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Förord

mycket tyder på att elanvändningen kommer att öka under 
de kommande decennierna, vilket innebär att nyinvesteringar 
i energisektorn måste ske. Samtidigt sker en omställning så att 
förnybar energi (vatten, vind, sol och bioenergi) kommer att 
svara för merparten av produktionen av el, medan kärnkraf-
ten avvecklas. Men investeringar kommer också att behövas i 
överföring av el från produktionen till användaren.

I den här studien av Peter Nilsson, adjungerad professor i 
skatterätt vid Juridiska institutionen, Lunds universitet, och 
dessutom Director vid KPMG, ligger fokus på inkomst- och 
fastighetsbeskattningens betydelse för nyinvesteringar och re-
investeringar i framför allt kraftverk och nät. Men han studerar 
även skattereglernas påverkan på avvecklingen av kärnkraften. 
Författaren jämför skattereglerna med redovisningsreglerna 
för att se i vad mån skattereglerna bidrar till att underlätta in-
vesteringar. Några internationella jämförelser görs för att få 
ett grepp om skattesatser och skatteregler kan tänkas påverka 
konkurrenskraften hos svenska energiföretag och bidra till var 
en finansiär väljer att investera sina pengar.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt »Skatter i en glo-
baliserad värld«.

Det är SNS förhoppning att rapporten ska bidra till ökad 
kunskap om de svenska inkomst- och fastighetsskatteregler-
nas betydelse för investeringar i energisektorn och stimulera 
till diskussion i en rad olika frågor, bland annat om hur regler-
na kring ränteavdragsbegränsningar påverkar företagen. För 
analys, slutsatser och förslag svarar rapportens författare. SNS 
som organisation tar inte ställning till dessa. SNS uppdrag är 
att initiera och presentera forskningsbaserade analyser av vik-
tiga samhällsfrågor.

Forskningsprojektet följs av en referensgrupp med repre-
sentanter för ett tjugotal företag, myndigheter och organi-
sationer. Från referensgruppen erhålls också finansieringen 
till projektet. SNS framför ett tack till referensgruppen, som 
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består av AstraZeneca, Atlas Copco, Bostadsrätterna, EQT, 
Ekonomistyrningsverket, FAR, Investor, Konjunkturinstitu-
tet, Lantbrukarnas Riksförbund, Landsorganisationen i Sve-
rige, Mellby Gård, Motormännen, Swedish Private Equity & 
Venture Capital Association, Sveriges akademikers central-
organisation, Skatterättsnämnden, Skatteverket, Spotify, 
 Stora Enso, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Tjänste-
männens centralorganisation, Uniper och Vattenfall. Kata
rina Nordblom, docent i nationalekonomi vid Göteborgs uni-
versitet, ingår i referensgruppen som representant för SNS 
vetenskapliga råd. 

David Kleist, docent i finansrätt vid Handelshögskolan, 
Göteborgs universitet, har på ett akademiskt seminarium 
kommenterat en tidigare version av rapporten. SNS tackar 
för de många konstruktiva synpunkter som framfördes och 
som lett till förbättringar av texten. Tack framförs också till 
Ann-Marie Bjerström, Uniper, Erik Thornström, Energi-
företagen Sverige, och kollegor inom KPMG för värdefulla 
synpunkter.

Stockholm i maj 2020
Stefan Sandström
forskningsledare, SNS
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Sammanfattning

en ökad produktIonskapacItet i energisektorn krä-
ver nyinve steringar. Såväl elproduktion som eldistribution är 
kapital in tensiva verksamheter. Förutom stora kostnader för 
anläggningarna, framför allt i form av avskrivningar, är in-
vesteringarna förknippade med höga finansieringskostnader.

En annan viktig fråga är vilka möjligheter som finns för om-
ställning till produktion av förnybar el. Detta innefattar bland 
annat en övergång från elproduktion med fossilt bränsle till 
produktion med fossilfritt bränsle, vilket kräver stora reinve-
steringar i ny produktionsform. Till detta kan läggas att elan-
vändningen kan komma att väsentligen öka, vilket kräver stora 
nyinvesteringar.

Skattereglerna är en komponent som kan påverka investe-
ringar och reinvesteringar, och kostnaden för dessa. Den for-
mella bolagsskattesatsen har sänkts under de senaste decennier-
na, men samtidigt har det skett en basbreddning som gör att 
det sammanlagda skatteuttaget inte sänkts i motsvarande mån. 

Denna rapport syftar till att belysa hur delar av skattelag-
stiftningen inverkar på investeringar, reinvesteringar och av-
veckling av befintliga produktionsanläggningar i energisek-
torn. För det första, att se om skattereglerna främjar investe-
ringar genom gynnsamma avskrivningsregler, något som är 
viktigt för möjligheten till egenfinansiering. För det andra, att 
belysa hur möjligheten ser ut till ränteavdrag, då nyinveste-
ringar ofta är finansierade med lån. För det tredje, att klarlägga 
vilka skatte konsekvenser en avveckling av befintliga produk-
tionsanläggningar får. 

Beskattning och avskrivning  
inom energisektorn
När skatteeffekter ska analyseras är det viktigt att identifiera 
vilka skatter och i vilken omfattning skatterna träffar företagen 
i en viss bransch. Inkomstskatt och fastighetsskatt är fiskala 
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skatter med syfte att finansiera det offentliga. Dessa ska skiljas 
från icke-fiskala skatter, vars syfte kan vara att styra och påver-
ka personers handlande. Miljöskatter har ett styrande syfte 
samtidigt som de kan sägas sätta ett pris på naturresurserna.

När beskattningsnivån av energibranschen ska bedömas har 
jag valt att avgränsa mig till att analysera effekterna av två fiska-
la skatter, inkomstskatten och fastighetsskatten. Inkomstskat-
ten beräknas utifrån den faktiska avkastningen från en anlägg-
ning medan fastighetsskatten kan sägas beskatta en schablon-
mässig avkastning. Beskattningsunderlaget utgörs nämligen 
av en beräknad produktionskapacitet. Kapaciteten kanalise-
ras i ett taxeringsvärde som ska motsvara ett schablonmässigt 
beräknat marknadsvärde. Därför finns även likheter med en 
förmögenhetsskatt som också torde räknas som en fiskal skatt. 
Till detta ska läggas det faktum att det i princip endast är två 
branscher som i större omfattning träffas av fastighetsskatt: 
fastighetsbranschen och energibranschen. 

Skattereglerna har två principiellt skilda system för avskriv-
ning. För byggnader och markanläggningar tillämpas planen-
lig avskrivningsmetod som innebär att varje enskild tillgång 
skrivs av utifrån sin ekonomiska livslängd. Metoden har stora 
likheter med den som används i affärsredovisningen och ger 
därför inte några särskilda skatteincitament. Till detta kan läg-
gas det faktum att av energibranschens anläggningstillgångar 
är det mindre än 25 procent av värdet som kan hänföras till 
dessa slags tillgångar.

Av det redovisade värdet av energibranschens tillgångar ut-
gör mer än 75 procent sådana tillgångar som klassificeras som 
maskiner och inventarier. För dessa tillgångar tillämpas vid 
inkomstbeskattningen den räkenskapsenliga avskrivningsme-
toden. Metoden innebär att tillgångarna skrivs av kollektivt 
enligt en nettometod (pool principle). Denna starkt schablo-
niserade metod innebär att investeringskostnaden i praktiken 
kan fördelas på fem år även om den ekonomiska livslängden 
(och nyttjandeperioden) är betydligt längre. 

Från 2019 har införts generella ränteavdragsbegränsnings-
regler som bygger på ett EU-direktiv. Maximalt avdrag för 
negativt räntenetto beräknas som resultatet före avdrag för 
avskrivning och negativt räntenetto multiplicerat med 30 pro-
cent. Den del av räntenettot som inte kan dras av ett år kan 
inom vissa ramar dras av inom en sexårsperiod.

Slutsatser
För det första. Uttaget av bolagsskatt är något högre i energi-
branschen än för företag i genomsnitt. En bidragande orsak 
torde vara att energisektorns affär bygger på direktförsäljning 
av producerad el. Vinsten blir därmed beskattad i sin hel-
het. Ett annat skäl kan vara att branschen under denna period 
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 inte har omstrukturerat sig och därmed har det inte skapats 
skattefria inkomster i så stor omfattning. Väger man in fas-
tighetsskatten som en del av elföretagens skattekostnad ökar 
det totala skatteuttaget väsentligt och skillnaden mot övri-
ga företag (förutom fastighetsbranschen) ökar också. Detta 
även om fastighetsskatten för energibranschen sänkts under 
senare år. Den sänkta fastighetsskatten har därtill ersatts av 
ett system där branschen gör inbetalningar till en »vatten-
fond«. Ur likviditetssynvinkel är det i princip oförändrat för 
branschen. Fastig hetsskatt har ersatts av en inbetalning till 
»vattenfonden«.

För det andra. Skattemässiga avskrivningar ger en betyd-
ligt snabbare kostnadsföring av en investering jämfört med de 
redo visningsmässiga avskrivningarna. Dessa skillnader skapar 
en räntefri kredit för företagen. Ju längre ekonomisk livslängd 
en tillgång har, desto längre blir den räntefria krediten. Olika 
stora krediter skapar, allt annat lika, olika  ekonomiska inci-
tament för företag att investera och reinvestera i olika pro-
duktionsanläggningar. Exempelvis har vattenkraftverk läng-
re livslängd än vindkraftverk och har därmed en större sam-
manlagd kredit. Distributionsanläggningar har en livslängd 
som åtminstone motsvarar den för vattenkraftverken. Energi-
branschen totalt har en skattekredit som motsvarar cirka ett års 
investeringar. De skattemässiga avskrivningsreglerna är kon-
kurrenskraftiga vid en jämförelse med grannländernas mot-
svarande regelverk.

För det tredje. Utgångspunkten är att ett företag får göra 
avdrag för samtliga ränteutgifter. Samtidigt finns särskilda av-
dragsbegränsningsregler. Effekten av att en ränteutgift inte 
får dras av är att finansieringskostnaden ökar med ett belopp 
motsvarande skatten på ränteavdraget, förenklat med cirka 
20 procent. Energibranschen har under de senaste åren kon-
soliderat sig så att finansieringen med eget kapital och lånat 
kapital är i det närmaste lika stora. Därmed påverkar avdrags-
begränsningen branschen i mindre omfattning idag än vad 
den skulle ha gjort om den införts för några år sedan. Men 
även om branschen har konsoliderat sig är den totala skuld-
nivån fortfarande hög. Exempelvis kan en räntehöjning på 
1–2 procentenheter medföra att avdrag inte kan medges för 
hela ränteutgiften. Särskilt i de fall det är fråga om reinveste-
ringar där en ökad finansieringskostnad inte kan övervältras 
på kunden genom prishöjning kan avdragsbegränsningen få 
negativa effekter. För distributionsföretagen som verkar på 
en i viss mån prisreglerad marknad kan detta innebära att den 
ökade finansieringskostnaden i sin helhet får bäras av bran-
schen. Avkastningskravet före skatt kommer då att öka, vilket 
på marginalen kan medföra att tillgången på kapital minskar.

För det fjärde. Utgifter för avvecklingen av anläggningar 
är avdragsgilla och avvecklingen kan därför ske utan skatte-
påverkan. Detta förutsätter att företaget har vinster som av-
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vecklingskostnaden kan kvittas mot. Systematiken ger inom 
vissa ramar möjlighet till carry back, det vill säga kostnaden 
för att avveckla en anläggning kan kvittas mot tidigare intjä-
nade vinster. Detta gäller framför allt kärnkrafts- och vind-
kraftsföretag.

Rekommendationer
Givet att det finns ett stort behov i samhället av investeringar 
för utbyggnad och ombyggnad av energisystemet kan det lig-
ga i samhällets intresse att skapa skatteregler som håller nere 
finansieringskostnaderna. Detta så att ny- och reinvestering-
ar som är nödvändiga ur samhällets perspektiv inte uteblir. 
Förutom att fastighetsskatten för energisektorn bör utredas 
föreslår jag mot bakgrund av genomgången av skattereglerna 
i denna rapport följande:
1. Att den räntefria skattekredit som avskrivningsreglerna 

ger upphov till behålls. Förvisso är energibranschen idag 
välkonsoliderad, men små räntemarginaler i kombination 
med ränteavdragsbegränsningsreglerna kan snabbt med-
föra att finansieringskostnaden ökar. Ju längre livslängd en 
tillgång har, desto gynnsammare blir reglerna eftersom den 
räntefria kredittiden i motsvarande mån blir längre.  Våra 
grannländer har också särskilda avskrivningsregler som har 
likheter med de svenska såtillvida att avskrivningstakten 
kan vara snabbare än den redovisningsmässiga. Det gör att 
även ur konkurrenssynvinkel är reglerna viktiga för ener-
gibranschen. En försämring av regelverket innebär negativa 
effekter ut konkurrenssynvinkel. 

2. Det bör också övervägas att utnyttja möjligheten i att un-
danta räntekostnad avseende infrastrukturprojekt från rän-
teavdragsbegränsningen. I det EU-direktiv som ränteav-
dragsreglerna bygger på finns möjlighet att göra olika un-
dantag för att öka möjligheten till skattemässigt avdrag för 
räntekostnader. Ett sådant undantag gäller för infrastruk-
turprojekt. Detta undantag är inte infört i Sverige. Många 
av de investeringar som branschen står inför torde vara så-
dana infrastrukturprojekt som kan kvalificera sig för un-
dantaget. Det gäller i synnerhet för distributionsföretagen. 
Med tanke på de inslag av prisreglering som finns i distri-
butionsdelen och med hänsyn till de omfattande investe-
ringsbehoven i energibranschen finns klart övervägande 
skäl för att införa ett undantag från avdragsbegränsningen 
för infrastrukturprojekt.

3. I en investeringsfas kan intäkterna vara begränsade samti-
digt som företaget har höga räntekostnader, vilket kan leda 
till att helt avdrag inte medges för ett negativt räntenetto. 
För att underlätta för bland annat sådana företag har en 
särskild rullningsregel införts. Den innebär att företaget 
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kan göra avdrag för ej avdragsgilla ränteutgifter ett senare 
beskattningsår, dock senast efter sex år. Tidsaspekten byg-
ger på en normal konjunkturcykel men även förenklings-
aspekter har vägts in. För framför allt företag som gör stora 
reinvesteringar kan sexårsperioden vara alldeles för kort. 
Detta kan särskilt komma att påverka distributionsföre-
tagen som verkar på en prisreglerad marknad. Det finns 
egentligen inga skäl, varken principiella eller att systemet 
blir mer komplicerat, att ha denna tidsbegränsning utan på 
motsvarande sätt som gäller exempelvis rätten till under-
skottsavdrag bör rullningsmöjligheten vara utan tidsgräns. 
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1.  Inledning

Idag dIskuteras vIlka möjlIgheter som finns för om-
ställning till elproduktion baserad på förnybar energi (vatten, 
vind, sol och bioenergi). Enligt 2016 års energiöverenskom-
melse ska Sverige ha ett elsystem med hög leveranssäkerhet, 
låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Inom 
ramen för detta finns även ett mål att 2040 ska elproduktio-
nen bestå av 100 procent förnybar energi.1 

Samhället bidrar på olika sätt till att gynna och snabba på 
omställningen till förnybar elproduktion. Det kan vara fråga 
om att gynna viss produktionsinriktning, till exempel sol, med 
investeringsbidrag. Ett annat sätt är att påverka prisbilden på 
el producerad på visst sätt, till exempel genom systemet med 
elcertifikat.

Även om man bortser från omställningen spås el an vänd-
ningen öka på grund av både befolkningstillväxt och ekono-
misk till växt. Detta ställer krav på ökad produktionskapacitet, 
det vill säga det behövs nyinvesteringar i produktionskapaci-
tet. En ökad produktion och konsumtion av el medför också 
förändrade krav på distributionsnätet. 

Produktion och distribution av el kräver tillgång till stora 
an lägg ningar, vilket gör att branschen kommer att behöva 
göra stora investeringar framgent. Investeringsförmågan på-
verkas av olika faktorer såsom tillgång till teknik och kapital. 
Även inkomstskatteregler kan påverka investeringar såväl po-
sitivt som negativt. Gynnsamma skattemässiga kostnadsav-
drag, i form av exempelvis avskrivningsregler, är ur företags-
ekonomisk synvinkel positivt för investeringar. För en inve-
steringstung bransch är det således positivt med fördelaktiga 
avskrivningsregler. 

Förutom stora kostnader för anläggningarna är inve ster-
ingarna förknippade med relativt höga finansieringsutgifter. 
Från och med 2019 har i Sverige införts skattemässiga rän-
teavdragsbegränsningsregler. Systemet gör att företag med 
höga räntekostnader och lågt skattemässigt resultat riskerar 
att inte medges avdrag med hela räntekostnaden. Det kan 

 1. Ramöverenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet de 
gröna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna, 10 juni 
2016.

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   14P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   14 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



15

fram hållas att när ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 
uttalade regeringen att reglerna bör följas upp och att arbetet 
bör påbörjas inom två år från ikraftträdandet.2 Detta gör frå-
gan extra intressant.

Avskrivningsregler och ränteavdragsregler, men även bo-
lags  skattesatsen, är faktorer som påverkar företagens vinst 
efter skatt. Även fastighetsskatten kan påverka vinsten efter 
skatt. Ju lägre skatt desto större disponibel inkomst efter skatt 
som kan användas bland annat till framtida investeringar.

1.1 Syfte och metod
Omställningen till förnybar elproduktion innebär att det fram-
gent måste ske stora investeringar i branschen, både i produk-
tion och distribution. Inkomstskatten kan på olika sätt påver-
ka investeringarna. Skattereglernas utformning kan därför ha 
betydelse för investeringens lönsamhet. Det kan då vara in-
tressant att bedöma om företag i energibranschen är hårdare 
beskattade än företag i andra branscher. En sådan jämförelse 
tar lämpligen sin utgångspunkt i det företagsekonomiska re-
sultatet.

