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Förslag	  till	  lösningar	  för	  skattereduktion	  för	  solel	  	  

	  

Inledning	  

Solelkommissionen	  vill	  härmed	  inkomma	  med	  synpunkter	  och	  förslag	  till	  Finansdeparte-‐
mentets	  utredning	  om	  att	  bredda	  skattereduktionen	  för	  solel	  till	  alla	  hushåll,	  samt	  hur	  
skattereduktionen	  kan	  ges	  på	  elräkningen	  för	  den	  skattereduktion	  som	  infördes	  2015.	  Vi	  har	  
tagit	  med	  oss	  de	  frågeställningar	  som	  hanterades	  vid	  vårt	  möte	  i	  oktober,	  som	  tydligt	  
indikerade	  att	  det	  var	  svårt	  att	  hitta	  en	  lösning	  för	  att	  flytta	  skattereduktionen	  till	  
energiskatten.	  Beslutet	  att	  flytta	  energiskatten	  till	  elnätföretagen	  2018,	  som	  togs	  i	  riksdagen	  
förra	  veckan,	  gör	  också	  att	  vi	  ser	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  hitta	  en	  lösning	  där	  
skattereduktionen	  fortsätter	  att	  ges	  mot	  inkomstskatten.	  Nedan	  följer	  våra	  förslag:	  

	  

1.	  Breddad	  skattereduktion	  för	  solel	  

Solelkommissionen	  anser	  att	  det	  är	  betydelsefullt	  att	  alla	  får	  möjlighet	  att	  producera	  egen	  
förnybar	  energi	  till	  lika	  ekonomiska	  villkor	  –	  även	  de	  som	  inte	  äger	  sin	  fastighet.	  Det	  är	  
därför	  ett	  naturligt	  nästa	  steg	  att	  bredda	  skattereduktionen	  som	  infördes	  1	  januari	  2015.	  
Idag	  omfattar	  den	  endast	  villaägare	  och	  andra	  mindre	  fastighetsägare	  som	  bygger	  solel	  på	  
sina	  egna	  tak.	  	  

Över	  hälften	  av	  de	  svenska	  hushållen	  bor	  i	  lägenhet	  och	  en	  stor	  del	  av	  villaägarna	  har	  inte	  
tak	  som	  är	  lämpliga	  för	  solel.	  Samtidigt	  är	  intresset	  för	  att	  producera	  sin	  egen	  förnyelsebara	  
el	  stort	  bland	  hushållen.	  Solel	  kan	  byggas	  på	  flerbostadshus	  och	  i	  större	  anläggningar	  och	  
ägas	  gemensamt	  i	  en	  ekonomisk	  förening.	  Den	  el	  man	  producerar	  tillsammans	  med	  syftet	  att	  
täcka	  sin	  egen	  elförbrukning	  bör	  självklart	  behandlas	  lika.	  Därför	  föreslår	  vi	  att	  
skattereduktionen	  breddas	  till	  andelsägd	  sol	  och	  vindel.	  	  

Solelkommissionen	  anser	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  skattereduktionen	  ges	  direkt	  på	  
elfakturan,	  vilket	  ökar	  det	  upplevda	  värdet	  av	  skattereduktionen.	  Vi	  har	  tidigare	  verkat	  för	  
att	  skattereduktionen	  ska	  ges	  mot	  energiskatten	  istället	  för	  inkomstskatten.	  Elhandlarna	  kan	  
enkelt	  föra	  den	  vidare	  på	  elräkningen	  till	  kunden	  och	  det	  krävs	  inte	  att	  man	  etablerar	  något	  
nytt	  informationsutbyte	  av	  mätvärden	  för	  att	  genomföra	  reformen.	  Men	  när	  energiskatten	  
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nu	  flyttas	  till	  elnätsföretagen	  2018	  så	  försvåras	  detta	  eftersom	  elnätsföretagen	  inte	  har	  
tillgång	  till	  informationen	  om	  kundens	  andelsel.	  Vi	  anser	  därför	  att	  skattereduktionen	  ska	  
kopplas	  till	  inkomstskatten,	  men	  att	  elhandlarna	  ska	  få	  en	  skyldighet	  att	  ge	  kunden	  
skattereduktionen	  månadsvis	  och	  begära	  återbetalning	  från	  Skatteverket.	  På	  det	  sättet	  
uppnår	  man	  att	  kunden	  får	  skattereduktionen	  direkt	  på	  elräkningen.	  Det	  blir	  samma	  
hantering	  som	  tex	  en	  hantverkare	  har	  idag	  som	  utför	  tjänster	  till	  privatpersoner	  och	  ger	  
skattereduktionen	  för	  ROT	  direkt	  på	  sin	  faktura.	  Rutinen	  är	  digitaliserad	  för	  ROT	  och	  
föranleder	  minimal	  administration	  för	  elhandlarna	  om	  skattereduktionen	  för	  solel	  hanteras	  
på	  samma	  sätt.	  

