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En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag 
under 2023 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige framför principiella invändningar emot den extremt korta 
beslutsprocessen med de nya skattereglerna som beslutats på EU-nivå på ett par 
veckor utan vare sig konsekvensanalyser eller föregående remittering. Detta gör 
det tveksamt om EU-förordningen tillkommit på ett fördragsenligt sätt. Vi vill 
också framföra principiella invändningar mot den EU-rättsliga grunden utifrån art. 
122.1 i EUF-fördraget med kvalificerad majoritet i stället för enhällighet och anser 
att ordinarie beslutsförfarande med enhällighet ska tillämpas i skattefrågor.  

Energiföretagen har principiella invändningar mot de EU-fördragsmässiga 
grunderna om att fatta beslut i skattefrågor med kvalificerad majoritet i 
stället för med enhällighet 

Energiföretagen Sverige bedömer att skatteförslaget inte träffar våra 
medlemsföretag då el- och fjärrvärmeverksamheterna i dag endast använder små 
volymer fossila bränslen. Vi vill dock framföra principiella synpunkter på den 
extremt korta beslutsprocessen med dessa nya skatteregler där ett rådsbeslut 
fattades om EU-förordningen endast 16 dagar efter att EU-kommissionens förslag 
presenterats. Utöver promemorians skatteimplementeringsförslag finns även EU-
förordningens regler om intäktstak för elproducenter som vi också bedömer 
kommer kräva ny nationell kompletterande skattelagstiftning för att kunna 
tillämpas från den 1 december. EU-kommissionens förslag har också saknat 
konsekvensanalyser och ingen föregående remittering har skett vare sig på EU- 
eller nationell nivå. Detta gör det tveksamt om EU-förordningen tillkommit på ett 
fördragsenligt sätt.  

Vi vill också framföra invändningar mot den EU-rättsliga grunden för den nya 
skattelagstiftningen. Den legala grunden för förordningen är art. 122.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), vilket innebär att det 
endast krävts kvalificerad majoritet i beslutet om EU-förordningen. Vi ifrågasätter 
principiellt att skattefrågor behandlas med denna rättsliga grund och anser att 
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ordinarie beslutsförfarande med enhällighet ska tillämpas i skattefrågor. Det är 
också tveksamt om EU-förordningens framtagande uppfyller regeringsformens 
beredningskrav. 

Vi har förståelse för att energikrisen kräver snabba politiska beslut, men det är 
samtidigt angeläget att de beslut som fattas tas fram på ett korrekt sätt. Vi ser 
också med oro på att detta slags beslutsförfaranden kan bli ”normerande” för det 
fall att energikrisen blir mer långvarig och anser att detta beslut inte får bilda 
något slags ny praxis för hur skattelagstiftning tas fram på EU-nivå och nationellt. 
Vi anser att det också finns risker med stora tillämpningsproblem med 
skattelagstiftning som hastas fram utan föregående utredning, 
konsekvensanalyser och remittering.  

 

 

 

    

Åsa Pettersson  Erik Thornström 

VD Energiföretagen Sverige Ansvarig, skatter, styrmedel, 
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