Skillnader mellan den skattemässiga och företagsekonom-
i ska vinsten beror på olika faktorer. Genom att göra snabbare 
avskrivning på tillgångar skattemässigt än vad som gäller ur 
företagsekonomisk synvinkel uppstår en skattekredit som un-
derlättar både ny- och reinvesteringar. 

Med utgångspunkten att elproduktionen kommer att för-
ändras och stora investeringar ske i såväl produktions- som 
distributionsledet torde det krävas stor tillgång på nytt kapi-
tal i branschen. Investeringar kan finansieras med lånat eller 
eget kapital. 

Utifrån detta är syftet med studien att undersöka om in-
komstbeskattningen kan inverka på investeringar och reinve-
steringar i energibranschen (företag som producerar och dis-
tribuerar el) och om energiföretagens skattebelastning ligger 
i paritet med andra företags skattebelastning. Följande är då 
intressant att undersöka:
1. om och i vilken omfattning skattereglerna vid en jämförel-

se med de företagsekonomiska avskrivningarna kan sägas 
gynna investeringar i branschen

2. om skattereglerna kan anses underlätta en avveckling av 
pro duktionsenheter

3. om de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna påverkar fi-
nansieringskostnaden för företag i branschen.

Även om elproduktionen idag är relativt nationell är det vik-
tigt med konkurrensneutrala skatteregler. Det ska inte heller 
uteslutas att det inom en inte alltför avlägsen framtid kan va-
ra möjligt att i större omfattning överföra el mellan länder. 

 2. Prop. 2017/18:245, s. 281.
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Det kan också vara fråga om konkurrens om riskkapital där 
skatteregler är en parameter som påverkar avkastningskravet. 
Denna dimension blir särskilt viktig när branschen måste gö-
ra stora investeringar och kapitalbehovet därför kommer att 
öka. Oftast är det viktigt med konkurrensneutrala regler, både 
mellan branscher och mellan länder. Detta gör det intressant 
att blicka utanför Sverige. Här är det mest intressant att se på 
länder i närområdet. Jag har därför valt att belysa reglerna i 
våra tre närmaste grannländer: Danmark, Finland och Norge. 
Idag konsumeras även el från Tyskland så jag beskriver också 
detta lands regler. För att vidga jämförelsen beskriver jag dess-
utom Belgiens och Nederländernas regler. 

Från 2019 har särskilda ränteavdragsbegränsningsregler 
som bygger på ett EU-direktiv införts. Inom ramen för direk-
tivet finns möjlighet till nationella lättnader, exempelvis kan 
lån till infrastrukturprojekt undantas. Dessa regler kommer 
att beröras. Det kan framhållas att när reglerna infördes ut-
talade regeringen att ränteavdragsbegränsningsreglerna bör 
följas upp och att arbetet bör påbörjas under 2021. 

Utformningen av inkomstskattereglerna påverkar bran-
schens skatteuttag. Exempelvis kan den minskning av skatteut-
taget ett visst år som en obeskattad reserv ger upphov till främja 
ny- och reinvesteringar med eget kapital. Samtidigt kan en av-
dragsbegränsning för ränteutgifter fördyra låne finansiera de in-
vesteringar. Skatteuttaget är en viktig faktor vid bedömningen 
av den långsiktiga möjligheten för energibranschen att skapa 
medel för re- och nyinvesteringar. Därför är det intressant att 
se om skatteuttaget i branschen är i nivå med uttaget i andra 
branscher. Som framgår av kapitel 3 väger jag även in fastig-
hetsskatten när skatteuttaget ska bedömas. 

1.2 Terminologi
Energibranschen producerar inte enbart el, utan även värme 
och kyla. I denna studie är fokus på elproduktion. Detta inne-
bär att inte hela sektorn är föremål för analys utan endast en 
viss del, elproduktionssektorn. Som en följd av denna avgräns-
ning är det endast eldistribution som behandlas.

Nyinvestering innebär att ett företag genom en investering 
ökar produktionskapaciteten i det enskilda företaget. För ny-
startade företag är det alltid fråga om en nyinvestering, medan 
för företag som redan producerar el krävs en kapacitetsökning 
för att det ska vara fråga om en nyinvestering. 

Omställning av elbranschen innebär också att ett visst pro-
duktionssätt ska ersättas med ett annat. De reinvesteringar 
som görs i detta syfte sker utan att produktionskapaciteten 
förändras. 

En tillgångs anskaffningsutgift måste fördelas på tillgång-
ens nyttjandeperiod för att det årliga resultatet ska kunna be-
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räknas. Detta görs inom ramen för reglerna om avskrivning 
och gäller både i affärsredovisningen och skattemässigt. I det 
senare fallet används i lagstiftningen begreppet värdeminsk-
ningsavdrag. Jag har i rapporten valt att endast använda be-
greppet avskrivning även när det rör det skattemässiga värde-
minskningsavdraget.

1.3 Avgränsning
Reglerna i inkomstskattelagen är neutrala ur ett branschper-
spektiv. Därför får en tillämpning av en viss skatteregel samma 
effekt på olika företag i olika branscher. Dimensionen i denna 
studie är därför att se på effekterna när reglerna tillämpas på 
vissa företeelser. 

Avsikten är emellertid att få en mer översiktlig bild över 
olika delar som påverkar en viss bransch. Studien är därför in-
riktad på inkomstbeskattningen av företag i energibranschen, 
det vill säga på inkomstslaget näringsverksamhet. Reglerna i 
inkomstslaget näringsverksamhet gäller alla företagsformer. 
Största delen av elen produceras emellertid av stora företag 
som bedriver verksamheten i aktiebolagsform. Detta är hu-
vudfokus även om undersökningen inte är begränsad till en 
viss företagsform. 

Samhället har under årens lopp skapat olika incitament för 
en övergång till produktion av förnybar energi. Idag är det 
bland annat fråga om investeringsbidrag till solenergi. Andra 
incitament som mer inriktar sig mot producenter är elcerti-
fikat och utsläppsrätter av olika slag. Dessa behandlas inte. 

Energibranschen består av produktions- och distributions-
ledet. När det gäller avskrivningsregler – och även ränteav-
dragsbegränsningsreglerna – är dessa desamma för företag 
i båda leden. Därför är det relevant att behandla branschen 
likvärdigt. Samtidigt skiljer sig prissättningen delvis åt, i pro-
duktionsledet är prissättningen oreglerad medan i distribu-
tionsledet tillämpas särskilda elnätstariffer som bestäms inom 
ramen för ellagen (1997:857) och elförordningen (2013:208). 
Prisregleringen bygger på resultatet före inkomstskatt, vilket 
innebär att förändringar i inkomstskattesystemet inte direkt 
påverkar prisbilden. Även om det kan uppstå effekter på priset 
har jag valt att behandla produktions- och distributionsledet 
jämbördigt.

Juridiska personer är föremål för ekonomisk dubbel be-
skattning. Första ledet är beskattning av företagets vinst och 
andra ledet när ägaren tar emot utdelning. Undersökningen 
behandlar endast beskattning av vinsten i det första ledet. 
Detta är mest intressant eftersom skattereglerna på ett direkt 
sätt påverkar investeringarna. Andra ledet påverkas indirekt 
genom att utdelningsutrymmet förändras i förhållande till det 
sammanlagda skatteuttaget i första ledet. När det gäller finan-
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sieringen kan även andra ledet i den ekonomiska dubbelbe-
skattningen vara intressant att analysera. Den frågan innehåll-
er många fler frågor och ligger därför utanför denna studie.

1.4 Disposition
Efter detta inledande kapitel redovisas fakta om energi bran-
schen, bland annat hur elproduktionen fördelar sig på olika 
produktionssätt och hur detta antas utveckla sig i framtiden. 
Även beräknade framtida investeringar i branschen redovisas. 
I kapitel 3 analyseras hur företag i energibranschen beskattas 
och om branschen betalar skatt i nivå med andra företag.

När det ska avgöras om en bransch har fördelaktiga regler 
eller om den kan anses över- eller underbeskattad användas 
ett jämförelsemått. Jag har valt att använda mig av resultatet 
i affärsredovisningen som ett sådant mått. Det som är särskilt 
intressant i denna del för rapporten är avskrivningsreglerna. 
Dessa behandlas i kapitel 4. Med detta som grund redogörs 
i kapitel 5 för de skattemässiga reglerna om avskrivning och 
diskuteras om och i vilken mån dessa regler är fördelaktiga för 
energibranschen. Som en del i detta delas redogörelsen upp 
i olika tillgångar beroende på dess karaktär och beräknade 
livslängd.

Från 2019 gäller nya regler om begränsning av avdragsrät-
ten för ränteutgifter. Produktion av el är investeringstung och 
kapitalintensiv. Till detta kan läggas det faktum att elproduk-
tionen spås öka väsentligt framöver. Detta torde i sin tur med-
föra att behovet av kapital sannolikt kommer att öka. I kapitel 
6 går jag igenom strukturen på de nya reglerna och analyserar 
om och i vilken mån dessa regler påverkar energibranschens 
möjlighet till avdrag för räntekostnader.

Ett företag kan finansiera sin verksamhet på olika sätt, varav 
leasing är ett. Detta behandlas i kapitel 7, där jag tar upp både 
vad som gäller vid den löpande beskattningen och ur ränte-
avdragssynvinkel.

Anläggningar har en begränsad livslängd och inte sällan 
kan det vara förenat med kostnader att avveckla en verksam-
het eller en anläggning. I denna fas finns inte intäkter som 
kan matchas mot avvecklingskostnaderna. I kapitel 8 disku-
teras om avveckling av en tillgång kan leda till ogynnsamma 
skattemässiga effekter.

Slutligen, i kapitel 9, analyserar och diskuterar jag hur de 
tidigare behandlade reglerna kan komma att påverka ener-
gibranschen. Detta framför allt utifrån att produktionen av el 
kommer att öka samtidigt som det torde krävas både reinve-
steringar och nyinvesteringar i branschen.
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när man dIskuterar InvesterIngar i energibranschen 
måste man ta hänsyn till i vilken omfattning elproduktionen 
kommer att öka. Även om producerad mängd skulle vara mer 
eller mindre konstant aktualiseras reinvesteringar. Ändrad 
produktionsinriktning kan också ge upphov till nätinvester-
ingar. I detta avsnitt presenteras prognoser om den framtida 
elproduktionens utveckling och vilken investeringsnivå som 
detta kan kräva.3 

2.1 Elproduktionen
Närmare 80 procent av elproduktionen idag kommer från 
vattenkraft och kärnkraft. Resterande cirka 20 procent pro-
duceras med vindkraft, kraftvärme med mera. I diagram 1 be-
skrivs Sveriges elproduktion utifrån de kraftslag den baseras 
på. Totalt uppgår elproduktionen 2017 till cirka 161 TWh.

2. Energisektorn  
– produktion  
och konsumtion

Diagram 1: Elproduktion i Sverige 2017 fördelad på källor, i procent och TWh.
Källa: Energimyndigheten (2019).
 

Sol 0,2 TWh

Industriell kraftvärme 6 TWh

Kraftvärme 9 TWh

Vindkraft 18 TWh

Kärnkraft 63 TWh

Vattenkraft 65 TWh

40

39

11

6
4 Procent

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2019 – en översikt.

 3. Presentationen bygger på en 
rapport av Nepp (2019).
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Intressant är att solenergi ofta framhålls som en viktig för-
nybar energikälla. Som framgår av diagrammet har detta dock 
inte slagit igenom i någon större utsträckning. Däremot ökar 
andelen el producerad med vindkraft, idag 10 procent. Av 
den totala elproduktionen kommer cirka 58 procent från det 
som definieras som förnybar energi (vatten, vind, sol och bio-
energi).

Elproduktionen i Sverige präglas till stor del av storskalig 
produktion med framför allt vatten och kärnkraft. När kärn-
kraften avvecklas kan detta samtidigt komma att medföra att 
produktionen flyttas geografiskt. Om så blir fallet kan det 
kom  ma att krävas ett utbyggt och ombyggt elnät. I synnerhet 
om ersättningsproduktionen för kärnkraft sker i annan stor-
skalig form kan en större utbyggnad av elnätet krävas.

Det långsiktiga klimatmålet för Sverige innebär att det se-
nast 2045 inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. Som ett led i arbetet med att uppnå målet 
om fossilfrihet lanserade regeringen 2016 initiativet Fossil-
fritt Sverige. Många företag och branscher har arbetat fram 
strategier för detta där elektrifiering lyfts fram som en viktig 
del för att bli fossilfria. Till detta kan läggas det faktum att for-
donsflottan undan för undan elektrifieras, men även att nya 
elintensiva industrier och verksamheter etableras, exempelvis 
datacenter. Härutöver förekommer mer naturliga förändring-
ar som påverkar efterfrågan och produktion, exempelvis be-
folkningstillväxt. Det är framför allt inom tre sektorer som en 
ökad elektrifiering kommer att ske:
 › transportsektorn, där den övervägande delen av trafiken 

antas vara elbaserad till 2045
 › bostäder, service och datacenter där bland annat utbygg-

naden av datahallar antas bli stor i Sverige
 › processindustrin, där flera branschers processer ställs om 

till elbaserade lösningar om något eller några decennier.

Som framgår av diagram 2 kan elanvändningen förväntas öka 
med cirka 40 procent fram till 2045 för att då uppgå till 190 
TWh.

Även om det föreligger många osäkerhetsmoment i utförda 
uppskattningar är sannolikheten för väsentligt ökad elanvänd-
ning mycket stor.4

En ökad produktion kommer att medföra behov av inves-
teringar framgent, vilket också kommer att kräva nytt kapital 
till sektorn.

2.2 Kapitalbehov i energisektorn
Energibranschen är en mycket kapitalintensiv bransch och 
till gången på kapital påverkar därför både investeringsmöj-
ligheten och investeringskostnaden. Branschen är inne i en 

 4. I Svenskt Näringsliv (2019) 
uppskattas elanvändningen öka 
med uppåt 60 procent till 2045.
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Diagram 3: Investeringar i produktionsanläggningar för el och elnät 2008–2018.
Källa: SCB.

omställningsfas som medför stora investeringar, vilket inga-
lunda är en ny företeelse. De senaste åren har investerings-
nivån för investeringar i produktionsanläggningar för el och 
elnät legat i genomsnitt på drygt 30 miljarder kronor, varav 
cirka 90 procent avser investeringar i maskiner och inventarier 
och 10 procent ny-, till- och ombyggnation av anläggningar, 
se diagram 3.

Diagram 2: Beräknad utveckling av elanvändningen fram till 2045.
Källa: Nepp (2019).
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Blickar man framåt är prognosen att investeringstakten 
kommer att öka. Det finns beräkningar som visar att det sam-
manlagda investeringsbehovet till 2050 kan komma att upp-
gå till sammanlagt 600 miljarder kronor, se diagram 4. Av 
investeringskostnaden beräknas knappt 50 procent utgöra 
reinvesteringar.

Utöver investeringar i elproduktion kommer det att krävas 
stora investeringar både i stamnät och i regionala och lokala 
nät. Det totala nätinvesteringarna kan komma att uppgå till 
närmare 500 miljarder kronor fram till 2050. Som framgår av 
diagram 5 kan en stor del komma att inträffa redan inom en 
20-årsperiod. 

Således kan vi konstatera att det finns ett stort investerings-
behov framöver. Detta måste finansieras genom egengenere-
rade vinstmedel, externt kapital och externa lån. Oberoende 
av finansieringsform påverkar skattereglerna finansierings-
kostnaden. Generösa avskrivningsregler (som behandlas i 
kapitel 5) kan ge skattekrediter som kan användas för exem-
pelvis amortering, vilket minskar räntekostnaden. Samtidigt 
kan avdragsbegränsning för ränteutgifter innebära att lånefi-
nansiering fördyras (detta behandlas i kapitel 6).

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras:
 › elkonsumtionen kommer att öka väsentligt till 2050
 › ökad konsumtion kommer att kräva i motsvarande mån 

ökad elproduktion
 › ny- och reinvestering i energibranschen kan komma att 

uppgå till 1 100 miljarder kronor till 2050.
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Diagram 4: Investeringsbehovet i anläggningar för elproduktion fram till 2050.
Källa: Nepp (2019). 
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Källa: Nepp, Färdplan fossilfri el – analysunderlag, augusti 2019.

Diagram 5: Investeringsbehovet i elnätet fram till 2050.
Källa: Nepp (2019).
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det fInns flera anlednIngar till att samhället beskattar 
ekonomiska aktiviteter. Huvudsyftet är att få skatteintäkter 
för att finansiera samhälleliga funktioner. Ett annat syfte kan 
vara att styra beteenden. Här lyfts ofta fram så kallade gröna 
skatter. Med detta avses exempelvis skatt på fossila bränslen. 

Skatter påverkar inte enbart företagets handlande utan kan 
även påverka dess vinst. En avgörande fråga när den skatte-
mässiga belastningen för ett företag ska bedömas är vem 
som är bärare av skatten, i detta fall energiföretaget eller dess 
kund5. Detta är inte detsamma som vem som faktiskt betalar 
in skatten. Exempelvis är det ägaren av en energiproduktions-
anläggning som ska betala fastighetsskatten avseende den. 

Fördelningen av skattekostnaden benämns vanligen skatte-
incidens. Vem som slutligen blir bärare av skatten, säljare el-
ler köpare, beror på flera omständigheter, bland annat på hur 
elastiska utbud och efterfrågan är. I vilken mån ett höjt skatte-
uttag kan övervältras på kunden genom ett högre pris är be-
roende av bland annat hur känslig efterfrågan är för prisför-
ändringar. Är det inte möjligt att övervältra den höjda skatten 
kommer producenten att få stå för hela skattekostnaden. Så-
tillvida kan sägas att samtliga skatter påverkar företagets vinst.