Vårt	  förslag	  i	  korthet:	  

• Inkomstskattelagen	  (1999:1229)	  kapitel	  67	  paragraf	  27	  bör	  tillföras	  en	  paragraf	  om	  
att	  skattereduktionen	  även	  gäller	  den	  som	  innehar	  andelar	  i	  en	  ekonomisk	  förening	  
som	  levererar	  sol	  och	  vindkrafts	  el	  till	  sina	  medlemmar.	  

• Underlaget	  för	  skattenedsättningen	  får	  inte	  överstiga	  30	  000	  kWh	  per	  medlem	  och	  år	  
eller	  överstiga	  medlemmens	  årliga	  elförbrukning.	  

• Skattereduktionen	  är	  30	  öre	  per	  kWh.	  

Det	  innebär	  att	  skattenedsättningen	  blir	  på	  samma	  nivå	  som	  dagens	  energiskatt	  på	  29,2	  öre.	  	  
Dvs	   att	   principen	   om	   att	   egenproducerad	   el	   ska	   få	   användas	   utan	   att	   belastas	   med	  
energiskatt,	  omfattar	  även	  el	  som	  produceras	  tillsammans.	  Det	  skapar	  förutsättningar	  för	  att	  
den	  andelsägda	  elen	  ska	  kunna	  byggas	  ut.	  Skattereduktionen	   för	  en	  genomsnittskund	  som	  
förbrukar	  5	  000	  kWh/år	  blir	  1	  500	  kr/år.	  Kostnaden	  för	  skattenedsättningen	  blir	  vid	  100	  000	  
hushåll	  150	  MSEK/år.	  

	  

2.	  Skattereduktion	  på	  elräkningen	  

Solelkommissionen	  driver	  även	  frågan	  om	  att	  dagens	  skattereduktion	  till	  villaägare	  som	  
bygger	  solel	  också	  ska	  ges	  på	  elfakturan	  månadsvis	  istället	  för	  som	  idag	  i	  deklarationen	  året	  
efter.	  Det	  skulle	  kraftigt	  öka	  effekten	  av	  skattereduktionen,	  dvs	  fler	  villaägare	  skulle	  bygga	  
solceller	  vid	  en	  oförändrad	  nivå	  på	  skattereduktionen	  än	  när	  man	  får	  den	  ett	  år	  i	  efterskott	  i	  
sin	  vanliga	  deklaration.	  	  

