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Remiss av promemorian lättnader vid stöd genom nedsatt 
energiskatt med anledning av covid-19-pandemin 

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 lagförslaget om att företag som inte befann sig 
i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av 
utbrottet av covid-19 får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen 
(1994:1776) om skatt på energi. Vi anser dock att det är angeläget med ett så 
snabbt ikraftträdande som möjligt och anser att det bör tidigareläggas för att 
bidra till att lindra effekterna av covid-19-pandemin.  

Energiföretagen stödjer förslaget om att ge fortsatt nedsatt energi- och 
koldioxidskatt för företag i ekonomiska svårigheter 

Energiföretagen Sverige tillstyrker och anser att det bör vara högprioriterat att 
genomföra lagförslaget om att kunna ge fortsatt nedsatt energi- och 
koldioxidskatt för företag i ekonomiska svårigheter under covid-19-pandemin. 
Som framgår av promemorian handlar lagförslaget om att möjliggöra fortsatt 
tillämpning av sammanlagt 18 olika energi- och koldioxidskattenedsättningar som 
sammantaget beräknas till ca 24 miljarder kronor per år. Det har därmed stor 
ekonomisk betydelse för många företag att energiskattenedsättningar fortsatt kan 
tillämpas för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd av 
pandemin. Skattereglerna ska i denna situation inte tvärtom förvärra det 
ekonomiska läget för berörda företag genom att högre skattesatser än annars 
tillämpas.  

Vi tillstyrker också den föreslagna tillämpningsperioden från och med den 1 mars 
2020 till och med den 30 juni 2021. Det bör dock beroende på pandemins 
fortsatta utveckling finnas en beredskap för att kunna förlänga 
tillämpningsperioden.  
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Vi anser att ikraftträdandet av föreslagna lättnader bör tidigareläggas 

Vi anser att det är angeläget med ett så snabbt ikraftträdande som möjligt för att 
bidra till att lindra effekterna av covid-19-pandemin. För vissa branscher som 
exempelvis servicenäringarna har pandemin slagit hårt ekonomiskt och ett ökat 
antal obeståndssituationer kunnat konstateras. Det är då mycket olyckligt om 
tillämpningen av EU:s statsstödsregler hindrar att till exempel företag i Norrlands-
kommunerna med nedsatt energiskatt på el inte längre kan ta del av denna 
skattenedsättning för att de hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av 
pandemin tillräckligt snabbt för att kunna rädda verksamheten. Med nuvarande 
förslag om ikraftträdande den 1 april 2021 kan det något beroende på 
Skatteverkets handläggningstider dröja till i maj innan det finns slutliga beslut om 
tillämpningen av nedsatta energiskatter. Det innebär att man som företag kan 
behöva vänta ett år från det att de ekonomiska svårigheterna inträtt tills besked 
lämnas från Skatteverket, vilket är en lång tidsperiod vid en obeståndssituation. 

Även om det är möjligt att begära omprövning gällande berörda skatter i 
efterhand och det föreslås en retroaktiv tillämpning är det viktigt att kunna ge 
snabba besked till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under pandemin. 
Vi efterfrågar därför en så skyndsam fortsatt beslutsprocess som möjligt, med ett 
tidigarelagt ikraftträdandedatum.   

Energiföretagen anser att staten bör överta ansvaret för fordringar gällande 
energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag 

Med anledning av remissförslaget och de ekonomiska konsekvenserna av den 
pågående pandemin vill Energiföretagen Sverige också framhålla behovet av att 
staten övertar fordringar gällande energiskatt vid obeståndssituationer. 
Energiföretagen Sverige har i en hemställan till regeringen den 7 april 2020 
hemställt om att staten bör överta ansvaret för fordringar gällande energiskatt på 
el vid obeståndssituationer i företag. 

Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten på energiskatten för el från 
elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Elnätsföretagen agerar därmed som en 
mellanhand för statens räkning vad gäller uppbörden av energiskatt. Det innebär 
att elnätsföretagen står med risken även för obetalda energiskatter för levererad 
el vid obeståndssituationer hos kunden. Det finns därmed ingen möjlighet för ett 
elnätsföretag att göra avdrag eller på annat vis få tillbaka energiskatten i 
energiskattedeklarationen. Vi anser att lagen om skatt på energi bör ses över för 
att elnätsföretagen ska slippa stå för obetalda energiskattefordringar.  
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