Man kan dela in skatter i fiskala skatter respektive skatter 
av mer styrande karaktär. Miljöskatter är exempel på skatter 
av det senare slaget. Såväl inkomstskatt som fastighetsskatt 
är fiskala skatter, deras huvudsyfte är att skapa skatteintäkter 
för att finansiera samhälleliga funktioner. De har även andra 
likheter. Inkomstskatten beräknas med resultatet som grund. 
Indirekt gör även fastighetsskatten det. Taxeringsvärdet, som 
uttaget av fastighetsskatt baserar sig på, bestäms utifrån kraft-
verkets produktionskapacitet. Detta gör att det är relevant att 
beakta båda dessa skatter när man bedömer beskattningen av 
energiföretagens vinster. 

3. Beskattningen av 
energisektorns vinst

 5. Med kund avses såväl företag i 
andra branscher som 
konsumenter.
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3.1 Inkomstskatt – ekonomisk 
dubbelbeskattning
Energiföretagen beskattas på samma sätt som andra före-
tag, nämligen genom en beskattning i två led. För det första 
beskattas företaget för sitt resultat inom ramen för en över-
skottsbeskattning. Denna innebär att resultatet av verk-
samheten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Resultatet beräknas genom att skattepliktiga intäkter re-
duceras med avdragsgilla kostnader. De skattepliktiga in-
täkterna innefattar både rörelseinkomster och kapitalvinster. 
Avdragsgilla kostnader innefattar både löpande kostnader och 
avskrivning. Resultatet i näringsverksamheten beskattas med 
bolagsskatt. Denna har 2019 sänkts från 22 procent till 21,4 
procent. Från 2021 sänks skatten ytterligare, till 20,6 pro-
cent. I den fortsatta framställningen räknar jag med en bolags-
skatte sats om 20,6 procent om inget annat anges.

Bolagsskatteuttaget påverkar således hur stor del av vins-
ten som är kvar efter skatt. Långsiktigt kommer en minskad 
bolagsskatt inte bara innebära att konsolideringsmöjligheten 
ökar, utan även att utrymmet för såväl löneökningar som ut-
delning till ägarna ökar. 

Det andra ledet i beskattningen träffar företagets ägare. Är 
ägaren en fysisk person beskattas utdelning och kapitalvinst 
när andelarna avyttras med 30 procent.6 Är ägaren en juridisk 
person är utgångspunkten att såväl utdelning som kapitalvinst 
träffas av bolagsskatt. Är andelarna näringsbetingade7 är såväl 
utdelning som kapitalvinst skattefri, detta för att undvika att 
kedjebeskattning sker inom bolagssfären. I vissa fall kan den 
juridiska personen vara helt eller delvis skattebefriad. Exem-
pelvis är en kommun som äger aktier i ett aktiebolag skatte-
befriad för både utdelning och kapitalvinst. När skatteuttaget 
för en bransch ska bedömas är det framför allt det första ledet 
i beskattningen som är intressant att beräkna. Detta redogörs 
för nedan.

3.2 Fastighetsskatt
Som ett led i finansieringen av Sveriges medlemskap i EU bred-
dades underlaget för fastighetsskatt till att omfatta även indus-
trifastigheter inklusive produktionsenheter för el. Skälet var att 
basen är relativt orörlig och att en höjning skulle ge upphov till 
begränsade ekonomiska snedvridningar. Nivån begränsades 
till 0,5 procent, bland annat för att inte påverka verksamheter 
som är utsatta för internationell konkurrens.8 Att huvudsyftet 
skulle vara något annat idag har inte framkommit.

Såväl kärnkraften som vattenkraften har varit föremål för 
produktionsskatter som förändrats under årens lopp. Skatten 

 6. Är företaget inte noterat på en 
börs är den effektiva skatten 25 
procent och om det är ett 
fåmansföretag sker beskattning 
inom ramen för 57 kap. 
inkomstskattelagen (IL), de så 
kallade 3:12-reglerna.

 7. Vad som avses med näringsbe-
tingad andel framgår av 24 kap. 
32–33 §§ IL.

 8. Prop. 1994/95/203, s. 42 f.
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på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avskaffades 2018 och 
behandlas inte ytterligare. 

Vattenkraftsskatten ersattes 1996 med en fastighetsskatt på 
3,42 procent av markvärdet. Detta värde baseras på så kallade 
lägesräntor, den kapitaliserade avkastningen från marken, vil-
ka uppkommer från ekonomiskt värdefulla naturresurser som 
finns i begränsad mängd. Beskattningen av lägesräntor anses 
ge en följsamhet gentemot anläggningarnas avkastningsför-
måga samtidigt som det inte påverkar de rörliga produktions-
kostnaderna. Förenklat kan sägas att ägaren av anläggningen 
kan tillgodogöra sig ett överskott vid nyttjandet av naturre-
sursen.9 

Under årens lopp har det skett många olika förändringar 
i uttag av fastighetsskatt på vattenkraft, exempelvis sänktes 
1998 fastighetsskatten till 2,21 samtidigt som energiskatten 
på el höjdes. Något år senare sänktes skatten ytterligare till 
0,5 procent. Detta var ett led i att bland annat säkra industrins 
tillgång till el till ett konkurrenskraftigt pris. 

Därefter har skatten på vattenkraft återigen höjts. Detta 
har bland annat motiverats med att ökade elpriser inte har 
motsvarats av ökade produktionskostnader med följd att vins-
terna ökat. Genom den höjda fastighetsskatten har man velat 
särskilt beskatta de uppkomna extravinsterna.10 Detta tillsam-
mans med det faktum att lägesräntan ska spegla avkastningen 
från kraftverket gör att fastighetsskatten på produktionsenhe-
terna liknar en extra inkomstskatt.

Fastighetsskatten för elproduktionsenheter beräknas på 
grundval av fastighetens taxeringsvärde, på motsvarande sätt 
som gäller för andra fastigheter. Taxeringsvärdet ska som ut-
gångspunkt bestämmas till det belopp som motsvarar 75 pro-
cent av enhetens marknadsvärde.11 Beräkningen av taxerings-
värdet görs emellertid på skilda sätt beroende på vilken slags 
fastighet det är fråga om. En uppdelning görs mellan vat-
tenkraftverk och värmekraftverk (kärnkraft, kraftvärme, kon-
dens kraft och vindkraftverk).

Värderingsmetoden för vattenkraftverk är enligt fastig-
hetstaxeringslagen grundad på en avkastningsberäkning. 
Den gällande värderingsmodellen bygger på värdet i kronor 
per kilowattimme för ett genomsnittligt vattenkraftverk, ett 
så kallat normkraftverk. För ett sådant kraftverk tas värdet 
fram utifrån tillgängligt statistiskt material, bland annat SCB:s 
och branschorganisationernas statistik och offentliga redovis-
ningshandlingar om produktionsdata, pris på el samt kostna-
der för produktion.12 Utifrån värdet för ett normkraftverk kan 
sedan individuella justeringar göras. Även taxeringsvärdet för 
ett värmekraftverk bygger på kraftverkets produktionseffekt.13

En viktig parameter när taxeringsvärdet beräknas är kraft-
verkets kapacitet. Beräkningen görs således utifrån en avkast-
ningsmodell, det vill säga i praktiken beräknas fastighetsskat-
ten på en schablonmässig produktion. Detta talar för att fas-

 9. Prop. 1996/97:1, s. 123 ff.

 10. Prop. 2016/17:142, s. 27 f.

 11. 5 kap. 2–3 §§ fastighetstaxerings-
lagen (FTL).

 12. 15 kap. 2–7 §§ FTL.

 13. 15 kap. 10–15 §§ FTL.
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tighetsskatten kan ses som en innehavsskatt. Samtidigt beräk-
nas skatten utifrån en tänkt produktion, vilket gör att skatten 
också kan ses som en extra inkomstskatt på vinsten av pro-
ducerad energi. Eftersom fastighetsskatten kan sägas vara en 
skatt på producerad mängd påverkas den inte av kostnader 
(avskrivningar och kapitalkostnader) för investeringen.

Såväl konstruktionen av fastighetsskatten som dess bas men 
även hur den motiverats i förarbetena, framför allt som ett sätt 
att finansiera medlemskapet i EU, talar med övervägande skäl 
för att denna skatt kan anses vara en del av beskattningen av 
avkastningen på elproduktionsanläggningar och därmed som 
en del av beskattningen av energibranschens vinster.14

Fastighetsskatten är avdragsgill som kostnad vid beräkning 
av det skattemässiga resultatet, varför det effektiva skatteutta-
get utgörs av fastighetsskatten minskad med inkomstskatten 
på skattebeloppet.15 När det gäller nivån på fastighetsskatten 
delas elproduktionsenheter in i tre grupper.16 För 2020 gäller 
följande:
 › för taxeringsenhet med vattenkraftverk är fastighetsskatten 

0,5 (0,4) procent 17
 › för taxeringsenhet med vindkraftverk är fastighetsskatten 

0,2 (0,16) procent av taxeringsvärdet 18 
 › för övriga elproduktionsenheter (vanligtvis värmekraftverk) 

är fastighetsskatten 0,5 (0,40) procent. 

3.3 Skatteuttaget på vinster  
i energibranschen
Fastighetsskatten och inkomstskatten är fiskala skatter och 
ut går på resultatet av verksamheten respektive produktions-
kapaciteten. Därför har jag valt att ta upp dessa två skatter i 
min jämförelse mellan energibranschen och näringslivet i dess 
helhet. I nästa avsnitt redogör jag för urvalet av underlag och 
därefter skatteuttaget för branschen.

3.3.1 underlag
Kartläggningen har genomförts med hjälp av data från i första 
hand SCB:s företagsregister, men även från Skatteverkets sta-
tistik om skatt på kapital. SCB:s statistik bygger på uppgifter 
som företagen lämnar in till Skatteverket. Det kan vara svårt 
att avgränsa vilka företag som ska räknas till en bransch, ex-
empelvis kan ett företag ha skilda verksamheter. Jag har där-
för valt att se hur energibranschen beskattas i förhållande till 
näringslivet som helhet.19 

Urvalet bygger på SNI och för energiföretag studeras SNI-
kod 35.1. Till denna kategori räknas företag vars verksamhet 
är inriktad på drift av anläggningar som genererar elektrisk 
energi, inklusive värmekraft, kärnkraft, vattenkraft, gastur-
bin, diesel och andra förnybara energikällor. Även företag vars 

 14. Jämför SOU 2016:31, s. 63. 

 15. Med en bolagsskatt på 20,6 
procent kan den effektiva 
fastighetsskatten beräknas till 
79,4 procent av den nominella 
fastighetsskatten.

 16. Belopp inom parentes är den 
effektiva fastighetsskatten med 
beaktande av att fastighetsskat-
ten är en avdragsgill kostnad vid 
inkomstbeskattningen. 
Beräkningen har gjorts som 
fastighetsskatten x 0,794 
procent = effektiv fastighets-
skatt.

 17. Som framgår ovan har 
fastighetsskatten på vattenkraft-
verk sänkts successivt från 2017 
då skatten var 2,21 procent till 
2020 då den är 0,5 procent. 

 18. Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 16 april 2019, mål nr 
3873-18.

 19. I SOU 2017:27 gjordes en 
kartläggning av framför allt 
fastighetsbranschen och 
beskattningen av denna under 
åren 2008–2014. Den kom fram 
till att det genomsnittliga 
skatteuttaget uppgick till cirka 15 
procent av företagens 
redovisade resultat före skatt. 
Inklusive fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift 
betalade fastighetsbranschen 
cirka 19 procent i skatt. 
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verksamhet innefattar överföring och distribution av el räknas 
till denna kategori.

De data som har använts bygger på uppgifterna i dessa före-
tags inkomstdeklaration inklusive bilagor. Det är uppgifterna 
i deklarationen om årets inkomstskatt och bokföringsmässig 
vinst efter skatt som har legat till grund för beräkningarna. 
Skattebelastningen har således beräknats som inkomstskat-
tens del av den redovisade vinsten före inkomstskatt. 

Uttaget av inkomstskatt kan skilja sig åt mellan åren och 
därför har beräkningarna gjorts som ett genomsnitt för peri-
oden 2008–2017. I underlaget ingår även enskilda näringsid-
kare och handelsbolag som ägs av fysiska personer. I den mån 
sådana företag verkar inom energisektorn är antalet sannolikt 
begränsat och omfattningen liten. Därför har jag valt att inte 
justera för detta.

Det kan noteras att den formella bolagsskattesatsen har 
sänkts under den period som jag analyserar. Detta har beak-
tats när det genomsnittliga bolagsskatteuttaget för perioden 
har beräknats. Uttag av fastighetsskatt har också beaktats, och 
även den har förändrats över tid, i vissa delar har procentsat-
serna sänkts. Värdet som ligger till grund för beräkning av 
fastighetsskatten är mer statiskt. Dessa omständigheter gör att 
jag har valt att använda mig av underlag och skatteuttaget för 
2017. Däremot har skattesatsen för fastighetsskatten för vat-
tenkraft sänkts successivt. Detta kommenteras särskilt nedan.

Som angavs ovan har skattebelastningen således beräknats 
som inkomstskattens del av den redovisade vinsten före in-
komstskatt. Jag har valt att jämföra hur energisektorn beskat-
tas i förhållande till hur näringslivet totalt sett beskattas. I båda 
fallen har samma jämförelsenorm använts.

3.3.2 skatteuttaget I energIBranschen
När skatteuttaget ska beräknas kan detta göras utifrån olika 
parametrar. Ett naturligt mått att utgå ifrån är företagets vinst 
som den redovisas i resultaträkningen i bokföringen. Detta 
ska spegla företagets på bästa sätt uppskattade vinst både på 
kort och lång sikt. 

Som framgår ovan har den formella bolagsskattesatsen 
sänkts från 22 procent till 20,6 procent. Förutom att inkom-
ster kan vara skattefria har företagen möjlighet att göra olika 
skattemässiga dispositioner. Genom dispositionerna mins-
kar det skattemässiga resultatet som därmed kommer att un-
derstiga resultatet enligt bokföringen. Utgångspunkten för 
beräkningen av uttaget av inkomstskatt har varit företagens 
redovisade vinst före skatt. År 2017 var energibranschens sam-
manlagda resultat cirka 39 miljarder kronor och inkomstskat-
ten uppgick till cirka 5 miljarder.

Som framgår av diagram 6 uppgår det totala skatteuttaget 
till 12 procent av bokförd vinst för samtliga företag i närings-
livet. Energibranschen betalar 1 procentenhet högre inkomst-
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skatt, sammanlagt 13 procent. Skillnaden är således inte väsent-
lig, men faktum är att den extra procentenheten ökar skatteut-
taget för energibranschen med cirka 4 miljarder kronor.

Det något högre skatteuttaget kan bero på flera saker, ex-
empelvis att andelen skattefria inkomster är begränsad. En 
annan kan vara att resultatet är sådant att branschen normalt 
sett redovisar ett positivt resultat, varför det inte förekommer 
underskott som kan kvittas mot vinster. Utifrån de principer 
och den struktur som gäller för inkomstskattesystemet torde 
det vara mycket svårt att förändra systemet för enbart energi-
branschen.

Utöver inkomstskatt betalar energibranschen fastighets-
skatt. År 2017 inbetalades totalt 32 miljarder kronor i statlig 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, varav knappt 
17 miljarder kronor avsåg annat än småhus. Den samman-
lagda fastighetsskatten för taxeringsenheter med vatten-  eller 
vindkraftverk uppgick till cirka 3 miljarder kronor och för an-
nan elproduktion till knappt 1 miljard kronor. Således beta-
lade  energibranschen uppemot 4 miljarder kronor i fastig-
hetsskatt. 

Den sammanlagda fastighetsskatt som energibranschen be-
talade 2017 var räknat i skattekronor nästan lika stor som den 
sammanlagda inkomstskatt som branschen betalade. Lägger 
man ihop fastighetsskatt och inkomstskatt uppgår det totala 
skatteuttaget på det bokförda resultatet före inkomstskatt till 
cirka 23 procent. Härefter har fastighetsskatten på vattenkraft 
successivt sänkts, 2020 uppgår den till 0,5 procent. Denna 
sänk ning motsvarar cirka 2,5 miljarder kronor. 

Det leder allt annat lika till att uttaget av inkomst- och fas-
tig hetsskatt i energibranschen uppgår till cirka 18 procent. 
Görs motsvarande beräkning för samtliga företag i Sverige 

12 %

87 % 88 %

13 %

Energibranschen Näringslivet

Skatteuttag

Bokförd vinst före skatt

Skatteuttag

Bokförd vinst före skatt

Källa: SCB och Skatteverket.

Diagram 6: Uttag av inkomstskatt i förhållande till bokförd vinst före skatt, 
genomsnitt för 2008–2017. Källa: SCB, Skatteverket och egna beräkningar.
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ökar det sammanlagda skatteuttaget med 2 procentenheter 
till 14 procent av det bokförda resultatet. Som framgår av dia-
gram 7 innebär detta att skillnaden mellan skatteuttaget för 
energibranschen och totala näringslivet ökar väsentligt, från 
1 till 4 procentenheter. 

Att skillnaden ökar på detta sätt är naturligt eftersom 
närmare hälften av fastighetsskatten betalas av företag i 
energibranschen. Fastighetsskatten, framför allt på vatten-
kraft, har ändrats vid flera tillfällen. Den betecknas som en 
fiskal skatt som införts för att finansiera medlemskapet i EU 
och som på ett indirekt sätt träffar avkastningen från anlägg-
ningen. Den vilar på andra grunder än inkomstskatten och 
därför finns det möjlighet att göra förändringar i dess kon-
struktion och skattesatser enbart för energibranschen. Ge-
nom energiöverenskommelsen har man redan beslutat att 
sänka fastighetsskatten på vattenkraft och avveckla skatten 
på termisk effekt för kärnkraftsreaktorer. Detta har minskat 
skatteuttaget i branschen.

