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Remissvar på finansdepartementets promemoria Förstärkt skattereduktion för
installation av solceller (Fi2022/02811)

Solelkommissionen är positiva till Finansdepartementet förslag att öka det gröna avdraget
för solceller från 15 procent till 20 procent.
Vi anser att det införandet av det gröna avdraget 2021 har haft en mycket positiv effekt för
att öka antalet installationer på villor. Under 2022 har villaägarnas intresse för att installera
solceller ökat kraftigt genom de extremt höga elpriserna. De höga sommarpriserna har gjort
det tydligt att det behövs mer el även sommartid. Det gör att villainstallationerna 2022 når
nya rekord, men det kommer ändå krävas många år av fortsatt utbyggnad av solceller på
villor innan Sverige tagit vara på den fulla potentialen. Därför är ett fortsatt långsiktigt stöd
till villainstallationer genom det gröna avdraget och skattereduktionen för överskottselen
mycket viktiga.
Under 2022 har kostnaden för en villainstallation ökat kraftigt beroende på att de globala
priserna på solceller, växelriktare och monteringssystem blivit betydligt högre. Den
föreslagna höjningen till 20 procent skickar därför en tydlig positiv signal till villaägarna att
fortsätta installera solceller.

Behov av ändrade regler för utbetalning av det gröna avdraget
Dagens regler för det gröna avdraget gör att det inte går att hantera förskottsbetalningar
från kunderna under slutet av respektive år. Förskottsbetalningar är viktiga för att säkra
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materialtillgången för alla installationsföretag. Solelkommissionen delar helt det förslag som
Svensk Solenergi inkom med till Finansdepartementet i juli 2022 om att det gröna avdraget
ska kunna hanteras på slutfakturan under ett helt år efter att förskottsfakturan betalats.
Den stora betydelsen av skattereduktionen
Solelkommissionen vill även i samband med det gröna avdraget lyfta betydelsen av
skattereduktionen som villaägare erhåller för den del av elproduktionen som går ut på nätet
och bidrar till att öka elproduktionen i Sverige. Genom skattereduktionen får villaägarna
incitament att alltid använda hela sin möjliga takyta till solceller, även om det leder till en
stor produktion av el under de soligaste timmarna som inte kan förbrukas i fastigheten. En
elproduktion som främst sker i SE3 och SE4 där elbehovet är som störst.
Schablon för arbete och materialkostnader
Solelkommissionen vill även framhålla vikten av Skatteverkets schablon för att fastställa det
gröna avdragets storlek av den totala installationskostnaden. Skatteverket har slagit fast att
arbete och materialkostnaderna är 97 % av totalkostnaden. Det gör det både enkelt för
villaägare och för branschens företag att denna schablon tagit fram.
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