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*Promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 
Fi2022/03328 

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden har 
Rådet enats om en förordning om en krisintervention för att komma till rätta med 
de höga energipriserna.1 Enligt förordningen ska producenters marknadsintäkter 
från elproduktion från vissa angivna källor begränsas till högst 180 euro per 
megawattimme producerad el.  

Enligt promemorian bedöms ett sådant intäktstak som rådets förordning om en 
krisintervention föreskriver utgöra en skatt enligt svensk rätt. I promemorian 
föreslås därför att en ny lag införs som anger hur den tillfälliga skatten ska tas ut. 
Enligt artikel 7.1 i förordningen ska taket för marknadsintäkter tillämpas vid 
försäljning av el som producerats av vindenergi, solenergi (termisk solenergi och 
solcellsenergi), geotermisk energi, vattenkraft utan vattenmagasin, biomassa-
bränsle, avfall, kärnenergi, brunkol, råpetroleumprodukter eller torv. Förslaget 
innebär att elproducenter som producerar och säljer el från dessa kraftslag och har 
en realiserad intäkt över 1 957 kronor per megawattimme beskattas med 
90 procent av intäkterna över 1 957 kronor per megawattimme. Förslaget innebär 
att el som framställs i Sverige ska vara skattepliktig enligt den nya lagen endast 
om den framställs under kalendermånaderna mars t.o.m. juni 2023. 

Enligt promemorian omfattar den föreslagna skatten intäkter från kraftproduk-
tion vars marginalkostnader normalt inte är prissättande, samtidigt som nivån på 
det föreslagna intäktstaket ligger avsevärt högre än de ursprungliga förvänt-
ningarna om vad toppriserna på el skulle uppgå till före Rysslands invasion av 
Ukraina. Den föreslagna skatten möjliggör därmed enligt promemorian en fortsatt 
god lönsamhet för investeringar i elproduktion. 

                                                      
1 Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de 
höga energipriserna. 
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Konkurrensverket har inga synpunkter på förslaget.  

_____________________________ 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har varit 
biträdande enhetschef Stefan Jönsson. 

Beslutsfattandet har dokumenterats digitalt och beslutet saknar därför namn-
underskrift. 

Nikos Tsakiridis 
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