Effekterna av att sänka fastighetsskatten kan dock vara svåra 
att förutse. En avgörande fråga är i vilken mån en sänkt fastig-
hetsskatt innebär att vinsten i energiföretagen ökar och där-
med även avkastningen. I sammanhanget måste dock framhål-
las att samtidigt som fastighetsskatten på vattenkraft sänkts ska 
branschen fullt ut finansiera olika vattenverksamheter. Detta 
har gjorts genom att en särskild vattenfond har bildats. Ut-
gifterna för branschen har således inte sänkts med ett belopp 
som motsvarar skattesänkningen. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att energi-
branschen betalar något högre inkomstskatt än vad företag 
generellt gör. Om man även beaktar fastighetsskatten ökar 
skillnaden väsentligt, trots att den sänkts de senaste åren. Det 
högre skatteuttaget i branschen kan försämra bland annat kal-
kylerna för ny- och reinvesteringar, vilket på sikt kan leda till en 
begränsning i omställningen till produktion av förnybar ener-
gi. Detta är särskilt tydligt om skatteuttaget inte kan övervält-
ras på konsumenten. I takt med att konkurrensen ökar mel-
lan såväl olika investeringar som producenter kan det högre 
skatte uttaget verka begränsande för svenska elproducenter. 
Till detta kan läggas det faktum att energibranschen redan 
idag lever i en internationell miljö där gränsöverskridande 
transaktioner kan komma att bli mer omfattande i framti-
den. Ett högt skatteuttag kan leda till negativa effekter för 
branschen och elproduktionen. 

Som visats är det uttaget av fastighetsskatt som med-
för att skatteuttaget är högre för företag i energibranschen 
än för företag i genomsnitt. För att uppnå ett skatteuttag 
som harmonierar med den nivå som gäller för företag i 
genomsnitt är ett alternativ att avskaffa fastighetsskatten för 
energibranschen. Ett avskaffande kräver först analyser av dess 
effekter och bör därför utredas vidare.
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14 %

82 % 86 %

18 %

Energibranschen Näringslivet

Skatteuttag

Bokförd vinst före skatt

Skatteuttag

Bokförd vinst före skatt

Källa: SCB och Skatteverket.

Diagram 7: Uttag av fastighets- och inkomstskatt i förhållande till bokförd vinst 
före skatt, genomsnitt 2017. Källa: SCB, Skatteverket och egna beräkningar.
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I föregående kapItel konstaterade jag att företag i ener-
gisektorn är hårdare beskattade än företag i allmänhet. Den 
jämförelsenorm som användes var det redovisade resultatet i 
resultaträkningen. Detta resultat påverkas av olika parametrar, 
bland annat avskrivning av tillgångarnas anskaffningsutgift. 
Därför är det intressant att undersöka de parametrar som styr 
resultatmätningen. Någon möjlighet att gå igenom alla para-
metrar finns inte i denna rapport.

En av frågorna som behandlas i rapporten är om och i vilken 
omfattning de skattemässiga avskrivningsreglerna vid en jäm-
förelse med de redovisningsmässiga avskrivningsreglerna kan 
sägas gynna investeringar i energibranschen. Som inledning 
till den analysen kommer jag i detta avsnitt kort att redogöra 
för de redovisningsmässiga avskrivningsreglernas utformning 
och resultateffekten för företaget vid tillämpningen av dem. 

Redovisningsreglerna är på olika sätt konstruerade för att 
företagen på ett optimalt sätt ska kunna spegla den verkliga 
kostnaden för investeringen. Anskaffningsutgiften för en an-
läggningstillgång ska utifrån ett företagsekonomiskt synsätt 
fördelas över tillgångens nyttjandeperiod. 

Med anläggningstillgång avses tillgång som är avsedd att 
stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen, det vill säga till-
gångar som inte ska omsättas i verksamheten. En elproduk-
tionsanläggning som ska producera el är ett typexempel på en 
anläggningstillgång. Andra exempel är ledningar och andra 
anläggningar för distribution av el. En anläggningstillgång 
kan även vara av immateriell karaktär, exempelvis fallrätt, det 
vill säga rätt att utnyttja vatten inom ett visst område för vat-
tenkraftverk, eller ledningsrätt, det vill säga rätt att dra fram 
ledning inom ett visst område.

4. Affärsredovisningen
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4.1 Avskrivningsreglerna
Både intäkts- och kostnadsredovisningen bygger på särskilda 
redovisningsprinciper. En sådan princip är matchningsprinci-
pen som innebär att kostnaderna ska matchas mot intäkterna. 
Utgiften för en maskin som ska användas under flera år för 
att producera varor ska som utgångspunkt matchas mot de 
framtida intäkterna från varuförsäljningen. Motsvarande gäl-
ler för elproduktionen. I det fallet görs matchningen framför 
allt inom ramen för avskrivningsreglerna.

Avskrivningsreglerna innebär att anskaffningsutgiften för-
delas som kostnad, periodiseras, över en viss tidsperiod. En 
anläggningstillgång med begränsad livslängd ska skrivas av 
systematiskt över denna period. Kostnaden speglar hur till-
gången förbrukas i företaget.

Anläggningstillgången ska skrivas av över sin ekonomiska 
livslängd. Tanken är att identifiera den nyttjandeperiod då 
tillgången skapar värde i företaget. Ett energiföretag som in-
vesterar i vindkraftverk och som avser att nyttja kraftverket 
hela dess livslängd, som i ett visst fall kan bedömas till 25 år, 
ska bestämma nyttjandeperioden till 25 år. Ett vattenkraftverk 
eller kraftledningar torde ha en längre ekonomisk livslängd 
och nyttjandeperioden blir i motsvarande mån längre. Däri-
genom fördelas utgiften som kostnad över en längre period. 

Avskrivningsmodellen ska spegla hur tillgången förbru-
kas i företaget. Ofta tillämpas en linjär avskrivningsmodell 
som innebär att anskaffningsutgiften fördelas med lika stora 
belopp varje år över den ekonomiska livslängden. Synsättet 
innebär att förbrukningen av tillgången bedöms vara konstant 
över dess ekonomiska livslängd och kostnaden (avskrivning-
en) kommer att uppgå till samma belopp varje år. Detta är 
sannolikt det normala inom energibranschen.

4.2 Avskrivningsenheter
Nästa uppgift är att identifiera avskrivningsenheten. Här finns 
två synsätt: enhets- och komponentavskrivning. 

Enhetsavskrivning innebär att avskrivning görs för hela till-
gången som en enhet. Består tillgången av flera delar, där varje 
del är nödvändig för att enheten ska fungera i enlighet med 
sin grundläggande funktion, utgör delarna tillsammans en 
tillgång. Exempelvis består ett vindkraftverk av bland annat 
torn, växellåda, generator och rotorblad. Samtliga dessa delar 
är nöd vändiga för att vindkraftverket ska kunna producera el 
(fungera i enlighet med sin grundläggande funktion). Hela 
tillgången utgör således en avskrivningsenhet.

Komponentavskrivning innebär att en tillgång ur avskriv-
ningssynvinkel delas upp i olika delar och varje del skrivs av 
separat utifrån delens nyttjandeperiod. Med komponent avses 
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en väsentlig del som byts ut en eller flera gånger under till-
gångens livslängd. Exempelvis kan en växellåda på ett vind-
kraftverk behöva bytas åtminstone en gång under dess livs-
längd. Växellådan är då exempel på en komponent. 

Den stora skillnaden mellan enhets- och komponentavskriv-
ning uppstår när delar byts ut. Vid tillämpning av enhets av-
skrivningen räknas ett utbyte av en del, exempelvis en väx-
ellåda i vindkraftverket, normalt som en utgift för reparation 
eller underhåll. Sådana utgifter ska omedelbart dras av som 
kostnad. Det år företaget byter ut en del av vindkraftverket 
kommer hela utgiften för bytet (underhållet) att redovisas 
som kostnad, vilket kan leda till stora svängningar i resultatet. 

Vid tillämpning av komponentavskrivning anses ett byte av 
en komponent (del) vara förvärv av en ny tillgång och utgiften 
för den nya komponenten ska skrivas av under sin nyttjande-
period. Effekten blir ett jämnare resultat genom att utgiften 
för utbyte av delar dras av som kostnad utifrån den utbytta 
delens nyttjandeperiod. Detta innebär att den årliga avskriv-
ningen normalt sett kommer att vara större, men resultatet 
kommer att vara jämnare. 

En svårighet i detta är att avgöra vad som är en tillgång. Ett 
värmekraftverk består av ett ytterskal, byggnaden, som täcker 
komponenterna som producerar energin, tryckkärl, luftför-
värmare, överhettare, kondensatorer, generatorer med mera. 
Byggnaden torde vara en särskild del men frågan är om maski-
nerna som framställer el utgör en eller flera enheter.

Tillämpas komponentavskrivning på vindkraftverket ovan 
ska utgiften för den nya växellådan också fördelas på sin nytt-
jandetid. Det innebär att den första växellådan ska skrivas av 
under första halvan av vindkraftverkets livslängd, medan den 
andra växellådan ska skrivas av under andra halvan av vind-
kraftverkets livslängd. 

Ett exempel får illustrera skillnaderna, se diagram 8: Ett fö-
retag anskaffar ett vindkraftverk för 100 och verket som helhet 
beräknas ha en nyttjandeperiod på 25 år. Företaget bedömer 
att en gång under nyttjandeperioden måste växellådan bytas 
ut till en kostnad på 25. 

Som framgår av diagram 8 innebär komponentavskrivning-
en att kostnaden är konstant, 5 per år och den årliga avskriv-
ningen är högre än vid tillämpning av enhetsavskrivning. En-
ligt den senare avskrivningsmetoden uppgår den årliga av-
skrivningen till 4 per år, samtidigt som hela utgiften för utby-
tet av växellådan redovisas som kostnad när bytet sker. Skill-
naden mellan metoderna är således hur utgiften för utbytet av 
växellådan ska redovisas, som kostnad över sin nyttjandepe-
riod eller dras av omedelbart. Sett över vindkraftverkets hela 
ekonomiska livslängd blir kostnaden densamma oberoende 
av avskrivningsmetod, i detta fall 125. Då kan man fråga sig 
vilken betydelse avskrivningsmetoden har.
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4.2 Effekter 
Avskrivningen påverkar resultatet och en högre avskrivning 
innebär att resultatet minskar. Det årliga resultatet kommer 
således att vara lägre vid tillämpning av komponentavskriv-
ning, (5 – 4 =) 1 per år, än vid tillämpning av enhetsavskrivning. 

Förslitningen på ett vindkraftverk torde vara jämn sett över 
hela dess livslängd. Därför leder komponentavskrivningen till 
en mer korrekt kostnadsföring än en tillämpning av enhetsav-
skrivning. Komponentavskrivningen har dock vissa tillämp-
ningsproblem genom att tillgången måste delas upp i kompo-
nenter, något som inte sällan kan vålla bedömningsproblem. 
Bedömningen kan underlättas om en bransch ger riktlinjer för 
en mer standardiserad komponentindelning. Det underlättar 
också jämförelsen mellan olika företag i branschen. 

Enhetsavskrivning innebär att utgifter för reparation och 
underhåll ska redovisas som kostnad. Driftsnettot kan då 
komma att variera så att vinsten därför bli negativ de år utgif-
terna är stora. Vid tillämpning av komponentansatsen upp-
står inte detta.

Avskrivningen ska således avspegla hur tillgångens ekono-
miska värde för företaget förbrukas. Genom en korrekt av-
skrivning kan också avkastningen beräknas på ett mer tillförlit-
ligt sätt. Den avkastning som en investerare efterfrågar måste 
också spegla sig i prissättningen på producerad el. Kompo-

Diagram 8: Exempel på skillnaden mellan en tillämpning av enhets- och 
komponentavskrivning för ett vindkraftverk.
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nentansatsen gör att prissättningen kan bli mer tillförlitlig ur 
producentens synvinkel. 

Den vinst som redovisas ska täcka amortering men även ut-
delning till ägarna. När det gäller amortering av skulder kan 
det vara lämpligt att avskrivningen speglar amorteringen. I 
takt med att tillgången förbrukas – skrivs av – kommer mot-
svande belopp av den genererade intäkten att amorteras. När 
tillgången är helt avskriven – kostnadsförd – är skulden också 
betald.

Sammantaget kan sägas att avskrivningens betydelse för 
pris sättningen av producerad el är stor, vilket i sin tur får en 
avgörande betydelse för beräkningen av driftsnettot från el-
produktionen och därmed även för vinsten av verksamheten.

Följande slutsatser kan sammanfattningsvis dras:
 › Komponentavskrivning ger ett mer tillförlitligt bokförings-

mässigt resultat än enhetsavskrivning. 
 › Avskrivningen kan påverka prissättningen på både el och 

distributionen av el.
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som framgått ovan är det skattepliktiga resultatet lägre 
än resultatet som redovisats i resultaträkningen. Detta beror 
på olika faktorer, varav en är avskrivningsreglerna.

En tillgång ska skrivas av utifrån sin ekonomiska livslängd. 
Eftersom tillgångar har olika livslängd kommer avskrivnings-
tiden att variera. I redovisningen bedöms varje enskild tillgång 
(komponent) individuellt, medan man skattemässigt gör en 
schablonmässig indelning av tillgångarna, och ett visst slag av 
tillgångar skrivs av på särskilt sätt. Detta gör att klassificering-
en av tillgångar är viktig i ett skattemässigt perspektiv. 

Elproduktionen är investeringstung och kapitalintensiv. 
Detta innebär att avskrivningen på dessa anläggningar utgör 
en betydande del av företagens samlade kostnader. Branschen 
har under de senaste åren årligen investerat runt 30 miljarder 
kronor. Av investeringsutgifterna kan cirka 10 procent hänfö-
ras till ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggning-
ar och 90 procent till maskiner och inventarier, se diagram 9. 

Avskrivningen av byggnader och inventarier skiljer sig vä-
sentligt åt. Därför har klassificeringen av tillgångarna stor be-

5. Skattemässig 
avskrivning

Maskiner/inventarier

Byggnader

12 %

90 % 88 %

10 %

Källa: SCB.

Diagram 9: Investeringar fördelade mellan byggnader och maskiner/inventarier, 
genomsnitt 2008–2017. Källa: SCB och egna beräkningar.
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tydelse för avskrivningen. Jag börjar med att redogöra för 
klassi ficeringen för att därefter diskutera avskrivning av de 
olika till gångarna. 

För att avgöra om de skattemässiga avskrivningsreglerna är 
fördelaktiga eller inte måste effekterna jämföras med en annan 
faktor. En sådan jämförelsefaktor är den redovisningsmässiga 
avskrivningen. Efter att ha redogjort för de olika avskrivnings-
metoderna diskuteras slutligen effekterna av dem.

5.1 Klassificering av tillgången
En elproduktions- eller eldistributionsanläggning innehåll-
er skilda delar med olika ekonomisk livslängd, vilket gör att 
delarna kommer att skrivas av olika snabbt. 

Skattemässigt finns i princip två avskrivningsmetoder. Plan 
enlig avskrivning som innebär att avskrivningen beräknas indi-
viduellt för varje tillgång, och en räkenskapsenlig avskrivnings
metod varigenom avskrivningen beräknas kollektivt (nettome-
toden/pool principle). Inventarier kan även skrivas av enligt 
en så kallad restvärdemetod. Denna har många likheter med 
den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden men tillämpas i 
begränsad omfattning. Därför kommer jag inte att ytterligare 
be handla denna avskrivningsmetod.

De båda avskrivningsmetoderna skiljer sig åt och därför är 
det viktigt att avgöra vilka tillgångar som ska skrivas av enligt 
respektive princip. Övergripande kan tillgångar delas in som 
framgår av tabell 1.

Den skattemässiga definitionen av byggnad är mycket bred 
men som grund är byggnad detsamma som vad som civilrätts-
ligt utgör byggnad. Ur avskrivningssynvinkel är det själva bygg-
naden som ska skrivas av enligt reglerna om byggnad. Som 
byggnad räknas byggnadskroppen och sådana delar som är 
nödvändiga för byggnadens allmänna användning, exempelvis 
trappor, fönster, dörrar samt el-, vatten- och avloppsledningar. 

Tabell 1: Hur anläggningstillgångar klassificeras och skrivs av.
 

Tillgångsslag Avskrivningsmetod

Mark Skrivs inte av

Markanläggning Planenlig

Byggnad Planenlig

Byggnadsinventarier Räkenskapsenlig avskrivningsmetod

Markinventarier Räkenskapsenlig avskrivningsmetod

Lösa inventarier Räkenskapsenlig avskrivningsmetod

Not: Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier och som är avsedda att användas i fastighetsägarens 
näringsverksamhet, till exempelvis vägar och kanaler, se 20 kap. 2 § IL.
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De delar av byggnaden som är avsedda att direkt tjäna den 
näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden klassificeras som 
inventarier och skrivs av enligt den räkenskapsenliga avskriv-
ningsmetoden. 

Detta innebär att en byggnad oftast delas in i olika delar. 
Exempelvis delas ett värmekraftverk in i både byggnad och 
byggnadsinventarier. Själva kraftverksbyggnaden klassifice-
ras som byggnad och de delar som används för att producera 
el klassificeras som byggnadsinventarier. I ett värmekraftverk 
kan det förutom själva byggnadskroppen vara fråga om tryck-
kärl, economiser, överhettare, luftförvärmare och elfilter som 
klassificeras som byggnadsinventarier.

I vissa fall kan hela byggnaden klassificeras som byggnads-
inventarium, det vill säga den anses i sin helhet utgöra en »ma-
skin«. Så är fallet med vindkraftverk. Även vattenkraftverk kan 
i sin helhet klassificeras som byggnadsinventarier. 

