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Tillfällig skatt på vissa elproducenters 
överintäkter 
Sammanfattning 
Promemorian innehåller förslag till införandet av en tillfällig skatt på vissa 
elproducenters övervinster som motsvarar reglerna om ett tak för 
marknadsintäkter enligt EU-förordningen (EU 2022/1854 av den 6 oktober 2022 
om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna). De 
nya bestämmelserna införs genom en ny tillfällig lag samt ändringar i 
Skatteförfarandelagen (2011:1244) och föreslås träda i kraft den 1 mars 2023. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inget att erinra mot förslaget mot 
bakgrund av att Sverige liksom övriga medlemsstater förbundit sig att begränsa 
vissa elproducenters övervinster redan under vintern 2022/23. 

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter  
Innevarande år kommer att bli ett utmanande år ekonomiskt för kommunerna och 
många kommunkoncerner, vilket innebär att samtliga intäkter behövs. Förslaget 
om tillfällig skatt bedöms dock ha liten ekonomisk påverkan på kommunerna och 
deras bolag. I promemorian beskrivs att medel från intäktstaket och 
solidaritetsbidraget ska användas av medlemsstaterna bl.a. för ekonomiska 
stödåtgärder till energislutkunder. Netto blir därmed den ekonomiska påverkan på 
kommuner (och regioner) i slutändan ännu mindre då kommunsektorn förutsätts 
omfattas även av eventuellt kommande stöd till energislutkunder. 

SKR har endast i mycket begränsad omfattning hunnit inhämta synpunkter från 
berörda medlemmar och deras bolag givet kort remissperiod och tidpunkt på året. 
I promemoria beskrivs att den föreslagna lagen om skatt på överintäkter från el 
kan innebära en relativt omfattande administration från berörda. SKR vill betona 
vikten av en effektiv administration kopplat till den tillfälliga skatten. Det kan 
exempelvis handla om möjlighet att få stöd kring deklaration m m. I utredningen 
beskrivs hur omfattande administrationen förväntas bli samt att vissa avvägningar 
gjorts i syfte att minska administrationen. 
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