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Remiss av Regeringskansliet promemoria Vissa 
kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet, dnr 
Fi2018/00743/S2 

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. Energiföretagen Sverige tackar för 
möjligheten att yttra sig över rubricerad promemoria. 

Sammanfattning 

Energiföretagen välkomnar förslaget att slopa dubbelbeskattningen gällande 
energiskatten på el för som använts för att ladda energilager och att de nya 
bestämmelserna ges en retroaktiv tillämpning fr.o.m. 1 januari 2018.  

Energiföretagen Sverige har inget att invända mot att det införs en bestämmelse i 
lagen om skatt på energi om att det i kommissionens genomförandebeslut utifrån 
artikel 2.5 i energiskattedirektivet anges uppdateringar av hänvisningar till så 
kallade KN-nummer som har skett till följd av ändringar i tulltaxan. 

Hänvisningar till KN-nr i lagen om skatt på energi 

Energiföretagen Sverige har inget att invända mot att det införs en bestämmelse i 
lagen om skatt på energi om att det i kommissionens genomförandebeslut utifrån 
artikel 2.5 i energiskattedirektivet anges uppdateringar av hänvisningar till så 
kallade KN-nummer (kombinerade nomenklaturan) som har skett till följd av 
ändringar i tulltaxan. Det är dock angeläget att Skatteverket tydligt informerar om 
sådana genomförandebeslut via sin hemsida, på blanketter etc. för att det ska 
vara enkelt för berörda aktörer att avgöra vilka bränslen som det hänvisas till i 
lagstiftningen. Energiföretagen Sverige anser även att det vore önskvärt att det 
inför den kommande översynen av energiskattedirektivet görs nödvändiga 
uppdateringar av KN-nr. Därigenom kan mer uppdaterade KN-nr reflekteras i 
lagtexten i framtiden så att inte 2002 års tulltaxa ska vara utgångspunkten för 
lagen om skatt på energi för all framtid.   

Återbetalning av energiskatt vid lagring samt ändrad utformning av regler 
om skattskyldighetens inträde 

Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget att slopa dubbelbeskattningen av el 
som matats in i ett energilager och som sedan matats in på ett koncessionspliktigt 
elnät som det tidigare matats ut från. Det är också välkommet att de nya 
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bestämmelserna föreslås få en retroaktiv tillämpning fr.o.m. den 1 januari 2018. 
Energiföretagen Sverige stödjer den föreslagna utformningen om att det införs 
regler om återbetalning av energiskatt på el vid lagring i lagen om skatt på energi. 
Energiföretagen Sverige föreslår dock att all inmatad el i ett energilager bör vara 
återbetalningsberättigad så att även förlusterna i ett energilager behandlas på 
motsvarande sätt som överföringsförluster i elnätet.   

Det ökade behovet av energilager i elsystemet framöver har bl.a. lyfts fram i 
Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 
2017:2) och flera andra utredningar hos bl.a. Energimarknadsinspektionen. 
Lagring av el kan på många sätt hjälpa elsystemet, dels genom att förbättra 
elkvaliteten, dels genom att ta tillvara på produktion då den inte direkt kan 
användas. Med en ökad mängd väderberoende och variabel elproduktion ökar 
behovet av att kunna jämna ut tillgänglig effekt med hjälp av energilager. Det 
finns olika typer av energilager på både tillförsel- och användarsidan och de kan 
nyttiggöras på olika sätt i elsystemet. Energilager kan också konkurrera med ny- 
och reinvesteringar i elnät på distributionsnivå. Det pågår även en snabb 
teknikutveckling av batterier bl.a. kopplat till den snabba utvecklingen inom 
fordonsindustrin gällande elfordon.  

Frågan om dubbelbeskattningssituationen vad gäller energiskatt på el som 
används för inmatning i energilager har också uppmärksammats i flera 
utredningar. Dagens skatteregler utgör en barriär för att utveckla energilager som 
en flexibilitetsresurs för att möta den växande effektutmaningen i energisystemet 
framöver. I takt med att andelen volatil elproduktion ökar i det svenska 
elsystemet kan det förväntas uppstå större prissvängningar där flexibilitets-
resurser som energilager kan fylla en viktig funktion. Det är mot denna bakgrund 
välkommet att det i promemorian lämnas ett förslag för att åtgärda dagens hinder 
för en utveckling av energilager i elsystemet. 

Skattskyldighetens inträde i samband med överföring av el 

Energiföretagen Sverige stödjer förslaget om att skattskyldighet för energiskatt på 
el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt. 
Energiföretagen Sverige bedömer i likhet med promemorian att det finns fall där 
det kan uppstå dubbelbeskattningssituationer bl.a. om elnätsföretag överför el till 
ett icke-koncessionspliktigt nät vid en fastighet respektive om el överförs från det 
icke-koncessionspliktiga nätet till ett koncessionspliktigt nät som förbinder en 
fastighet med en annans fastighets icke koncessionspliktiga nät.  

 

 

 

Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige 