Vi	  har	  därför	  tidigare	  framfört	  att	  skattereduktionen	  bör	  flyttas	  till	  energiskatten	  så	  att	  
elhandlarna,	  som	  är	  skattskyldiga	  redan	  idag,	  skulle	  kunna	  hantera	  skattereduktionen	  till	  
kunden.	  Vi	  har	  förstått	  att	  Finansdepartementet	  ser	  hinder	  i	  EU	  regelverken	  i	  att	  
energiskatten	  under	  sommarmånaderna	  kommer	  att	  bli	  negativ.	  Solelkommissionen	  ser	  det	  
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därför	  som	  viktigast	  att	  man	  genomför	  förändringen	  att	  elkunderna	  får	  skattereduktionen	  
direkt	  på	  fakturan.	  Elhandlarna	  har	  tillgång	  till	  mätvärden,	  eftersom	  man	  köper	  överskottet	  
som	  berättigar	  till	  skattereduktionen.	  Det	  som	  krävs	  är	  att	  elhandlarna	  ska	  få	  en	  skyldighet	  
att	  ge	  kunden	  skattereduktionen	  månadsvis	  och	  begära	  återbetalning	  från	  Skatteverket.	  På	  
det	  sättet	  uppnår	  man	  att	  kunden	  får	  skattereduktionen	  direkt	  på	  elräkningen.	  Det	  blir	  
samma	  hantering	  som	  en	  hantverkare	  har	  idag	  som	  utför	  tjänster	  till	  privatpersoner	  och	  ger	  
skattereduktionen	  för	  ROT	  direkt	  på	  sin	  faktura.	  Rutinen	  är	  digitaliserad	  för	  ROT	  och	  
föranleder	  minimal	  administration	  för	  elhandlarna	  om	  skattereduktionen	  för	  solel	  hanteras	  
på	  samma	  sätt.	  

	  

3.	  Skattereduktion	  per	  anläggning	  ej	  juridisk	  person	  

Solelkommissionen	  anser	  att	  skattereduktionens	  begränsning	  till	  30	  000	  kWh/år	  ska	  gälla	  
per	  anläggning.	  Inte	  som	  idag	  per	  juridisk	  person.	  Det	  gör	  att	  flerbostadshus,	  som	  precis	  som	  
villor	  alltid	  har	  ett	  överskott	  av	  el	  på	  dagtid,	  inte	  får	  tillgång	  till	  skattereduktionen.	  
Flerbostadshus	  bygger	  oftast	  enbart	  mindre	  anläggningar,	  upp	  till	  68	  kW	  (motsvarar	  gränsen	  
i	  skattereduktionen	  på	  en	  max	  säkring	  på	  100	  amp).	  Syftet	  med	  skattereduktionen	  är	  att	  få	  
fastighetsägarna	  att	  använda	  sina	  tak	  för	  elproduktion	  och	  i	  Sverige	  ägs	  oftast	  flerbostadshus	  
av	  en	  BRF,	  ett	  kommunalt	  bostadsbolag	  eller	  ett	  privat	  bolag.	  Och	  man	  äger	  alltid	  ett	  flertal	  
fastigheter.	  	  

Idag	  kompenseras	  det	  av	  investeringsstödet,	  men	  Solelkommissionen	  anser	  att	  
investeringsstödet	  ska	  fasas	  ut	  och	  då	  behöver	  flerbostadshusen	  lika	  behandlas,	  och	  
skattereduktionen	  inte	  vara	  beroende	  av	  antalet	  fastigheter	  i	  respektive	  bolag.	  Att	  
skattereduktionen	  gäller	  per	  anläggning	  och	  inte	  per	  juridisk	  person	  ligger	  också	  i	  linje	  med	  
den	  förändring	  som	  regeringen	  avser	  att	  göra	  när	  man	  tar	  bort	  255	  kW	  gränsen	  per	  juridisk	  
person,	  som	  är	  en	  förändring	  som	  Solelkommissionen	  är	  mycket	  positiva	  till.	  Ett	  alternativ	  till	  
att	  ta	  bort	  begräsningen	  per	  juridisk	  person	  är	  att	  höja	  gränsen	  på	  30	  000	  kWh/år	  per	  
juridisk	  person	  till	  100	  000	  kWh.	  Och	  ha	  kvar	  den	  på	  30	  000	  kWh	  per	  anläggning	  för	  att	  den	  
ska	  gälla	  enbart	  mikroproduktion.	  

	  

Vi	  på	  Solelkommissionen	  hoppas	  på	  en	  fortsatt	  dialog	  om	  förslag	  till	  lösningar	  på	  att	  bredda	  
och	  förbättra	  effekten	  av	  skattereduktionen.	  	  

	  

Stockholm	  15	  december	  2016	  

Johan	  Öhnell	  