När det gäller distributionsanläggningar är det  också of-
tast fråga om byggnads- och markinventarier, till ex em-
pel högspänningsledningar och andra ledningar, trans for-
matorstationer och nätstationer.

Särskilt när det gäller distributionen av el medför detta in-
trång på andras fastigheter och då krävs olika tillstånd för att 
kunna dra fram ledningar. Som exempel kan nämnas lednings-
rätter. Även tillstånd för att få uppföra en anläggning kan krä-
vas. Sådana tillstånd är immateriella tillgångar som skattemäs-
sigt skrivs av enligt räkenskapsenlig metod.

Eftersom de skilda delarna skrivs av på olika sätt är det in-
tressant att se hur stora värden som tillgångarna är upptagna 
till i energiföretagens balansräkning och hur värdet fördelar 
sig mellan mark/byggnad, inventarier (fasta och lösa) och 
immateriella tillgångar. Anläggningarnas värde 2017 uppgick 
till sammanlagt cirka 370 miljarder kronor. Fördelningen mel-
lan mark/byggnader, inventarier och immateriella tillgångar 
framgår av diagram 10.

Immateriella tillgångar

Mark och byggnader

Inventarier
13 %

66 %21 %

Källa: SCB.

Diagram 10: Fördelningen av värdet mellan mark/byggnader, inventarier och 
immateriella tillgångar, 2017. Källa: SCB och egna beräkningar.
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Det kan konstateras att 66 procent av tillgångarnas sam-
manlagda värde avser maskiner och inventarier, 21 procent 
mark och byggnader  och 13 procent immateriella tillgång-
ar. Inventarier och förvärvade immateriella tillgångar skrivs 
av enligt räkenskapsenlig metod medan byggnader skrivs av 
planenligt. 

5.2 Avskrivning av byggnader
När det gäller byggnader tillämpas planenlig avskrivningsme-
tod både i redovisningen och skattemässigt. Det innebär att 
det årligen görs avskrivning med samma belopp över bygg-
nadens ekonomiska livslängd. Vad som skiljer mellan redovis-
ningen och beskattningen är att i redovisningen tillämpas så 
kallad komponentavskrivning, se ovan avsnitt 4.2. Metoden 
innebär att byggnaden delas upp i flera komponenter och varje 
komponent skrivs av som en särskild enhet. 

Skattemässigt tillämpas enhetsavskrivning, vilket innebär 
att byggnaden skrivs av som en enhet. Byte av delar är nor-
malt att se som reparation eller underhåll. Ett undantag är 
när byggnaden byggs om; ombyggnation skrivs av som en 
särskild enhet.

Procentsatserna för att beräkna den årliga avskrivningen av 
en byggnad beror på byggnadens ekonomiska livslängd. När 
den ekonomiska livslängden ska bedömas görs en helhets-
bedömning. Exempelvis ska man beakta i vilken mån bygg-
nadens användningstid kan komma att påverkas av framtida 
rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verk-
samhet och liknande förhållanden. Skatteverket har emeller-
tid utfärdat allmänna råd om avskrivningens storlek för olika 
byggnadstyper.20 Avskrivning görs med 4 procent för vär-
mekraftsbyggnader och 2 procent för vattenkraftsbyggnader.

Skatteverkets administrativa praxis har fått stort genomslag 
i den praktiska tillämpningen. Systemet är relativt enkelt att 
tillämpa, men samtidigt gör schabloner av detta slag att det 
skattemässiga avdraget inte motsvarar avskrivningen utifrån 
den ekonomiska livslängden. Denna kan vara betydligt längre 
än den som motsvarar Skatteverkets schablon. Det omvända 
kan också gälla.

När man ska bedöma om de skattemässiga reglerna är för-
delaktiga eller inte måste man också ta hänsyn till hur utgifter 
för reparation och underhåll av en byggnad behandlas. Såda-
na utgifter får alltid dras av omedelbart. Detsamma gäller för 
vissa mindre ombyggnationer. 

Vid min bedömning av om skattereglerna är fördelaktiga 
utgår jag från hur avskrivningen görs i redovisningen. Låt 
mig först konstatera att den sammanlagda kostnaden över 
tid är densamma. Vad det handlar om är istället hur snabbt 
kostnaden kan dras av. I den mån det skattemässigt är möjligt 

 20. SKV A 2005:5.
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att göra avdrag i snabbare takt än i redovisningen uppstår en 
skattekredit (se faktaruta). 

Skillnaden mellan den redovisnings- och skattemässiga 
avskrivningen kan åskådliggöras med ett exempel. Ett före-
tag anskaffar en anläggning vars ekonomiska livslängd är 40 
år medan nyttjandeperioden beräknad utifrån Skatteverkets 
schablon endast är 25 år. Under tiden för innehavet görs en 
större förbättring efter 12 år och dessutom byts en väsentlig 
del i anläggningen ut två gånger under tillgångens ekonomis-
ka livslängd. Den årliga kostnaden redovisnings- och skatte-
mässigt för tillgången åskådliggörs i diagram 11.

En skattekredit uppstår när en intäkt 
tas upp senare eller ett avdrag görs 
tidigare skattemässigt än i redovis-
ningen. Genom detta skjuter företaget 
på tidpunkten för beskattningen och 
därmed senareläggs inbetalningen av 
skatten. 

Den senarelagda betalningstidpunk-
ten medför att den del av skatten som 
inte behöver betalas stärker företagets 
likviditet. Likviditetsförstärkningen är 
temporär och utgör en (skatte)kredit. 

Skattekrediti

Kreditens storlek är beroende av 
skattesatsen, ju högre skattesats 
desto större skattekredit. 
Skattekrediten är till skillnad mot en 
normal kredit räntefri. 
 
En skattekredit kan i praktiken ses som 
ett räntefritt lån från staten. 
Likviditetsförstärkningen kan 
användas för investering i andra 
tillgångar eller för amortering av 
befintliga lån.

Diagram 11: Exempel på skillnad mellan redovisningsmässig och skattemässig 
avskrivning.
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Skattemässigt ska såväl utgiften för att anskaffa tillgången som 
förbättringen skrivas av på 25 år. Utbyte av väsentliga delar ska 
dras av som kostnad omedelbart, vilket leder till ett ojämnt re-
sultat. Redovisningsmässigt görs avskrivning utifrån den fak-
tiska nyttjandeperioden. Den förbättring som görs år 12 (då 
komponentavskrivning sker) medför att den årliga avskriv-
ningen ökar från den tidpunkten tills tillgången inte längre 
kan användas. Byte av komponenter påverkar inte den årliga 
avskrivningen.

Två viktiga iakttagelser kan göras. För det första kommer 
tillgången att skrivas av snabbare skattemässigt när man till-
lämpar Skatteverkets schablonmässiga avskrivning än vad som 
gäller redovisningsmässigt. Därmed uppstår en skattekredit. 

För det andra kommer de stora underhållskostnaderna att 
skattemässigt dras av omedelbart som kostnad medan utgif-
ten i redovisningen ska skrivas av under komponentens nytt-
jandeperiod. Även i denna del uppstår alltså en skattekredit. 

Sammantaget kan sägas att de skattemässiga avskrivnings-
reglerna för byggnader ger upphov till en skattekredit och 
därmed skapar reglerna en fördel för företag med stora inve-
steringar i byggnader med lång ekonomisk livslängd. Förde-
len är sannolikt dock oftast begränsad.

5.3 Avskrivning av inventarier
Avskrivningsreglerna för inventarier får tillämpas endast på 
tillgångar som företaget själv äger. Genom detta sker en av-
gränsning mot leasing där det är leasegivaren som är ägare 
till tillgången och den som skriver av på tillgången trots att 
leasetagaren är den som nyttjar tillgången, se vidare kapitel 6. 

Som inventarier räknas
 › maskiner och andra tillgångar som inte kan hänföras till 

en fastighet
 › byggnads- och markinventarier
 › förvärvade immateriella tillgångar.

Utgiften för anskaffning av inventarier skrivs av enligt den rä-
kenskapsenliga avskrivningsmetoden, vilken behandlas i nästa 
avsnitt. Utbyte av delar räknas normalt som reparation och 
underhåll, vilket innebär att utgiften dras av omedelbart som 
kostnad. Detta berörs därefter. 

5.3.1 räkenskapsenlIg avskrIvnIngsmetod
En viktig skillnad mellan den räkenskapsenliga avskrivnings-
metoden och den redovisningsmässiga avskrivningssystema-
tiken är att den förstnämnda bygger på nettometoden (pool 
principle). Metoden innebär att avskrivning inte sker separat 
för varje inventarium utan hela inventariebeståndet skrivs av 
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kollektivt. Därmed finns inte heller någon koppling mellan 
avskrivningen och det enskilda inventariets ekonomiska livs-
längd.

Den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden är starkt scha-
bloniserad och företaget får årligen göra avdrag med 30 pro-
cent av avskrivningsunderlaget, 30regeln. Regeln är konstrue-
rad som en maximiregel, vilket innebär att avdrag medges med 
högst 30 procent per år. Det finns inget krav på att företaget 
måste göra maximal avskrivning utan företaget bestämmer 
självt hur stor avskrivning som skattemässigt ska göras ett visst 
år. Det skattemässiga avdragets storlek kan således anpassas 
efter företagets resultat. Regelverket ger alltså möjlighet till 
stor resultatmässig flexibilitet.

Ett villkor för att få tillämpa den räkenskapsenliga avskriv-
ningsmetoden är att avdraget i deklarationen motsvarar av-
skrivningen i bokslutet. Kravet tycks ha införts för att göra 
reglerna enkla att tillämpa. Företaget ska endast behöva iden-
tifiera två belopp, vilka båda går att finna i räkenskaperna. 
Utgångspunkten vid beräkning av avdragsunderlaget är vär-
det i balansräkningen vid årets ingång. Detta ökas med årets 
nyanskaffningar, vilket ger avskrivningsunderlaget. Vid för-
säljning av en tillgång ska ersättningen minska avskrivnings-
underlaget.

Som framgår ovan ska varje enskild tillgång skrivas av enskilt 
i redovisningen utifrån den faktiska användningen medan till-
gångarna skattemässigt skrivs av kollektivt med högst 30 pro-
cent. För att uppnå överensstämmelse mellan den redovisade 
och skattemässiga avskrivningen görs en särskild disposition 
i redovisningen, en så kallad överavskrivning. Det är också 
överavskrivningen som ger upphov till skattekrediten. Ex-
empel: Ett företag förvärvar en maskin för 1 000 000 kronor 
med en beräknad nyttjandeperiod på tio år. I redovisningen 
skrivs tillgången årligen av med 10 procent eller 100 000 kro-
nor medan tillgången i deklarationen skrivs av med 30 pro-
cent eller 300 000 kronor (det första året). Skillnadsbeloppet 
blir en överavskrivning. Resultaträkningen blir första året som 
följer: planenlig avskrivning 100 000 kronor, överavskrivning 
200 000 kronor, skattemässig avskrivning 300 000 kronor. 

Så länge den skattemässiga avskrivningen är större än av-
skrivningen i bokföringen kommer överavskrivningen att öka. 
På motsvarande sätt minskar överavskrivningen om avskriv-
ningen i redovisningen överstiger den skattemässiga avskriv-
ningen. 

Som angavs ovan ska det finnas en överensstämmelse mel-
lan tillgångens värde i bokföringen och dess skattemässiga 
värde. Med skattemässigt värde avses anskaffningsutgiften 
minskad med avskrivningen, i detta fall 700 000 kronor. I 
balansräkningen är tillgångens redovisade värde efter avskriv-
ning (1 000 000 – 100 000 =) 900 000 kronor. Samtidigt 
finns en överavskrivning på 200 000 kronor.
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Balansräkning

        Tillgångar 900 000 Obeskattad reserv 200 000

Nettovärdet i balansräkningen är således 700 000 kronor. 
Detta värde är utgångspunkten för nästa års beräkning av av-
skrivningsunderlaget. 

30-regeln medger i praktiken inte full avskrivning och tar 
inte hänsyn till utrangeringar. Därför har den så kallade kom-
pletteringsregeln, 20regeln, införts. Regeln innebär att före-
taget medges en linjär planenlig avskrivning på 20 procent 
per år. Några avskrivningsplaner behövs inte utan företaget 
behöver endast identifiera vilka tillgångar som anskaffats un-
der innevarande år och de tre åren dessförinnan och om de 
alltjämt är kvar. Dessa uppgifter finns i företagets redovisning. 

En kombination av 30- och 20-regeln leder till att företaget 
skattemässigt i praktiken kan skriva av utgiften för anskaff-
ningen under fem år – detta även om den ekonomiska livs-
längden är betydligt längre. Varje år kan företaget välja vilken 
av 30- eller 20-reglerna som ska tillämpas för att uppnå max-
imal avskrivning både det enskilda året och sett över flera år. 

Maximalt utnyttjande av metoden illustreras i diagram 12.
En tillgång som anskaffas för 100 kan första året skrivas av 
med 30, andra året är avskrivningsunderlaget 70 och då kan 
avskrivning göras med 21 och så vidare. Från och med fjärde 
året ger 20-regeln möjlighet till större avskrivning eftersom 
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Diagram 12: Exempel på maximal avskrivning enligt den räkenskapsenliga 
avskrivningsmetoden.
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denna bygger på en avskrivning med 20 per år. Efter fem år har 
hela utgiften för investeringen skrivits av och därefter med-
ges inte längre något avdrag. Noterbart är att detta illustrerar 
avskrivningen för en tillgång. Detta kan gälla exempelvis ett 
bolag med ett enda vindkraftverk. 

Eftersom avskrivningsmetoden stipulerar maximal avskriv-
ning kan företaget kalibrera avskrivningsnivån så att den mot-
svarar resultatet. Detta innebär också att företaget kan avgöra 
hur stor överavskrivning som ska göras ett enskilt år. En effekt 
av detta är att företaget också kan avgöra hur stor och lång 
skattekrediten ska vara. 

Kravet på överensstämmelse mellan redovisat och skatte-
mässigt värde tillkom ursprungligen för att förenkla tillämp-
ningen. Förenklingsskälet finns i och för sig kvar idag, men 
nu finns helt andra systemstöd så skälet har i praktiken spelat 
ut sin roll. 

Kravet på överensstämmelse innebär också en begränsning 
för företagen. Det kan uppstå situationer då det helt enkelt 
inte är möjligt att få överensstämmelse, exempelvis när en till-
gångs redovisade värde skrivs upp: då får företaget inte längre 
tillämpa räkenskapsenlig avskrivningsmetod. 

När ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes begränsa-
des samtidigt möjligheten för företaget att aktivera ränta i 
anskaffningsvärdet. Företag som ska tillämpa räkenskapsenlig 
avskrivningsmetod har därför ingen möjlighet att i redovis-
ningen aktivera ränta i anskaffningsvärdet eftersom det då inte 
finns överensstämmelse mellan det skattemässiga värdet och 
värdet i bokföringen. 

Ett skäl för att ha kvar kravet på överensstämmelse är att i 
annat fall uppstår ett eget kapital som är obeskattat och kan 
delas ut. Dock gäller att i den mån det är skilda värden skat-
te- och redovisningsmässigt ska uppskjuten skatt redovisas. 
Därigenom kommer ett belopp motsvarande skatten på det 
obeskattade beloppet att redovisas som skatteskuld och ut-
delningsmöjligheten är i motsvarande mån beloppsmässigt 
begränsad.

5.3.2 reparatIon och underhåll
När företag i redovisningen tillämpar komponentavskriv-
ning ska utbyte av en del av en tillgång som är väsentlig ses 
som en nyanskaffning och skrivas av särskilt. Skattemässigt 
ses hela tillgången som en enhet och bytet ska normalt räk-
nas som underhållskostnad. Reglerna tillåter dock att fö-
retaget får välja att göra omedelbart avdrag eller lägga till 
utgiften till tillgångens skattemässiga värde. Väljer företaget 
att skattemässigt göra omedelbart avdrag finns inte längre en 
överensstämmelse mellan de skatte- och redovisningsmässiga 
värdena. Företaget kan då inte längre tillämpa den räkenskaps-
enliga avskrivningsmetoden.
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Lägger företaget utgiften till anskaffningsutgiften även 
skattemässigt är det möjligt att fortsättningsvis tillämpa den 
räkenskapsenliga avskrivningsmetoden. Nackdelen blir såle-
des att företaget inte fullt ut kan nyttja den flexibilitet som 
reglerna i övrigt medger. 

En annan effekt är att det i denna del inte är möjligt att byg-
ga upp en skattekredit, vilket i sin tur leder till att finansierings-
kostnaden kan komma att öka. Effekten är dock av begränsad 
betydelse eftersom det inom ramen för 20-regeln är möjligt 
att skriva av den utbytta delen på fem år. 

5.4 Internationell utblick 
Skattereglernas utformning har betydelse för att kunna avgöra 
om en investering är lönsam. Ju högre skatteuttag, desto hög-
re avkastningskrav för att investeringen ska vara lönsam efter 
skatt. Skattereglerna och dess utformning kan ses som en form 
av konkurrensmedel mellan länderna. I en konkurrensanalys 
är det enklast att bedöma den formella bolagsskattesatsen i 
respektive land. Trenden under det senaste decenniet är att 
den formella bolagsskattesatsen som en del i skattekonkurren-
sen sänkts inte bara i Sverige utan även i andra länder. Se ruta 
om aktuella bolagsskattesatser i jämförelseländerna. 

Skattesatsen är emellertid endast en del i beräkningen av 
skatten. Den andra delen är beskattningsunderlaget, där av-
skrivningsreglerna är en faktor som påverkar hur stort det blir. 

5.4.1 avskrIvnIngsregler
När det gäller avskrivningsregler kan man, som framgår av 
tabell 2, konstatera att de flesta länderna har särskilda avskriv-
ningsregler. 

