Skatt på vidarelevererad el
Regeringsrättsdom tillåter genomsyn för skatt på vidarelevererad el
Den som förbrukar el vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet har rätt till den
lägre skattesatsen för elektrisk kraft även om de inte själva har ett leveransavtal med
elleverantören.
Detta framgår av Regeringsrättens dom den 2 maj 2005, mål nr 3336-3337-03.
Skatteverket ändrar därmed sin tidigare praxis att den lägre skattesatsen endast kan medges den
som har ett leveransavtal med en skattskyldig elleverantör. Omprövning kan även ske retroaktivt.
När det gäller exempelvis ett fastighetsbolag skall elleverantören fakturera den lägre skattesatsen
för den del av bolagets hyresgäster som bedriver tillverkning i industriell verksamhet.
För att kunna faktureras efter den lägre industriskattesatsen skall fastighetsbolaget lämna
följande uppgifter till elleverantören:
1. Specifikation över vilka företag som finns i fastigheten/på anläggningen
2. Specificera vilka företag som har en industriell tillverkning
3. Beskrivning av företagens verksamhet alternativt företagets SNI-kod
4. Specifikation över företagens elförbrukning
5. Varje tillverkande företag skall fylla i en försäkran som bifogas till
fastighetsägarens uppgifter
Elleverantören använder dessa uppgifter för en bedömning av hur stor procentuell andel av
den totala elförbrukningen på anläggningen som skall faktureras till den lägre skattesatsen.
Elleverantören skall liksom tidigare göra en egen bedömning av om verksamheten hos
företagen är av sådant slag att industriskattesats kan medges. Underlaget för
skattedebiteringen bevaras av elleverantören.
För att ansöka om lägre skattesats på vidarelevererad el fyller du i Skatt på vidar
vida relever
elevererad el.
el Kom
ihåg att varje tillverkande företag även ska fylla i och bifoga Försäkran om industriell verksamhet
och yrkesmässig växthusodling.
växthusodling

Med vänliga hälsningar
Energiskattehandläggarna
på uppdrag av Fortum Markets

Fortum Markets AB, 115 77 Stockholm
Säte Stockholm, Org nr 556549-0678
Telefon: 08-671 70 00
E-postadress: energiskatter@fortum.com
Webb: fortum.se/energiskatt

Blanketter finns på fortum.se
eller kontakta oss på
energiskatter@fortum.com

Skatt på vidarelevererad el
Undertecknad firmatecknare intygar härmed att den elektriska kraften levererats till angivna
förbrukare av elektrisk kraft.
Detta intyg innebär även att Fortum Markets AB äger rätt att i efterhand debitera det belopp
och utfå det belopp som Skatteverket senare kan komma att besluta om, och som ska
inbetalas av Fortum Markets AB såsom skattskyldig för leveransen. Denna betalning förfaller
30 dagar efter Skatteverkets beslutsdatum. Beloppet inkluderar förutom skatt, andra avgifter eller
motsvarande som är sammanhörande med skatten.
Skulle verksamheten förändras ur skattehänseende ska ni meddela detta till elleverantören
Fortum Markets AB inom 15 dagar. Då ska även mätarställning för den aktuella anläggningen vid
tidpunkten för förändringen meddelas.
Fastighetsägare/hyresvärd/avtalspart
Namn/Företag

Organisations nr

Adress

Postnr och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Anläggningsinformation
Anläggnings id

Kund nr

Anläggningsadress (om annan än ovan)

Postnr och ort

Uppgifter om återbetalning av energiskatt
Period för återbetalning hos Fortum Markets AB

Utbetalas till Bankgironummer

Utbetalas till Plusgironummer

Underskrift: Jag/vi försäkrar på heder och samvete att detta intyg är riktigt och sanningsenligt
Datum och namn (Firmatecknare)

Namnförtydligande

Fyll i uppgifterna om samtliga hyresgäster på sida 3.
Kom ihåg att varje tillverkande företag även ska fylla i och bifoga
Försäkran om industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling.

Blanketten finns på fortum.se

Hyresgäst 1
Namn/Företag

Organisations nr

SNI-kod eller beskrivning av verksamheten

Hyresgästens andel av anläggningens förbrukning i %

Andel av förbrukningen i tillverkningsprocessen i %

Hyresgäst 2
Namn/Företag

Organisations nr

SNI-kod eller beskrivning av verksamheten

Hyresgästens andel av anläggningens förbrukning i %

Andel av förbrukningen i tillverkningsprocessen i %

Hyresgäst 3
Namn/Företag

Organisations nr

SNI-kod eller beskrivning av verksamheten

Hyresgästens andel av anläggningens förbrukning i %

Andel av förbrukningen i tillverkningsprocessen i %

Hyresgäst 4
Namn/Företag

Organisations nr

SNI-kod eller beskrivning av verksamheten

Hyresgästens andel av anläggningens förbrukning i %

Andel av förbrukningen i tillverkningsprocessen i %

Skicka Skatt på vidareleverad el och
Försäkran om industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling
(en försäkran för varje hyresgäst som är tillverkande företag) till:
Fortum Markets AB, c/o Fortum Fakturering, 115 77 Stockholm

Fortum Markets AB, 115 77 Stockholm
Säte Stockholm, Org nr 556549-0678
Telefon: 08-671 70 00
E-postadress: energiskatter@fortum.com
Webb: fortum.se/energiskatt

