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Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Solelkommissionen har tagit del av Skatteverkets promemoria daterad 21 mars 2016 och
lämnar härmed vårt remissvar.
Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi och
Solkompaniet som arbetar för att skapa regelverk som möjliggör för elkunder att bli
egenproducenter av el.
Sammanfattning
Solelkommissionen är mycket positiva till Skatteverkets förslag att återinföra en
omsättningsgräns för mervärdesskatt. Vi anser att gränsen på 30 000 kr är väl avvägd och
innebär att alla mikroproducenter kommer omfatta. Det är också utmärkt att det inte ställs
något krav på att ansöka om att vara befriad från mervärdesskatt. Ett sådant krav skulle
medfört ett administrativt hinder för alla privatpersoner som står i begrepp att använda sina
tak för att producera solel.
Vi ser även positivt på att regeringen föreslår att skyldigheten att redovisa moms tas bort
redan 1 januari 2017, den utgör idag ett verkligt hinder för alla som överväger att bygga
solel.
Skatteverkets promemoria visar med tydlighet att Sverige kan ha denna omsättningsgräns
utifrån EU:s regelverk och att den ligger klart under vad Sverige kan ha enligt EU och jämfört
med andra medlemsländer. Det skapar en trygghet för villakunderna som berörs att detta är
en stabil och långsiktig förändring.
Bakgrund
Riksdagen beslöt i december 2014, som en del av budgetproppen för 2015, att införa en
skattereduktion för mikroproducenter av el. Det var en efterlängtad reform som medför att
det överskott som alltid uppstår från ett villatak, eftersom elen avräknas per timme, får
ungefär samma värde som den el man köper tillbaka när man inte använder sin egen solel.

www.solelkommissionen.se

Remissvar Omsättningsgräns för moms
4 maj 2016

Kravet på att dessa mikroproducenter som säljer sitt överskott ska registrera sig för och
redovisa moms har inneburit ett stort hinder och gjort att reformen med skattereduktionen
fått en mindre effekt. Det har varit svårt att förklara för villakunderna att överskottet som de
säljer ska kräva momsredovisning, eftersom att försäljningen endast uppstår som en följd av
att solelproduktionen inte matchar deras förbrukning fullt ut. På årsbasis är de alltid
nettoköpare av el. Det är dessutom ett krav för att få skattereduktionen. Beloppet som man
från en normalvilla säljer el för är dessutom endast ca 1 500 kr/år.
Vi på Solelkommissionen ser därför väldigt positivt på denna regelförändring som öka
villaägarnas intresse för att bygga solceller.
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