Länderna har i princip identiska avskrivningsregler för 
byggnader. De bygger på motsvarande sätt som de svenska 
reglerna på planenlig avskrivning. I något fall tillåts relativt 
snabb avskrivning, vilket är fördelaktigt och kan ge upphov 
till en skattekredit.

Sverige  21,4 procent
Belgien  29 procent
Danmark   22 procent
Finland  20 procent
Nederländerna 19–25 procent 
Norge  22 procent
Tyskland  23–36 procent

Bolagsskattesatser 2019i
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Land Maskiner/inventarier Byggnader

Belgien Avskrivningstakten bestäms utifrån den 
ekonomiska livslängden. Exempelvis medges 
avdrag med 10 procent per år för maskiner och 
inventarier och 33,3 procent för immateriella 
tillgångar. 

Planenlig avskrivning utifrån byggnadstyp med 
en avskrivningstakt på 3–5 procent per år. 

Danmark Avskrivning görs på det samlade redovisade 
värdet i bokföringen (pool principle). Avskrivning 
medges med högst 25 procent per år.

Planenlig avskrivning utifrån byggnadstyp med 
en avskrivningstakt på 4–7 procent år.

Finland Avskrivning görs på det samlade redovisade 
värdet i bokföringen (pool principle). Avskrivning 
medges med högst 25 procent per år.

Planenlig avskrivning utifrån byggnadstyp med 
en avskrivningstakt på 4, 7 eller 20 procent per år.

Nederländerna Avskrivning görs på det samlade redovisade 
värdet i bokföringen (pool principle). Avskrivning 
medges med högst 20 procent per år. 

Avskrivningen görs på motsvarande sätt som i 
redovisningen, dock att skattereglerna har ett tak 
för avskrivningen.

Norge Avskrivning görs på det samlade redovisade 
värdet i bokföringen (pool principle). Avskrivning 
medges med högst 30 procent per år.

Planenlig avskrivning utifrån byggnadstyp med 
en avskrivningstakt på 2–10 procent per år.

Tyskland Särskilda skatteregler som innebär en 
avskrivningstakt på högst 25 procent. 

Planenlig avskrivning utifrån byggnadstyp med 
en avskrivningstakt på 2–3 procent per år.

Tabell 2: Avskrivningsregler i olika länder.  
Källa: Nilsson, Cherkaoui och Lugnegård (2020).

När det gäller avskrivningsreglerna för inventarier kan man 
urskilja två metoder, dels den så kallade pool principle, dels 
planenlig avskrivningsmetod.

Danmark, Finland, Nederländerna och Norge tillämpar av-
skrivning på det samlade skattemässiga värdet, det vill säga 
pool principle. Avskrivningstakten i jämförelseländerna är i 
paritet med den som gäller i Sverige, det vill säga i praktiken 
en avskrivningstid på fem år. 

Belgien och Tyskland tillämpar planenlig avskrivningsme-
tod där varje enskild tillgång skrivs av separat. Tyskland sticker 
ut genom att avskrivning får göras med maximalt 25 procent. 
I Belgien är det begränsat till 10 procent.

På motsvarande sätt som de svenska avskrivningsreglerna är 
avskrivningstiden i jämförelseländerna relativt kort, vilket ger 
upphov till skattekrediter. Undantaget är Belgien.

Slutsatsen är att avskrivningsreglerna är relativt lika i jäm-
förelseländerna och därför konkurrensneutrala.

5.5 Ekonomiska effekter för 
energisektorn
I inkomstskattelagen finns särskilda avskrivningsregler för 
bygg nader och inventarier som avviker från avskrivningssy-
stemen som tillämpas i redovisningen. Detta är inget unikt 
för Sverige, även i jämförelseländerna finns särskilda skatte-
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mässiga avskrivningsregler. Man kan också konstatera att de 
svenska reglerna inte avviker från jämförelseländernas regler, 
så i dessa delar är reglerna konkurrensneutrala. 

Systemen för avskrivning av byggnader och inventarier skil-
jer sig åt. Byggnader skrivs av planmässigt utifrån den enskil-
da byggnadens ekonomiska livslängd. Genom Skatteverkets 
schabloniserade rekommendationer kan den skatte mässiga 
av skrivningen skilja sig från den redovisningsmässiga. För 
energi branschen ger de skattemässiga avskrivningsreglerna 
för byggnader sannolikt upphov till en viss skattekredit, i syn-
nerhet för företag med stora investeringar i byggnader med 
lång ekonomisk livslängd. Fördelen torde dock oftast vara av 
begränsad omfattning.

Inventarier skrivs av enligt en räkenskapsenlig avskrivnings-
metod. Tillämpningen av metoden ger en schablonmässig 
avskrivning på kollektiv nivå. Det finns två beräkningssätt in-
om ramen för metoden som i praktiken innebär att maskiner 
och inventarier kan skrivas av på fem år även om den ekono-
miska livslängden är betydligt längre. Genom detta uppstår 
en skattekredit som speglas i posten »Överavskrivning« i ba-
lansräkningen. 

Således kan konstateras att det genom snabbare avskrivning 
skattemässigt än redovisningsmässigt uppstår en obeskattad 
reserv som för energibranschen i allt väsentligt kan hänföras 
till maskiner och inventarier. Storleken på den skattekredit 
som uppstår påverkas av både räntenivå och bolagsskattesat-
sens storlek. När det gäller skattesatsen har denna i Sverige 
reducerats undan för undan och den formella bolagsskatte-
satsen har i princip halverats de senaste 30 åren. Enbart de 
senaste tio åren har skattesatsen sänkts från 26,3 procent till 
20,6 procent. Detta är en trend som även gäller i andra länder. 

En sänkt bolagsskattesats innebär att avkastningskraven på 
investeringen minskar. Samtidigt kan sägas att värdet av skat-
tekrediten också minskar. Detta förändrar inte det faktum att 
värdet av gynnsamma avskrivningsregler är stort för en kapi-
talintensiv bransch, särskilt om den ska ställa om med krav på 
både ny- och reinvesteringar. Nyttan av skattekrediten bor-
de vara som störst i ett inledningsskede av omställningen då 
marginalkostnaden för investeringarna alltjämt är hög och 
avkastningen begränsad. Även för en verksamhet som fortgår 
medför en snabb skattemässig avskrivning att en större del av 
resultatet kan användas för amortering.

Genom skatteregler som medför snabbare kostnadsföring 
än den redovisningsmässiga av en tillgång skapas en skatte-
kredit som kan användas för nyinvestering, reinvestering eller 
amortering i snabbare takt. Nedbrutet på en enskild tillgång 
kan skattekreditens utveckling åskådliggöras med hjälp av dia-
gram 13.
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Diagram 13: Exempel på hur skattekrediten kan förändras för en tillgång under 
dess livslängd.

En tillgång som anskaffats för 100 skrivs i redovisningen av 
planenligt med 4 procent per år. En tillämpning av den rä-
kenskapsenliga avskrivningsmetoden innebär att avdrag för 
anskaffningsutgiften kan göras under fem år. Under de för-
sta tre åren tillämpas 30-regeln. Från och med fjärde året ger 
20-regeln möjlighet till större avskrivning.

I den mån den skattemässiga avskrivningen överstiger den 
bok föringsmässiga avskrivningen uppstår en skattekredit. 
Som visas i diagram 13 ökar denna under de fem första åren. 
Från och med sjätte året är avskrivningen i bokföringen större 
än den skattemässiga avskrivningen och skattekrediten mins-
kar. I detta fall kommer skattekrediten således att finnas under 
tillgångens hela ekonomiska livslängd, men successivt minska 
från det sjätte året.

För att det ska kunna skapas en skattekredit är det också 
nödvändigt att det skattemässiga resultatet efter avskrivning-
en är åtminstone 0 kronor. Är resultatet före avskrivning lägre 
än maximal möjlig avskrivning kan inte full effekt uppstå. Om 
företagets verksamhet är igång och det gör ny- eller reinvester-
ingar ökar möjligheten till maximal skattekredit på den nya 
anläggningen. Om det däremot är en helt ny verksamhet eller 
om ny- och reinvesteringarna är omfattande torde möjlighe-
ten minska att bygga upp en skattekredit eftersom resultatet 
de första åren torde vara lågt. Faktum kvarstår ändå att så länge 
det finns en överavskrivning finns motsvarande skattekredit.
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Skatteregler som skapar skattekrediter gynnar allmänt sett 
investeringar. För energibranschen som står inför både en om-
ställning till elproduktion från förnybar energi och en utbygg-
nad av elnätet är det därför viktigt med gynnsamma skatte-
mässiga avskrivningsregler. Frågan är dock hur gynnsamma 
de är för branschen. Ett sätt att mäta detta är att se hur stora 
överavskrivningarna är för energibranschen totalt sett. Detta 
åskådliggörs i diagram 14.

Energibranschens anläggningstillgångars värde enligt bok-
föringen uppgår 2017 till 396 miljarder kronor. Skattemässigt 
värde på tillgångarna uppgår för immateriella tillgångar till 37 
miljarder kronor, byggnader och mark till 59 miljarder kronor 
och maskiner och inventarier till 189 miljarder kronor. Skill-
naden mellan värdet i bokföringen och skattemässigt värde 
utgörs av den ackumulerade överavskrivningen, eller skatte-
krediten, som uppgår till 111 miljarder kronor eller 28 procent 
av tillgångar nas sammanlagda värde enligt bokföringen. En 
större del av överav skrivningen avser troligtvis maskiner och 
inventarier.

Med en bolagsskattesats på 20,6 procent kan skattekredi-
ten beräknas till 23 miljarder kronor. Med en kalkylränta på 2 
procent motsvarar detta en inbesparad ränteutgift efter skatt 
på 460 miljoner kronor. Beloppet motsvarar en avdragsgill 
bankränta på 580 miljoner kronor eller en skuld på cirka 30 
miljarder kronor. 

Ser man på de senaste årens investeringar (2008–2017) i 
energibranschen uppgår dessa till i genomsnitt över 30 mil-
jarder kronor (se kapitel 2). Det innebär att den sammanlag-
da skattekrediten, omsatt i banklån, motsvarar cirka ett års 
investeringar. 

Hur stor skattekrediten är för ett enskilt företag beror på 
två faktorer, dels lönsamheten, dels tillgångens ekonomiska 
livslängd. Den första faktorn beror bland annat på företagets 
livscykel. Ett redan etablerat energiföretag som gör invester-
ingar torde ha större möjlighet att redan från investeringstid-

Diagram 14: Fördelningen mellan energibranschens tillgångar och överavskriv-
ning, 2017. Källa: SCB och egna beräkningar.
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punkten bygga upp en skattekredit eftersom det finns andra 
intäkter. Större problem finns antagligen för nystartade en-
ergiföretag. Samtidigt verkar det vara så att även nystartade 
energiföretag relativt omgående kan erhålla intäkter i sådan 
omfattning att en skattekredit skapas.

Tillgångarnas ekonomiska livslängd kan variera, framför 
allt mellan olika produktionssätt. Detta innebär att skatte-
krediten varierar inom branschen. I detta sammanhang torde 
distributionsföretagen vara gynnade framför producerande 
företag. Den ekonomiska livslängden på distributionsföreta-
gens tillgångar synes i allmänhet vara längre än för produce-
rande företag.

Följande slutsatser kan sammanfattningsvis dras:
 › Avskrivningsreglerna är konkurrensneutrala i förhållande 

till jämförelseländernas regler.
 › Räkenskapsenlig avskrivningsmetod är särskilt fördelaktig 

för tillgångar med lång ekonomisk livslängd, vilket innebär 
att den är fördelaktig och viktig för energibranschen.

 › Skattekrediten för energibranschen uppgår till cirka 30 mil-
jarder kronor, vilket motsvarar ett års investeringar.

 › Skattekreditens storlek för det enskilda företaget beror på 
två faktorer, lönsamheten i företaget men framför allt till-
gångarnas livslängd. Distributions- och vattenkraftsföretag 
torde ha en fördel i detta sammanhang. Vindkraftverk har 
en kortare nyttjandeperiod och har därför mindre fördel.
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elproduktIon kräver stora investeringar och är kapi-
talintensiv. Det är därför viktigt med långsiktigt god tillgång 
på kapital, både i form av eget kapital och lånat kapital. Som 
framgått förväntas elanvändningen öka väsentligt under de 
kommande åren, vilket medför stora investeringsbehov. Detta 
gör i sin tur att behovet av kapital sannolikt kommer att öka. 

En nödvändig investering som på marginalen är lönsam kan 
bli olönsam om företaget inte får göra avdrag för ränta på det 
lånade kapitalet. I detta kapitel redogör jag för och diskuterar 
i vilken omfattning energiföretagen får göra avdrag för ränte-
utgifter. Frågan är särskilt aktuell eftersom nya ränteavdrags-
begränsningsregler infördes 2019. Än mer intressant är frågan 
i ljuset av att reglerna synes bli föremål för översyn redan 2021. 
Först behandlas finansieringskostnader i affärsredovisningen 
och därefter den inkomstskattemässiga bedömningen och ef-
fekterna av ränteavdragsbegränsningsreglerna.

6.1 Finansieringskostnad  
i affärsredovisningen
I redovisningen behandlas skilda finansieringsformer olika. 
En skiljelinje går mellan kostnaden för eget och lånat kapital. 

Utdelning skulle också kunna ses som en finansieringskost-
nad, en ersättning till ägaren för det ägarkapital som belastar 
resultaträkningen. Utdelningen är dock en disponering av 
det egna kapitalet. Eget kapital kan sägas vara en residual-
post, skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital 
påverkas av 
 › tillskott (från delägarna)
 › vinst/förlust (från resultaträkningen)
 › utdelning (till delägarna).

6. Finansierings-
kostnader

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   52P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   52 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



53

Utdelning är därför närmast att se som en fördelning av re-
si dualposten eget kapital mellan delägarna och kan förutom 
fördelning av vinsten vara en återbetalning av tillskott. Redo-
visningsmässigt påverkar inte en sådan transaktion före tagets 
resultat utan är endast en minskning av företagets förmö-
genhet.

Däremot anses ränta som en kostnad för att använda det lå-
nade kapitalet och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Ränteutgiften periodiseras utifrån den ekonomiska nyttan av 
att använda kapitalet. Någon gräns för hur stora ränteutgifter 
som kan dras av finns inte.

6.2 Finansieringskostnad skattemässigt
På motsvarande sätt som gäller för redovisningen finns pro-
blematiken med avdragsgill respektive inte avdragsgill finan-
sieringskostnad. Huvudregeln är att samtliga utgifter för att 
förvärva och bibehålla en inkomst ska dras av som kostnad. 
En utdelning anses skattemässigt vara en vederlagsfri överfö-
ring och därför inte en utgift för att förvärva och bibehålla 
inkomster. Detta innebär att avdrag inte heller skattemässigt 
medges för utdelning till ägarna. 

Ur ett principiellt perspektiv, som bygger på ett företags-
ekonomiskt synsätt, är det naturligt att avdrag inte medges för 
utdelning. Samtidigt har det historiskt funnits särskilda regler 
för avdrag i viss omfattning för utdelning.21 

Ur inkomstskatterättslig synvinkel är en ränteutgift av-
drags gill om den är en kostnad för intäkternas förvärvande. 
Typexempel är ränta på ett lån som tagits för att anskaffa ma-
skiner eller andra inventarier som används i produktionen. 
Lagstiftaren har emellertid gått ett steg längre än så och av-
drag för ränta medges även om det inte är en sådan utgift. 
Det innebär som utgångspunkt att en utgift som klassificeras 
som ränta inkomstskattemässigt alltid är en avdragsgill utgift 
i näringsverksamheten. Numera finns två viktiga undantag 
från detta, dels de särskilda ränteavdragsreglerna avseende lån 
inom en intressegemenskap, dels de generella ränteavdrags-
bestämmelserna (EBITDA-reglerna). 

De särskilda ränteavdragsreglerna trädde i kraft 200922 och 
har införts för att motverka skatteundan dragande. Reglerna 
innebär att ett företag som ingår i en intressegemenskap en-
dast i vissa fall får dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett 
företag i intressegemenskapen. Förenklat kan sägas att ränta 
på skulder till företag inom intressegemenskapen som hör 
hemma i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES-området), och där skatteuttaget på räntein-
komster understiger 10 procent, inte får dras av.

Avdragsbegränsningen kan komma att försvåra kapitalför-
sörjningen för energibranschen. Mot bakgrund av den fas 

 21. Tidigare fick göras avdrag för ett 
så kallat Annellavdrag, lag 
(1967:94) om avdrag vid 
inkomsttaxeringen för viss 
aktieutdelning, som numera är 
upphävd.

 22. Därefter har reglerna ändrats 
först 2013 och sedan 2019.
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branschen befinner sig i är detta negativt. Effekten av att ränte-
utgiften inte är avdragsgill är att den faktiska ränteutgiften 
ökar med 20,4 procent, det vill säga motsvarande skatteav-
draget på ränteavdraget.

I vilken omfattning dessa regler kommer att påverka ener-
gibranschen är i dagsläget svårt att uttala sig om. Jag kommer 
därför inte att behandla dessa ytterligare.

6.2.1 kapItalkostnaden
En fråga som har diskuterats under flera år är skattemässig 
neutralitet mellan olika finansieringsformer. Företagsskat-
tekommittén angav att kapitalkostnaden vid lånefinansiering 
är lägre än vid egenfinansiering (eget kapital). Detta bottnar 
i den asymmetri som föreligger i avdragsrätten för ränta i för-
hållande till avkastning på eget kapital (utdelning) som base-
ras på beskattade vinstmedel. Detta kan enligt kommittén leda 
till att skattesystemet snedvrider företagens investerings- och 
finansieringsbeslut.23

En finansiär har avkastningskrav på sin investering och in-
komstskatten är i detta perspektiv en kostnad som påverkar 
avkastningen negativt. Detta innebär också att om ingen in-
komstskatt utgår kommer resultatkravet på företaget att mins-
ka med skattebeloppet vid ett i övrigt oförändrat avkastnings-
krav. Detta innebär också att i den mån inkomstskatten sänks 
minskar i motsvarande mån avkastningskravet.

