 1: Nedsättning av skatten (lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk)
Regeringen presenterar idag sin avsikt att föreslå en sänkning från
normalskattenivån (idag 29,2 öre/kWh) till 0,5 öre/kWh genom avdrag i
punktskattedeklarationen. Det är en sänkning med över 98 %. Nedsättningen
avses innebära dels:
1. att det befintliga undantaget från skatteplikt kvarstår, så att full
skattefrihet fortsatt råder inom undantagets gränser (255kW), dvs. att
den mycket stora majoritet av solelsproducenterna som idag är helt
skattebefriade ska förbli det; dels
2. att skattenivån sänks till 0,5 öre/kWh för viss el genom avdrag. Den nya
skattenedsättningen träffar den el som framställs av aktörer vars
sammanlagda produktionskapacitet överskrider gränsen i undantaget
men där elen uppfyller överföringskravet och kravet rörande de
individuella anläggningarnas storlek. Ännu fler producenter av solel för
eget bruk får då sänkt skatt. Åtgärden omfattas av den allmänna
gruppundantagsförordningen i EU:s statsstödsregler (s.k. GBER-stöd).

Sänkningen sker vid halvårsskiftet 2017. Fördelen med trestegslösningen
regeringen presenterar idag är att denna sänkning kan införas snabbt för att inte
fördröja investeringar.
Nedan presenteras exempel på ett tillkommande skattestöd i enlighet med
förslaget. I exemplet har aktören producerat 2 000 000 kWh i solanläggningar
som var och en har mindre än 255 kW toppeffekt. För enkelhets skull avrundas
normalskattenivån till 30 öre/kWh. Exemplet beskrivs utifrån
bruttoredovisningen såsom i en energiskattedeklaration.
Skattepliktig elkraft
Skatt med oreducerad
skattesats (30 öre/kWh)
Skatt brutto
Avdrag för skatt på
elkraft
Nytt avdrag
(29,5 öre/kWh)

kWh
2 000 000

Skatt (kr)
600 000
(2 000 000*0,30)
600 000

2 000 000

590 000
(2 000 000*0,295)

Skatt att betala eller få
tillbaka

10 000
(600 000-590 000)

Steg 2: Notifiering till EU-kommissionen
Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som
argumenterar för och föreslår ett helt borttagande av skatten som respekterar
EU-rätten. Denna lagrådsremiss skickas efter beredning till EU-kommissionen
för notifiering som statsstöd. Regeringen ber alltså kommissionen att godkänna
ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter av solel för eget bruk.
Steg 3: Påverkansarbete
Regeringen avser också bedriva påverkansarbete för att EU:s regelverk och
system ska underlätta klimatomställning i ljuset av klimatavtalet från Paris.
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Bakgrund: Regeringens insatser för att främja solel
Regeringen har en ambitiös politik för ett förnybart energisystem. I
Energiöverenskommelsen från i juni i år formuleras ett mål om hundra procent
förnybar elproduktion år 2040. Då är solelen en viktig pusselbit. Under 2015
ökade antalet installerade solceller i Sverige med 60 procent.
Utökat elcertifikatssystem: Elcertifikatssystemet ska utökas med 5 TWh till
2020. Våren 2017 genomförs en kontrollstation för elcertifikatsystemet. I
kontrollstationen kommer det regelverk för stöd till förnybar elproduktion som
ska gälla mellan 2020 och 2030 att klarläggas utifrån energiöverenskommelsen.
Därmed skapas de förutsättningar som krävs för att elcertifikatsystemets
förlängning och utökning med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.
Strategi för solel: Energimyndigheten har fått i uppdrag att analysera hur solel
ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska uppnå 100 procent förnybar energi.
Myndigheten ska ta fram ett förslag till strategi för hur användning av solel ska
kunna utvecklas och öka i Sverige. Uppdraget redovisades den 17 oktober 2016
och är nu ute på remiss.
Investeringsstöd till solceller: Regeringen har åttadubblat investeringsstödet
till den som sätter upp solceller på taket. Stödet riktar sig till både
privatpersoner, företag och organisationer.
Stöd till energilagring av egenproducerad el: Regeringen har fattat beslut
om en förordning för bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. Den ska
göra det lättare för privatpersoner att dra nytta av sina solcellsanläggningar.
Totalt omfattar satsningarna 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor
per år 2017-2019. Förordningen trädde i kraft den 15 november i år.
Slopat momskrav för mikroproducenter: Regeringen har föreslagit att företag
med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) kan ansöka om att slippa
registreras för moms. Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av
förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller.
Träder i kraft 1 januari 2017.
Undantag från energiskatteplikt även om du säljer el: Regeringen har
skattebefriat el i solcellsanläggningar upp till 255 kW samtidigt som undantaget
från skatteplikt görs tillgängligt även för dem som säljer den egna
överskottsproduktion eller som säljer inköpt el. Förändringen innebar en
utvidgad skattebefrielse jämfört med tidigare regler för de producenter som
redan idag säljer överskottselen.
3 (4)

Skattereduktion: Den första januari 2015 infördes ett stöd till solel och annan
förnybar el i form av skattereduktion vid mikroproduktion av förnybar el.
Skattereduktionen är 60 öre per kWh för all el som matas in till elnätet, dock
max 18 000 kronor per år, och högst för så många kilowattimmar som man
också tagit ut i anslutningspunkten under samma kalenderår. Regeringen har
tidigare aviserat att man arbetar med förbättringar i skattereduktionen att den
ska göras enklare och även omfatta andelsägt.

4 (4)

