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Hemställan avseende tillfällig nedsättning av energiskatten
på el och uppbörden av energiskatten på el vid
obeståndssituationer med anledning av Covid-19
Energibranschen är en samhällskritisk bransch som har en avgörande betydelse för
att Sverige skall kunna fortsätta att fungera under den stora samhällsansträngning
som det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 utgör. Detta är ett arbete som
branschen tar på största allvar. Branschen bedriver ett aktivt beredskapsarbete och
har en nära och god dialog med regeringen och berörda myndigheter om läget och
branschens behov. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att skapa lättnader
för näringslivet i denna krissituation. Många företag vänder sig också till sitt
energiföretag för att be om anstånd för fakturainbetalningar.
Skatteverket har därtill möjliggjort anstånd för punktskatter, vilket skapar en lättnad
om krisen visar sig bli kortvarig. En stor andel av företags elfaktura består just av
skatter och avgifter och här finns en möjlighet för staten att ge livskraftiga företag en
respit.
En tillfällig nedsättning av energiskatten på el för näringsidkare

Energiskatten på el inklusive moms står i dag för cirka en tredjedel av elkostnaden
för de näringsidkare, till exempel i den utsatta tjänstesektorn, som i dag betalar full
energiskatt (44,1 öre per kilowattimme inklusive moms). I syfte att minska den
ekonomiska belastningen på dessa branscher föreslår vi en tillfällig nedsättning av
energiskatten på el till 0,5 öre per kilowattimme under en tremånadersperiod. Detta
motsvarar samma skattenivå som i dag gäller för tillverkningsindustri och är förenlig
med EU:s energiskattedirektiv. Genom denna åtgärd minskar risken för
frånkopplingar av el för kunder med ansträngd likviditetssituation. Detta minskar
också spridningseffekterna av den ansträngda likviditetssituationen i framför allt
tjänsteverksamheter och mindre företag och kan underlätta för dessa att fortsatt
bedriva sin verksamhet.
De företag som lagt ner sin verksamhet och därmed inte konsumerar el kommer inte
att gynnas av detta förslag, men däremot alla som upprätthåller en verksamhet.
Detta gör att förslaget går i linje med regeringens ambition att stötta livskraftiga
företag.
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Staten bör överta ansvaret för energiskatt på el för företag på obestånd

I takt med att samhället påverkas allt mer innebär detta att även energibranschen nu
påverkas ekonomiskt. Ett ansträngt utgångsläge med låga elpriser kommer att bli än
mer utmanande när stora elanvändare stänger ner eller begränsar sin verksamhet.
Detta påverkar såväl el- och värmeproducenter, elhandlare som elnätsföretag. Vi ser
en snabb ökning av kundförfrågningar om anstånd med betalning av elfakturor där
många energiföretag tagit ansvar genom att medge detta.
Elnätsföretagen är i dag skattskyldiga för energiskatten på el och betalar därmed för
sina kunders räkning in energiskatten till Skatteverket. Elnätsföretagen agerar
därmed som en mellanhand för statens räkning vad gäller uppbörden av energiskatt.
Med den kritiska situation som nu råder i näringslivet och där näringsidkare i allt
större antal kommer på obestånd får detta stora spridningseffekter på
elnätsföretagen som får ta hela kundförlusten vid en konkurs, även för obetalda
energiskatter på el. Vi anser att staten ska vara fordringsägare för obetald
energiskatt på el i likhet med vad som gäller till exempel moms vid en
obeståndssituation. Vi anser inte att det är rimligt att elnätsföretagen ska stå för
denna risk som kan få stor likviditetspåverkan när kundförlusterna kan väntas växa
kraftigt framöver som följd av den djupa lågkonjunktur som Sverige och omvärlden
nu går in i. En sådan reglering bör kunna införas i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.
Hemställan

Med anledning av det ovan anförda hemställer Energiföretagen Sverige om att:
-

En tillfällig nedsättning av energiskatten på el till 0,5 öre per kWh under en
tremånaders-period för att minska näringslivets kostnader.

-

Att staten övertar ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid
obeståndssituationer i företag.

Energiföretagen Sverige är beredd att medverka till den närmare utformningen av
ett regelverk gällande ovanstående förslag.

Pernilla Winnhed
VD, Energiföretagen Sverige
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