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Remissvar avseende promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters 
överintäkter  
 
 
Sydkraft AB har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian avseende tillfällig skatt på vissa 
elproducenters överintäkter. Sydkraft AB är moderbolag i den svenska delen av Uniper-koncernen som är 
en stor elproducent för industri och samhälle, en garant för trygg och stabil elförsörjning och en viktig del 
av klimatomställningen. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och 
kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft (Karlshamnsverket).  
 
Uniper välkomnar EU:s och regeringens initiativ för att mildra den elkris som vi befinner oss i och som 
tyvärr ser ut att kunna förvärras, inte enbart med höga elpriser utan med en allt högre risk för fysiska 
bortkopplingar av elkonsumenter i vinter. Uniper arbetar aktivt med att säkerställa att alla våra 
anläggningar finns tillgängliga för att kunna stötta elsystemet och bidra till en trygg elförsörjning. För att 
underlätta och påskynda vårt arbete behövs vissa förutsättningar och förtydligande från regeringen i 
promemorian.  
 
Skattskyldig 
Uniper instämmer inte i regeringens bedömning avseende vem som är skattskyldig när det gäller 
skattepliktig el producerad i sådan kärnteknisk verksamhet som avses i lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. I dessa situationer finns det risk att skattskyldigheten träffar delvis fel skattesubjekt samt att 
beskattningsunderlaget inte kan beräknas korrekt i enlighet med föreslagen lydelse.  
 
Regeringen har i förhållande till vem som är skattskyldig bedömt att det är den som matar in skattepliktig 
el som är skattskyldig, att det viktiga är att all skattepliktig el som matas in beskattas samt att det inte finns 
risk för att flera subjekt blir skattskyldiga för samma inmatade el.  
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Sveriges sex kärnkraftverk i drift drivs av delägda produktionsbolag. I enlighet med regeringens förslag 
bedöms det delägda produktionsbolaget, den som matar in elen på det koncessionspliktiga nätet, vara 
skattskyldigt för den skattepliktiga elen. I enlighet med förslaget är det dessutom det delägda 
produktionsbolagets koncernmoder som är skattskyldigt för den skattepliktiga elen. Detta trots att 
koncernmodern enligt avtal endast har rätt till producerad el i förhållande till sin ägarandel. De andra 
delägarna har rätt till producerad el i förhållande till sina ägarandelar av produktionsbolaget. Det är också 
respektive delägare som innehar de avtalsenliga rättigheterna eller skyldigheterna knutna till sin andel av 
den producerade skattepliktiga elen varför koncernmodern endast kan beakta rättigheter och skyldigheter 
knutna till dess andel av skattepliktig el. Det finansiella justeringsbeloppet kommer således endast beakta 
avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter knutna till koncernmoderns delägarandel medan intäkten från 
den skattepliktiga elen motsvarar 100 % av produktionsbolagets skattepliktiga el trots att koncernmodern 
endast har intäkter motsvarande sin ägarandel.  
 
Mot bakgrund av ovan anser Uniper att regeringens definition av skattskyldig leder till att delvis fel 
skattesubjekt beskattas samt att beskattningsunderlaget inte kan beräknas på avsett sätt när det gäller 
kärnteknisk verksamhet. När det gäller vem som är skattskyldig generellt instämmer Uniper i regeringens 
bedömning.  
 
När det gäller regeringens bedömning att den skattskyldige bör vara koncernmodern anser Uniper att 
förslaget i huvudsak är bra även om det är administrativt svårt för ett utländskt bolag att rapportera 
skatten. För enkelhet borde en utländsk koncernmoder kunna utse ett svenskt dotterbolag som 
rapporteringsskyldig.  
   
För att skapa en tydlighet kring vem som är skattskyldig samt att rätt skattesubjekt beskattas i förhållande 
till kärnteknisk verksamhet föreslår Uniper att den skattskyldige i dessa fall bör vara delägare till 
produktionsbolag i enlighet med Unipers förslag nedan.   

10 § Skattskyldig är den som matar in skattepliktig el.  

För el som producerats i sådan kärnteknisk verksamhet som avses i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
och som avyttras till sina ägare ska i stället respektive delägare vara skattskyldig för sin andel av 
skattepliktig el som matas in.  

Om den som är skattskyldig enligt första eller andra stycket ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 
kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är det i stället koncernens moderföretag, eller det bolag som 
koncernens moderföretag utser, som är skattskyldigt för all skattepliktig el som matats in av företag inom 
koncernen. 
 
Definition av vattenkraftverk  
Uniper ansluter till den definition av vattenkraft som Energiföretagen angett i sitt remissvar.  
 
Karlshamnsverket 
Uniper anser att Karlshamnsverkets elproduktion inte är skattepliktig enligt lagförslaget eftersom 
kraftproduktionen är marginalprissättande samt sker med eldningsolja.  
 
Avsikten med den föreslagna skatten på överintäkter från el är att den ska träffa s.k. inframarginell 
produktion, dvs. kraftproduktion vars marginalkostnader normalt inte är prissättande (jfr s. 19, 38 m.fl. i 
promemorian).  
 
Uniper äger och driver kondenskraftverket Karlshamsverket som är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk. 
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Karlshamnsverket är marginalprissättande för budområde SE4 vilket gör att Karlshamnsverket inte är en 
sådan inframarginal producent avsedd att omfattas av den föreslagna skatten. Sett ur ett europeiskt 
perspektiv, konkurrerar Karlshamnsverket direkt med gaskraftverk i Danmark, Tyskland och i 
Nederländerna. En konsekvens av att inkludera Karlshamnsverket i skatteförslaget kan följaktligen bli ökad 
elproduktion i gaskraftverk vilket är ytterligare ett argument till varför Karlshamnsverket inte bör omfattas 
av taket för marknadsintäkter.  
 
Av lagförslaget 12 § p. 9 framgår vidare att el producerad av råpetroleumprodukter är skattepliktig. 
Kondenskraftverk generellt, och Karlshamnsverket specifikt, producerar el med hjälp av residuala 
oljeprodukter som inte längre utgör råvarumaterial för att producera drivmedel (t.ex. bensin, diesel, 
flygfotogen), dvs. eldningsolja i olika kvaliteter och inte råpetroleumprodukter. I enlighet med Unipers 
uppfattning och definition av råpetroleumprodukter bör el producerad av Karlshamnsverket inte omfattas 
av skatteplikten.  
 
Sammanfattningsvis kan Uniper inte tolka förordning och lagförslag på annat sätt än att Karlshamnsverket 
inte omfattas av skatteplikten. I motsats till detta framgår av konsekvensbeskrivningen, s. 36, att el som 
produceras i kondenskraftverk träffas av tillämpningen av intäktstaket. Uniper anser att ett klargörande är 
nödvändigt för att tydligt undanta Karlshamnsverket från tillämpningen av intäktstaket.  
 
Upphandlade anläggningars intäkter från balansmarknaden, mothandel eller omdirigering bör undantas 
från skattskyldighet 
Uniper anser att av Svenska kraftnät upphandlade anläggningars intäkter genom mothandel och 
omdirigeringar bör undantas från skatteplikt och ansluter till Energiföretagens remissvar i detta avseende.  
 
 
  Med vänlig hälsning  
 
 
 

  Johan Svenningsson 

  VD Sydkraft AB 

 

 
 

 


