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Remissyttrande
Kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om EU-kommissionens förslag till förnyat
energiskattedirektiv (COM(2021) 563 final). Här följer våra synpunkter.

Om förslaget
EU-kommissionen har, som del av sina omfattande klimatpolitiska planer European Green Deal och
’Fit for 55’, föreslagit en omfattande översyn av EU:s energiskattedirektiv.
I programmet, anger kommissionen, ingår åtgärder för att genom skattepolitiken förändra
prissignalerna på marknaden, i syfte att främja en grön omställning.
Översynen av energiskattedirektivet har tre övergripande mål: att få direktivet att ligga mer i linje med
EU:s nya klimatpolitik, att skala ner de undantag som finns i nuvarande direktiv som anses gynna
fossila bränslen, och att höja miniminivåerna på skattesatser i direktivet. Ett annat uttalat mål är att
energiskatter ska fortsatt generera skatteintäkter för medlemsstaterna.
Kärnan i direktivförslaget är att energiskatt ska grundas på energiinnehållet i olika energikällor, samt
dessas miljöpåverkan (skäl 9), och att direktivets miniminivåer ska gälla som absolut lägstanivå i
medlemsländerna (skäl 13).
För vissa fall utmejslas särskilda undantags- eller övergångsregler. Detta gäller bland annat hushåll
med svag ekonomisk ställning och de branscher som i dag har olika former av undantag.

Företagarnas inställning
Förslaget är logiskt i sitt sammanhang, som del av kommissionens större agenda för grön omställning
av EU:s medlemsländer. Det genomsyrande budskapet är att nuvarande ordning riskerar att skicka
”olämpliga prissignaler till konsumenter” (s. 8). Det kommissionen vill ha sagt är att i dess uppfattning
beskattas vissa energikällor i dag för lågt.
I skäl 3 anges: ”the objective of zero pollution through the implementation of the polluter-pays
principle”. Detta är dock en missuppfattning av polluter pays principle, vilken innebär att utsläpparen
ska betala för kostnaden som utsläppet innebär – den säger inte att målet är noll utsläpp (för ett
sådant mål är ett direkt förbud en mer verksam åtgärd).1

Se vidare i Företagarnas rapport Guld och gröna skatter, 2021, s. 7-8.
https://www.foretagarna.se/contentassets/b909fe56962c4eeba40758c98bad7507/160321-guld-och-grona-skatter.pdf
1

Företagarna
Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm
www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00

Vissa branscher kommer, ifall direktivet genomförs, att få påtagligt höjd energiskatt, utifrån systemet
med utpekade CN-koder och skattenivåer fastslagna i direktivet (samt borttagande av tidigare gällande
undantag). Det är relevant att beakta omställningstid för sådana branscher.
Vidare kan sägas att det framstår som inkonsekvent att de undantag som finns i nuvarande direktiv
anfräts, medan nya former av undantag för vissa branscher föreslås (art. 17-18 bland annat).
Företagarna anser att förslaget inte tillnärmelsevis tar tillräckligt i beaktande hur små och medelstora
företag skulle påverkas. Differentieringar av föreslagna minimiskattenivåer föreslås för olika
användningsområden vad gäller de olika energikällorna, men ingen analys tycks ha gjorts av behovet
av differentiering utifrån företagsstorlek.
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