Ett exempel får illustrera. Antag att bolagsskattesatsen är 
30 procent och att ägaren har ett avkastningskrav på 8 procent 
efter skatt (det bortses från inflation). Avkastningen före skatt 
måste uppgå till (8/0,7 =) 11,4 procent för att avkastningen 
efter skatt ska uppgå till 8 procent. Sänks bolagsskatten till 
20 procent minskar avkastningskravet före skatt till (8/0,8 =) 
10 procent.

Om inkomster är skattefria eller delvis skattepliktiga kom-
mer totalavkastningen att påverkas. Likaså innebär utebliven 
avdragsrätt för utgifter att totalavkastningen minskar. Det be-
tyder också att kapitalkostnaden påverkas av om den är skat-
temässigt avdragsgill.

Ovan angavs att det föreligger en skattemässig asymme-
tri mellan lånat kapital och eget kapital. Detta är naturligt-
vis korrekt såtillvida att kostnaden för lånat kapital (ränta) är 
avdragsgill vid beskattningen medan avkastningen på eget 
kapital (utdelning) inte är avdragsgill. För att avkastningen 
efter skatt ska bli densamma i båda fallen krävs ett högre re-
sultat om verksamheten är finansierad med eget kapital än om 
finansieringen sker genom lånat kapital. Om en finansiär har 
ett avkastningskrav på 8 procent och bolagsskattesatsen är 20 
procent, kommer avkastningskravet före skatt att bli (8/0,8 =) 
10 procent om verksamheten finansieras med eget kapital.

 23. SOU 2014:40, s. 57 f.
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Sker finansieringen med lånat kapital är räntan avdragsgill 
och avkastningskravet efter skatt överensstämmer med resul-
tatet före skatt, det vill säga i båda fallen 8 procent. 

I praktiken är det emellertid svårt att bedöma skatteregler-
nas effekt på investeringar och en förändrad kapitalkostnad. 
För att utreda det krävs empiriska undersökningar. Vissa såda-
na finns, men såvitt framkommit inte i Sverige och inte heller 
avseende energisektorn.24 

Sverige är ett land med en liten öppen ekonomi, vilket san-
nolikt påverkar tillgången på kapital. Det måste framhållas att 
bland annat detta gör att beräkningar av detta slag inte i alla 
avseenden är adekvata. Till detta kan läggas att i praktiken på-
verkas valet av finansieringsform av många andra faktorer än 
den skattemässiga. Exempelvis är finansieringsformerna för-
enade med olika stor risk. Ökad risk i verksamheten innebär 
oftast att avkastningskraven också ökar.

En annan faktor är tillgången på kapital. Brist på riskkapi-
tal kan göra att den enda möjliga finansieringsformen är lån. 
Vissa branscher kan också ha svårare att attrahera riskkapital 
på grund av bland annat olika regleringar. Exempelvis kan en 
reglerad prissättningsmodell på en marknad göra att investe-
rarnas avkastningskrav inte kan uppfyllas. I sådana situatio-
ner kan det finnas anledning att skattemässigt gynna en viss 
finansieringsform.

6.3 En generell ränteavdragsbegränsning 
Företagsskattekommitténs huvudsyfte var att lämna förslag 
som skulle minska den skattemässiga skillnaden mellan fi-
nansiering med eget och lånat kapital. I detta ligger också, 
enligt kommittén, att skattelagstiftningen bara i begränsad 
utsträckning ska påverka ekonomiska val. Investeringar som 
är lönsamma före skatt ska också vara lönsamma efter skatt 
samtidigt som investeringar som är olönsamma före skatt ska 
vara olönsamma efter skatt. Ett annat fokus som kommittén 
hade var att begränsa erodering av den svenska skattebasen.25

Parallellt med kommitténs arbete pågick inom OECD 
ett projekt som hade som utgångspunkt att skapa regler för 
att motverka skattebaserodering och vinstförflyttning mel-
lan länder. Ett antal rapporter lämnades 2016, det så kallade 
BEPS-paketet. En del av detta gällde åtgärder för att motverka 
internationell skatteplanering med ränteavdrag.26 

Motsvarande arbete ägde samtidigt rum inom EU. Som en 
del i samordningen med BEPS antogs 2016 ett direktiv för att 
skydda medlemsländernas bolagsskattebaser. Direktivet inne-
bär att länderna ska införa en generell avdragsbegränsning 
för nettoränteutgifter baserad på måttet EBITDA (Earnings 
Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization).27 
Regeln innebär att avdrag får göras med högst 30 procent av 

 24. Prop. 2017/18:245, s. 69.

 25. Prop. 2017/18:245, s. 57.

 26. OECD (2017).

 27. Artikel 4 i Rådets direktiv (EU) 
2016/1164 av den 12 juli 2016 
om fastställande av regler mot 
skatteflyktsmetoder som direkt 
inverkar på den inre marknadens 
funktioner.
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 28. Prop. 2017/18:245, s. 94.

Tabell 3: Exempel på skillnaden på beräknat avdragsutrymme vid tillämpning av 
EBIT- alternativt EBITDA-modellen.

 
EBIT EBITDA

Rörelseresultat + 110 + 110

Avskrivning + 15 + 15

Negativt räntenetto + 60 + 60

EBIT/EBITDA-underlag + 170 + 185

Avdragsutrymme (30 %) + 51 + 55,5

EBITDA. Sverige har implementerat direktivet, som gäller 
från 2019. 

6.3.1 eBItda-regeln
Systemet med den generella begränsningen av ränteav-
drag har utformats som en avdragsbegränsning för nega-
tivt räntenetto. Det är i den mån ränteutgifterna överstiger 
ränteintäkterna som en avdragsbegränsning kan uppstå. 

Avdrag för negativt räntenetto (avdragsutrymmet) är be-
gränsat till 30 procent av ett avdragsunderlag. Således är av-
dragsunderlaget avgörande för hur stor del av det negativa 
räntenettot som kan dras av. När reglerna infördes diskutera-
des två metoder för att beräkna avdragsunderlaget, EBITDA 
(Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amor-
tization) och EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 

Enligt båda metoderna är det rörelseresultatet före avdrag 
för negativt räntenetto som utgör avdragsunderlag. Skillna-
den mellan dem är att EBIT bygger på resultatet efter avskriv-
ningar medan EBITDA visar resultatet före avskrivningar. I 
tabell 3 illustreras skillnaden mellan de båda modellerna.

EBIT-underlaget uppgår i exemplet till 170 (110 + 60), 
medan EBITDA-underlaget på 185 också inkluderar avskriv-
ningen (110 + 15 + 60). Tar man 30 procent av underlagen er-
hålls avdragsutrymmet. En tillämpning av EBITDA innebär 
att negativt räntenetto på 4,5 (60 – 55,5) inte får dras av, medan 
en tillämpning av EBIT innebär att 9 (60 – 51) inte får dras av. 
Skälet är således att avskrivningarna behandlas olika. För en 
bransch med tillgångar och stora avskrivningar är normalt ett 
EBITDA-system mest fördelaktigt. 

Regeringen ansåg därför att en EBIT-modell skulle inne-
bära alltför ingripande effekter för kapitalintensiv verksamhet, 
exempelvis fastighets- och energibranschen.28 Det fanns även 
ett mycket starkt ställningstagande bland remissinstanserna 
för EBITDA-modellen. Modellen ger också ett mer förutse-
bart resultat när det gäller i vilken omfattning som ränteut-
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gifterna får dras av eftersom avskrivningarna i många fall är 
relativt konstanta över tid. 

Till detta ska läggas det faktum att i EU-direktivet föresprå-
kas införande av en EBITDA-modell, vilket är den modell som 
förekommer i de länder som jag jämför med. Således talar även 
konkurrensskäl för en sådan modell. 

I den mån negativt räntenetto inte kan dras av, i detta fall 
(60 – 55,5 =) 4,5, får beloppet dras av ett senare beskattningsår, 
så kallad rullning. För en investeringsintensiv bransch som 
en ergi branschen är rullningsmöjligheten synnerligen viktig. 
Utan den skulle långsiktiga investeringar kunna missgynnas 
i och med att avkastningen framför allt i ett inledningsskede 
är begränsad.

Rullningsmöjligheten är dock begränsad till sex år. Reger-
ingen anger olika skäl för att perioden är tidsbegränsad. Fram-
för allt framhåller den administrativa skäl, ju länge rullnings-
tid, desto större risk för fel och kontrollproblem. Ett annat 
argument är att sexårsperioden är tillräcklig för att motsvara 
en konjunkturcykel. Dessutom är det samma tidsbegränsning 
som gäller för när en avsättning till periodiseringsfond senast 
måste återföras.29

Många remissinstanser framförde kritik mot att rullnings-
tiden skulle begränsas till sex år. Exempelvis framhölls att un-
derskott inom vissa ramar påverkar EBITDA-underlaget, men 
utan tidsbegränsning, och då är det rimligt med rullning utan 
tidsbegränsning. 

En tidsbegränsning riskerar också att leda till att negativa rän-
tenetton inte kommer att kunna dras av. Framför allt branscher 
med en långsiktig investeringscykel riskerar att missgynnas av 
en kort rullningsperiod. Ser man till syftet med direktivet, att 
motverka skattebaserodering och vinstförflyttning mellan län-
der, finns inte skäl att begränsa rullningsperioden. Energisek-
torn är en kapitalintensiv bransch som med en rullningsperiod 
på sex år sannolikt kommer att missgynnas, och kapitalkost-
naden kommer därför att öka på grund av EBITDA-reglerna.

Slutligen kan nämnas att det införts en förenklingsregel 
som innebär att ett företag får göra avdrag för negativt ränte-
netto med upp till 5 miljoner kronor även om avdragsutrym-
met är lägre.

6.3.2 ränteavdrag I samverkansprojekt
Det är varje enskilt bolag som gör avdrag för sitt negativa rän-
tenetto. Utan möjlighet till utjämning mellan företag skulle 
en koncernbildning kunna leda till ökad skattebörda i förhål-
lande till om verksamheten bedrivs i ett enda företag. Därför 
har det införts möjligheter till koncernutjämning där kon-
cernbidraget utgör den viktigaste och mest betydelsefulla ut-
jämningsmöjligheten.

Ett lämnat koncernbidrag minskar rörelseresultatet och 
där  med avdragsutrymmet medan ett mottaget koncern bidrag 

 29. Prop. 2017/18:245, s. 133 ff.
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ökar både rörelseresultat och avdragsutrymmet. I praktiken 
kan avdragsutrymmet därför allokeras till det eller de företag 
inom koncernen som har ett negativt avdragsutrymme. Fö-
religger koncernbidragsrätt behandlas företagen i en koncern 
neutralt i förhållande till om de olika verksamheterna bedrivs 
inom ramen för ett företag.

Inte sällan bedrivs samverkansprojekt i ett särskilt samver-
kansföretag. För att koncernbidragsrätt ska föreligga måste 
ägarkravet vara uppfyllt (äga mer än 90 procent av andelarna 
i ett annat företag). Ägarkravet gör att koncernbidragsrätt 
oftast saknas i förhållande till samverkansföretag och några 
utjämningsmöjligheter finns därför inte i dessa fall. 

Så länge det finns ett tillräckligt stort EBITDA-underlag 
i samverkansföretaget kan avdrag medges för ett negativt 
ränte netto. Noterbart är att det alltid är möjligt att göra av-
drag med ett negativt räntenetto upp till 5 miljoner kronor. 
Är avdragsrätten begränsad kan samverkansföretagen tvingas 
ändra finansieringen av verksamheten för att det ska vara möj-
ligt att göra avdrag för negativt räntenetto. 

Detta kan ske genom nyupplåning hos ägarna som tillskju-
ter det lånade kapitalet till samverkansföretaget. På så vis flyt-
tas det negativa räntenettot till ägaren. Avdragsrätten blir då 
beroende av förutsättningarna för ägarföretagen. 

I vissa fall kan strukturen se ut så att det i praktiken inte är 
möjligt att förändra finansieringen. Även andra skäl kan med-
föra att det inte är möjligt att göra förändringen. 

Energibranschen kräver inte sällan stort kapital och för att 
ett projekt ska bli verklighet krävs samverkan mellan flera före-
tag. Ser man på dagens struktur i branschen är det inte ovanligt 
med flera delägare i ett energiproducerande eller energidistri-
buerande företag. Detta innebär att denna typ av projekt kan 
komma att fördyras. Genom ränteavdragsbegränsningsreg-
lerna har det tillkommit en ny faktor att ta hänsyn till i sam-
verkansprojekten.

6.4 Internationell utblick
EU-direktivet som ligger till grund för EBITDA-reglerna är 
ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att länderna kan infö-
ra regler som är mer restriktiva än vad som anges i direktivet. 
Vidare är vissa delar av direktivet frivilliga att införa.

I Sverige görs bedömningen på företagsnivå om ett företag 
kan göra avdrag för hela det negativa räntenettot. Finns kon-
cernbidragsrätt mellan företag kan utjämning dock ske inom 
vissa ramar. Flera av jämförelseländerna har på motsvarande sätt 
som i Sverige möjlighet att utjämna eller beräkna ränteavdra-
gen på koncernnivå. Detta har dock normalt inte någon verkan 
i samverkansprojekten, eftersom kravet på kvalificerat ägande 
inte är uppfyllt. Motsvarande gäller i jämförelseländerna.
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För att underlätta bland annat samverkansprojekt finns en-
ligt direktivet möjlighet för länderna att i det fall ett företag 
inte tillhör en koncern medge avdrag för hela det negativa 
räntenettot. Detta även om avdragsutrymmet understiger 30 
procent av EBITDA. En sådan möjlighet skulle underlätta 
exempelvis samverkansprojekt. 

Som framgår av tabell 4 har inte heller alla jämförelseländer 
utnyttjat detta undantag i direktivet. Här utmärker sig Fin-
land och Belgien som har utnyttjat undantaget. 

En annan bestämmelse i direktivet som torde vara särskilt 
viktig för energisektorn är möjligheten att undanta lånekost-
nader som används för att finansiera ett långsiktigt offentligt 
infrastrukturprojekt från den generella ränteavdragsbegräns-
ningsregeln. Med sådana projekt avses enligt direktivet »ett 
projekt som ska tillhandahålla, uppgradera, driva och/eller 
upprätthålla en storskalig tillgång som en medlemsstat anser 
vara i det allmännas intresse«. 30

I EU-direktivets ingress anges att sådana projekt typiskt sett 
medför en liten eller ingen risk för skatteundandragande. Det 
anges vidare att medlemsstaterna ska visa att finansieringsar-
rangemang för offentliga infrastrukturprojekt har vissa sär-
drag som motiverar undantaget. 

Varken Sverige, Danmark, Norge eller Tyskland har infört 
något sådant undantag, vilket däremot Belgien och Finland 
har gjort. 

En fråga för energibranschen är vilka slags projekt som skul-
le kunna undantas från avdragsbegränsningen. Någon närma-
re vägledning ges inte i direktivet. Viss vägledning om vilka 
undantag som är möjliga att göra för infrastrukturprojekt går 
att finna i OECD:s rekommendationer (åtgärd 4, se avsnitt 
6.3). Enligt dessa ska det bland annat handla om tredjeparts-
lån, där projektet pågår i minst tio år, med krav på att operatö-
ren inte får fritt avyttra tillgången och att det ska finnas någon 
form av kontroll eller regelsystem.

Frågan diskuteras inte närmare i förarbetena men flera re-
missinstanser ansåg det angeläget att införa ett undantag för 

 30. Artikel 4.4. b) i Rådets direktiv 
(EU) 2016/1164 av den 11 juli 
2016 om fastställande av regler 
mot skatteflyktsmetoder som 
direkt inverkar på den inre 
marknadens funktioner. 
Undantaget gäller endast om 
tillgångarna, projektet med 
mera finns inom EU.

Tabell 4: Länder i vilka ett företag som inte tillhör någon koncern kan vara undan taget 
från avdragsbegränsningen.  Källa: Nilsson, Cherkaoui och Lugnegård (2020).

Land Enskilda företaget

Belgien Ja

Danmark Nej

Finland Ja

Nederländerna Nej

Norge Nej

Tyskland Nej
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infra strukturprojekt. Det talas om vikten av att undantaget 
utnyttjas för att säkra bostadsförsörjning, digitalisering, miljö-
anpassningar (bland annat i vatten- och avloppsanläggningar) 
och infrastruktursatsningar. Vidare nämns särskilt att inve-
stering i vindkraft bör undantas, men även att det är lämpligt 
att undanta investeringar för att ställa om det svenska ener-
gisystemet. 

En intressant fråga för energibranschen är vilka slags pro-
jekt som kan innefattas i undantaget. Enligt direktivet ska det 
vara fråga om projekt i det allmännas intresse. Det är invester-
ingens syfte och effekter som är avgörande vid bedömningen 
vilket innebär att privata företag kan omfattas av ett undantag.

Vidare ska det vara fråga om en storskalig tillgång. I detta 
ligger sannolikt att det är fråga om tillgångar som en större 
population kan nyttja eller ha nytta av. Som exempel kan näm-
nas distributionsnäten för el. Med tillgång avses förmodligen 
inte enbart enskilda tillgångar. Ett rimligt antagande är att 
även större projekt som innehåller olika delar skulle kunna 
om fattas. Typexempel är en vindkraftspark.

Vidare ska projektet tillhandahålla, uppgradera, driva 
och/eller upprätthålla en tillgång. Härvid torde det kunna 
vara aktuellt med såväl nyinvestering som reinvestering i be-
fintliga tillgångar. 

Slutligen ska projektet vara långsiktigt. Med detta avses 
för modligen att det är tillgångar som efter att de färdigställts 
eller varit föremål för reinvesteringar kommer att användas 
under längre tid. 

