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Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik 

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 förslagen om ändrade regler för 

skattskyldigheten för energiskatt på el för spårbunden trafik. Vi förordar att 

ikraftträdandet bör ske till den 1 januari 2021 för att underlätta den 

administrativa övergången eller i andra hand till närmaste kvartalsskifte, dvs. 

fr.o.m. den 1 oktober 2020. 

Energiföretagen tillstyrker förslagen om ändrade regler för 
skattskyldigheten för energiskatt på el för spårbunden trafik 

Energiföretagen Sverige tillstyrker att infrastrukturförvaltare respektive 

spårinnehavare ska anses förbruka den el som förbrukas inom förvaltat 

järnvägsnät respektive förvaltad spåranläggning. Vi tillstyrker även förslaget om 

att införsel av el via Öresundsbron inte ska föranleda att den som för in elen blir 

händelseskattskyldig. Förslaget innebär minskad energiskatteadministration för 

berörda aktörer, vilket är välkommet. Vi anser att en likartad reformering borde 

vara möjlig att införa även för fler verksamhetsområden, vilket skulle bidra till 

minskade administrativa bördor för fler aktörer. 

Vi vill också påtala att de nya regler om skattskyldighetens inträde för 

energiskatten på el som infördes 2018 har fått en betungande utformning som i 

flera delar är praktiskt svårtillämpade. Nuvarande redovisningsregler innebär att 

elnätsföretagen i praktiken alltid kommer att behöva göra rättelser då mätdata 

aldrig kommer att vara kompletta då elnätsföretagen av tekniska skäl inte har 

fullständiga data vid den fastställda rapporteringstidpunkten. Det kan inte ha varit 

lagstiftarens avsikt att elnätsbolagen därvid ska riskera att påföras ränta och 

skattetillägg med anledning av hur man utformat redovisningsreglerna utan att 

beakta hur de tekniska förutsättningarna för att uppfylla reglerna om 

skattskyldighetens inträde ser ut. 
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Energiföretagen anser av administrativa skäl att ikraftträdandet i första 
hand bör ske till årsskiftet 

Energiföretagen Sverige anser att det är olyckligt att ikraftträdande föreslås till 

den 1 augusti, då det innebär att ändrade deklarationsregler införs mitt i 

sommarsemestertiderna. Eftersom de nya skattereglerna förutsätter nya 

administrativa rutiner är det angeläget att förberedelser kan vidtas med viss 

framförhållning. Vi förordar att ikraftträdandet bör ske till den 1 januari 2021 för 

att underlätta den administrativa övergången eller i andra hand till närmaste 

kvartalsskifte, dvs. fr.o.m. den 1 oktober 2020. 

Pernilla Winnhed Erik Thornström 

VD, Energiföretagen Sverige Ansvarig skatter, styrmedel, 

energianvändning och resurseffektivitet 
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