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Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav
på elskatteområdet (Promemoria regeringskansliet)
Konjunkturinstitutet (KI) har anmodats avge remissvar på promemorian Den särskilda
norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet.
Promemorian föreslår att energiskatt på el ska tas ut med en enda skattesats och att den
särskilda skattesats på el som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige ersätts med en
skattenedsättning genom avdrag samt begränsas för att säkerställa att nedsättningen är
förenlig med EU-rätten.
Det förslag till förändrad beskattning av el som tidigare lagts fram av utredningen
Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) innebar ett
slopande av den så kallade norrlandskattenivån. Jämfört med utredningens förslag innebär en beskattning enligt promemorians förslag
-

att statens årliga skatteintäkter blir omkring 600 miljoner kr lägre,
att de administrativa bördorna ökar för elhandelsföretag, tjänsteföretag och
hushåll och
att Sverige återkommande behöver söka undantag från EU-gemensamma regler
att allokeringspolitiska snedvridningar uppstår genom att verksamheter beskatttas olika beroende på var i landet de befinner sig.

I sitt remissvar på Energiskatt på el (SOU 2015:87) ställde sig KI positivt till förslaget
att slopa dagens skattenedsättning men påpekade, mot bakgrund av att vissa hushåll
och företag kunde antas påverkas kraftigt och kan ha gjort betydande investeringar
under antagandet om fortsatt skattenedsättning, att en sådan förändring borde ske stegvis och/eller kombineras med någon form av kompensation.
KI saknar en motivering till varför promemorian förslår att den särskilda norrlandsskattenivån ska behållas. Promemorian innehåller ingen diskussion kring huruvida de eventuella fördelningspolitiska fördelarna med detta överväger ovan nämnda nackdelar samt
eventuella kostnader i form av ytterligare svårigheter att nå Sveriges klimat- och energipolitiska målsättningar. Promemorian anger som enda skäl till att bevara norrlandsskattesatsen det förhållande att energibehovet för uppvärmning är högre i norra Sverige.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit
Björn Carlén.
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