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Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt 
stöd genom nedsatt energiskatt 

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 tillstyrker och ser positivt på förslaget om att företag som 
inte befann sig i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter 
fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även under perioden 1 juli 2021 - 
31 december 2021 får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om 
skatt på energi (LSE). Vi önskar dock ett snabbare ikraftträdande av de förlängda 
undantagsreglerna till åtminstone den 1 april 2022 för att åtgärden ska få avsedda 
effekter fullt ut.  

Energiföretagen tillstyrker förlängda undantagsregler men önskar ett 
snabbare ikraftträdande 

Energiföretagen Sverige tillstyrker och ser positivt på förslaget om att företag som 
inte befann sig i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter 
fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även under perioden 1 juli 2021 - 
31 december 2021 får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om 
skatt på energi (LSE). Vi anser dock att det är beklagligt att EU-kommissionen 
endast medgett förlängda nedsättningsregler för statliga stöd i form av 
skattebefrielse för ändamål som meddelats med stöd av gruppundantags-
förordningen (GBER).  

Riksdagen beslutade den 3 mars i år om ändringar i LSE som möjliggjort för 
företag som fått ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin att fortsatt få 
nedsatt energiskatt under perioden den 1 mars 2020 t.o.m. den 30 juni 2021, men 
där även skattenedsättningar med stöd av EEAG (energi- och miljöstöds-
riktlinjerna) och FIBER (fiskeri- och vattenbruks-riktlinjerna) medgavs. Med tanke 
på att utfasning av olika slags pandemi-relaterade stöd till företag väntas ske 
under hösten finns det risk för en ökad mängd företag som hamnar i pandemi-
relaterade ekonomiska svårigheter. Det vore därför motiverat med en generellt 
förlängd period för de olika energiskatterelaterade nedsättningar som anses 
utgöra statligt stöd.  
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Vi beklagar även att den tidsbegränsade förlängningen föreslås träda i kraft först 
den 1 juli 2022 vilket innebär att ansökningar om nedsatt energiskatt därmed 
behöver ske retroaktivt. Som framgår av promemorian innebär det i praktiken att 
ett företag behöver begära omprövning av ett tidigare avslagsbeslut för att 
företaget ska få rätt till skattenedsättning. Det medför att det kan bli fråga om 
betydande handläggningstider även hos Skatteverket när de ändrade 
skattereglerna trätt i kraft. Vi anser att det är orimligt att företag ska behöva vänta 
i omkring ett år innan en omprövning av energiskattebeslut kan ske. Eftersom det 
handlar om en begränsad förlängning av de undantagsregler som löpte ut den 30 
juni 2021 anser vi att lagförslaget bör anses vara av sådan enkel beskaffenhet att 
en snabbare beslutsprocess borde vara möjlig.  
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