Regeringen lämnade inte något förslag till undantag för 
infrastrukturprojekt då man anser att frågan kräver närmare 
analys och beredningsunderlag. Det finns anledning tro att 
frågan kan komma att tas upp i den uppföljning av ränteav-
dragsreglerna som ska påbörjas 2021. 

6.5 Ekonomiska effekter för 
energibranschen
De generella ränteavdragsreglerna gäller från 2019 och det är 
därför inte möjligt att se några permanenta effekter av den-
na begränsning. Generellt innebär regelverket att ett företag 
med lågt resultat och hög belåning missgynnas i förhållande 
till ett företag med högt resultat och låg belåning. Frågan är 
till vilken kategori energiföretagen hör. 

En första fråga att ställa sig är hur kapitalstrukturen ser ut i 
branschen, det vill säga förhållandet mellan finansiering med 
lånat kapital och eget kapital. 

Som visas i diagram 15 har skillnaden mellan eget kapital 
och långfristiga skulder minskat väsentligt de senaste tio åren 
och nu är finansieringen med eget och lånat kapital i princip 
lika stor. Samtidigt kan man konstatera att summan av eget 
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kapital och lånat kapital varit relativt konstant. Det innebär att 
energiföretagen undan för undan blivit mindre känsliga för en 
räntehöjning och därmed borde ränteavdragsbegränsnings-
reglerna i vart fall på kort sikt ha min dre negativ inverkan. 

Utifrån tillgängligt underlag för branschen är det intressant 
att se vilket EBITDA-underlag som finns. Utgångspunkten 
för bedömningen är det redovisade resultatet 2017 för hela 
branschen. Jag har utgått ifrån rörelseresultatet för finansiella 
poster och justerat detta för avdrag för ett uppskattat negativt 
räntenetto. I de finansiella posterna ingår inte bara räntenetto 
utan även bland annat skattefria kapitalvinster och ej avdrags-
gilla kapitalförluster. De senare torde uppgå till mindre belopp 
och utifrån det genomsnittliga resultatet av de finansiella pos-
terna har jag bedömt att denna felmarginal inte är avgörande 
för beräkningarna. 

Utgångspunkten för beräkningarna är det skattemässiga 
resultat som branschen redovisade 2017 och den skuldnivå 
som då också förelåg. Om man simulerar en räntenivå på i ge-
nomsnitt 2 procent innebär det att den sammanlagda ränte-
utgiften var 9 miljarder kronor (A). Antag att rörelseresulta-
tet är oförändrat men räntenivån ökar till 3 (B) respektive 4 
(C) procent. Eftersom resultatet är oförändrat motsvaras den 
ökade räntekostnaden i sin helhet av en ökad intäkt. EBITDA-
under laget, som är rörelseresultatet ökat med negativt ränte-

Diagram 15: Fördelningen mellan eget och lånat kapital i energisektorn, 
2008–2017. Källa: SCB och egna beräkningar. 

Miljarder 
kronor

0

100

200

300

400

500

600

Lånat kapitalEget kapital

2017201620152014201320122011201020092008 År

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   61P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   61 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



62

netto och avskrivningarna, kommer härigenom att öka med 
hela den ökade ränteutgiften. Av ökningen är 30 procent av-
dragsgill. Effekten framgår i tabell 5. 

Tabellen visar att med det sammanlagda skattemässiga re-
sultat som förelåg för branschen 2017 och en räntesats på 
3 procent medges avdrag för hela det negativa räntenettot. 
Om däremot räntan ökar till 4 procent medges inte avdrag 
med hela det negativa räntenettot. Om således intäkterna och 
ränte utgifterna ökar med samma summa kan branschen klara 
en räntehöjning på drygt 1 procent med bibehållet skatte-
mässigt avdrag.

Energibranschen är inne i en omställningsfas där behovet 
av reinvesteringar är stort. Kan inte sektorn överföra in vester -
ingskostnaden på köparen av energin genom prishöjningar 
kommer detta att påverka både det skattepliktiga resultatet 
och avdragsutrymmet. Frågan är, utifrån samma räntenivåer 
som i tabellen ovan, vilka effekter som uppstår om branschen 
gör sammanlagda investeringar på 100 miljarder kronor som 
lånefinansieras. 

EBITDA-underlaget påverkas av både förändrat rörelsere-
sultat och avskrivning. Antag att investeringarna på 100 mil-
jarder kronor kostnadsförs på 20 år, det vill säga med 5 miljar-
der kronor per år. Ökar resultatet med ett belopp motsvarande 
de årliga investeringskostnaderna (avskrivning och räntekost-
nad) är det skattemässiga rörelseresultatet oförändrat och av-
dragsrätten för ränta påverkas inte, se tabell 6.

Priset på energi påverkas av många olika faktorer och det 
skulle föra för långt att diskutera dessa i denna rapport. Ett 
rimligt antagande är emellertid att ett företag för att långsik-
tigt kunna överleva måste överföra utgifterna för reinvest-
eringen på köparna. Energibranschen är inne i en relativt 
snabb omställningsfas som kan innebära att inte hela invest-
eringskostnaden kan överföras. Detta gäller särskilt eldistri-
butionsföretagen som har en reglerad prissättningsmodell. 

Effekten blir att rörelseresultatet minskar i den mån invest-
eringskostnaden inte slår igenom i en prishöjning. Antag att 
hälften av avskrivningen men inte räntekostnaden kan över-
föras på priset. Som framgår av tabell 7 kommer både resultat 
och EBITDA-underlag att minska.

Effekten blir att branschen slår i taket för möjligt ränteav-
drag vid en räntenivå på knappt 3 procent. Förhållandet kan 
vara delvis annorlunda när det är fråga om reinvesteringar ef-
tersom det kan vara svårare att öka intäkterna, och då påverkas 
avdragsrätten för ränteutgifterna i större omfattning. Redan 
med en räntenivå på drygt 2 procent medför en ökad belå-
ning på 100 miljarder kronor att avdragsutrymmet i princip 
utnyttjas. Med en räntenivå på cirka 3,5 procent innebär detta 
dessutom att branschens skattemässiga resultat blir negativt 
genom att ränteutgifter motsvarande cirka 4 miljarder kro-
nor inte kan dras av. Om resultatet ökar inom en sexårsperiod 
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Tabell 5: Avdragsutrymmet vid en räntehöjning från 2 till 3 respektive 4 procent 
(belopp i miljoner kronor). Källa: SCB och egna beräkningar.

A B C

Skattemässigt rörelseresultat + 12 309 + 12 309 +12 309

Skattemässig avskrivning + 22 990 + 22 990 + 22 990

Negativt räntenetto +   9 000 + 13 500 + 18 000

EBITDA-underlag +  44 299 + 48 799 + 53 299

Avdragsutrymme (30 %) + 13 290 + 14 640 + 15 990

Tabell 6: Avdragsutrymmet vid en investering i branschen på 100 miljarder kronor 
(belopp i miljoner kronor). Källa: SCB och egna beräkningar.

A B C

Skattemässigt rörelseresultat + 12 309 + 12 309 + 12 309

Skattemässig avskrivning + 27 990 + 27 990 + 27 990

Negativt räntenetto + 11 000 + 16 500 + 22 000

EBITDA-underlag +  51 299 + 56 799 + 62 299

Avdragsutrymme (30 %) + 15 390 + 17 040 + 18 690

Tabell 7: Avdragsutrymmet om priset är oförändrat trots investeringen på 100 
miljarder kronor (belopp i miljoner kronor). Källa: SCB och egna beräkningar.

A B C

Skattemässigt rörelseresultat +  7 809 +  6 089 +   5 809

Skattemässig avskrivning + 27 990 + 27 990 + 27 990

Negativt räntenetto + 11 000 + 16 500 + 22 000

EBITDA-underlag +  46 799 + 50 579 + 55 799

Avdragsutrymme (30 %) + 14 040 + 15 174 + 16 739

Not: I A har resultatet minskats med räntekostnaden, 2 000, och halva avskriv-
ningen, 2 500. I B är det 3 000 respektive 2 500 och i C 4 000 respektive 2 500.

och det då skapas ett högre EBITDA-underlag kan den del av 
ränteutgiften som inte kan dras av nu dras av senare.

Det bör noteras att beräkningarna är gjorda för branschen 
som helhet – stora avvikelser kan förekomma i enskilda fall. 
Detta i synnerhet eftersom branschstrukturen innebär att en 
mycket stor del av produktionen sker i ett fåtal företag. Även 
på distributionssidan kan förhållandena variera mellan olika 
företag.
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Följande slutsatser kan sammanfattningsvis dras:
 › Skillnaden mellan eget kapital och lånat kapital i energi-

branschen har utjämnats de senaste åren och är idag ungefär 
lika stor. Detta gör att branschen är bättre rustad idag för 
en ökad belåningsgrad eller en höjd räntenivå.

 › Energibranschen som helhet har idag ett avdragsutrymme 
som gör att negativt räntenetto kan dras av i sin helhet. 
Noterbart är dock att stor variation kan förekomma mellan 
enskilda företag.

 › Vid en räntehöjning på cirka 1,5 procent men i övrigt i 
prin cip oförändrade förhållanden slår branschen i taket för 
möjligt avdrag för negativt räntenetto.

 › Kommande års nyinvesteringar, men framför allt reinvest-
eringar, kan medföra att ränteutgifterna ökar i sådan om-
fattning att avdrag inte medges fullt ut.

 › Avdragsförbudet för negativt räntenetto bör inte omfatta 
lån som kan hänföras till vissa infrastrukturprojekt (i sam-
band med samverkansprojekt kan dessutom en »utvidgad« 
koncernbidragsrätt utnyttjas).
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Idag fInns Inga särskIlda skatteregler för finansiell 
leasing men det har vid olika tillfällen föreslagits att sådana 
regler ska införas. Det innebär att finansiell leasing behandlas 
som operationell leasing, det vill säga ett hyresavtal.

Vid operationell leasing är det leasegivaren som äger till-
gången och skriver av på den. Leasingavgiften som betalas är 
skattepliktig för leasegivaren och avdragsgill för leasetagaren.

Finansiell leasing är ur ett juridiskt perspektiv att betrakta 
som hyra av en tillgång. Ur ekonomisk synvinkel är det emel-
lertid en finansieringsform, i det närmaste ett avbetalningsköp 
kombinerat med en kredit.

Frågan är då vilka effekter som uppstår om det införs sär-
skilda skatteregler för finansiell leasing. För det första kommer 
leasetagaren att anses som innehavare av tillgången och där-
för ska avskrivningsrätten på tillgången flyttas över på denne.

För det andra ska leasingavgiften allokeras som dels ränta, 
dels amortering på skulden. Leasegivaren beskattas för räntan 
men inte för det belopp som är amortering. Leasetagaren gör 
avskrivning och avdrag för den del av betalningen som räknas 
som ränta. Amorteringsdelen är inte avdragsgill.

Sett över hela hyresperioden är avtal om operationell och 
finansiell leasing i princip neutrala för leasetagaren. Amorte r-
ingsdelen av leasingavgiften motsvarar den sammanlagda av-
skrivningen. Den del av leasingavgiften som inte är amorter-
ing utgör ränta som också är avdragsgill. 

Den stora skillnaden är vilken av parterna som kan nyttja 
den skattekredit som den räkenskapsenliga avskrivningsme-
toden, med avskrivningstid på fem år, ger upphov till. Idag 
är det leasegivaren som har denna kredit. För leasetagaren är 
leasingformen skattemässigt missgynnad i förhållande till köp 
av en tillgång kombinerat med lånefinansiering. 

Ändrade regler skulle kunna medföra att finansiell leasing 
ökar i energibranschen. Genom att införa regler för finansiell 

7. Leasing
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leasing kan skattekrediten komma att överföras från lease-
givaren till leasetagaren, vilket skulle gynna energibranschen.

Vad som talar mot regler om finansiell leasing är komplex-
iteten i systemet, framför allt att leasingavgiften ska fördelas 
mellan ränta och amortering. Detta kan vara komplicerat och 
kräva svåra bedömningar. 

7.1 Leasing och ränteavdrag
För att skapa neutralitet mellan olika lånefinansieringsalterna-
tiv måste definitionen av ränta vara bred. Därför har lagstifta-
ren valt att inkludera finansiell leasing i systemet med ränte-
avdragsbegränsning. Det innebär att avdragsbegränsningen 
omfattar den del av leasingavgiften som räknas som ränta.

Förutom leasing av vissa immateriella tillgångar finns ing-
en begränsning av vilka tillgångar som kan omfattas av ett fi-
nansiellt leasingavtal. Det som i första hand förknippas med 
finansiell leasing torde var hyresavtal avseende bilar och andra 
tillgångar av lös egendomskaraktär. Det finns emellertid ing-
et som hindrar att även byggnader och andra anläggningar 
omfattas av ett finansiellt leasingavtal, exempelvis ett vind-
kraftverk.

Däremot är det leasegivaren som skriver av på tillgång-
en. Det innebär att amorteringsdelen av leasingavgiften inte 
ska öka EBITDA-underlaget. Ett avtal om finansiell leasing 
kommer i denna del att missgynnas i förhållande till ett avtal 
om avbetalningsköp. Med de ändringar som infördes 2019 
kommer således finansiell leasing att missgynnas i förhållan-
de till köp kombinerat med lånefinansiering, dels är det le-
asegivaren som får skattekrediten, dels får leasetagaren ett 
lägre  EBITDA-underlag. Ett exempel får illustrera effekten, 
se tabell 8. 

En tillgång beräknas ha en årlig avskrivning på 50, som 
också motsvarar leasingavgiften, och finansieringskostnaden 
(ränta på lån respektive räntedelen i det finansiella leasingav-
talet) kan beräknas till 20. I rörelseresultatet ingår såväl av-
skrivning som leasingavgift.

Tabell 8: Exempel på skillnad i avdragsutrymme mellan ett avbetalningsköp och 
leasing.

Avbetalningsköp Finansiell leasing

Rörelseresultat + 110 + 110

Avskrivning +   50

Negativt räntenetto +   20 +   20

EBITDA-underlag + 180 + 130

Avdragsutrymme (30 %) +   54 +   39
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Man kan alltså konstatera att ett avbetalningsköp ger större 
möjlighet till avdrag för ränta än ett leasingavtal. Skälet är att 
EBITDA tar hänsyn endast till avskrivning, inte till den del av 
leasingavgiften som motsvarar avskrivningen. 

7.2 Internationell utblick
Gränsdragningen mellan operationell och finansiell leasing är 
ingalunda enbart ett svenskt problem, det förekommer även i 
andra länder. Till skillnad mot Sverige är det inte ovanligt att 
andra länder har särskilda regler om finansiell leasing. 

Som framgår av tabell 9 kan konstateras att även Finland 
saknar regler om finansiell leasing. I den mån reglerna om fi-
nansiell leasing ger leasetagaren en skattekredit innebär det 
att svenska företag missgynnas av att inte ha sådana regler.

En närliggande fråga är hur jämförelseländerna be-
handlar räntedelen i ett finansiellt leasingavtal enligt sina 
 EBITDA- regler.

Som framgår av tabell 10 är det endast Finland som avviker 
och där det inte finns någon avdragsbegränsning för finansiell 
leasing. Det kan dock konstateras att i övriga jämförelselän-
der finns särskilda skatteregler om finansiell leasing och därför 
uppstår inte skillnad mellan sådan leasing och avbetalnings-
köpet. Här avviker således Sverige.

Tabell 9: Länder som har särskilda regler om finansiell leasing.
Källa: Nilsson, Cherkaoui och Lugnegård (2020).

Land Särskilda regler

Belgien Ja

Danmark Ja

Finland Nej

Nederländerna Ja

Norge Ja

Tyskland Ja

Tabell 10: Länder där räntedelning ingår i negativt räntenetto.
Källa: Nilsson, Cherkaoui och Lugnegård (2020).

Land Negativt räntenetto

Belgien Ja

Danmark Ja

Finland Nej

Nederländerna Ja

Norge Ja

Tyskland Ja
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7.3 Ekonomiska effekter för 
energisektorn
Som redan nämnts finns inga särskilda skatteregler för finan-
s i ell leasing. Sådana leasingavtal behandlas på samma sätt 
som avtal om operationell leasing. Däremot kan räntedelen i 
leasingavgiften träffas av ränteavdragsbegränsnings reglerna. 
Denna kombination gör att ett finansiellt leasingavtal be-
handlas negativt ur två synvinklar i förhållande till ett avbe-
talningsköp. I praktiken innebär detta att inkomstskattereg-
lerna fördyrar ett finansieringsalternativ för energi branschen. 

Följande slutsatser kan sammanfattningsvis dras:
 › Inom ramen för finansiell leasing får leasegivaren del av den 

skattekredit som den räkenskapsenliga avskrivningsmeto-
den ger upphov till.

 › Eftersom räntedelen i finansiella leasingavtal träffas av 
ränteavdragsbegränsningsregeln samtidigt som leasing-
avgiften minskar EBITDA-underlaget, missgynnas finan-
siell leasing i förhållande till köp kombinerat med lånefi-
nansiering.

 › Skattereglerna fördyrar en finansieringsform för energi-
branschen.
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anläggnIngar för produktIon och distribution av el 
har likt andra anläggningar ingen evig livslängd utan när an-
läggningen är förbrukad måste den avvecklas. Att exempelvis 
riva en byggnad och återställa marken är kostsamt. När pro-
duktionen har upphört finns inte heller några intäkter som 
motsvarar kostnaden för att avveckla anläggningen. 

Avveckling av en verksamhet kan därför leda till ogynnsam-
ma skattemässiga effekter om kostnaden inte kan mötas av 
skatte pliktiga intäkter. I ett större företag kan det naturligtvis 
finnas intäkter från andra anläggningar eller annan verksam-
het som kan möta avvecklingskostnaden. Detta är emellertid 
inte alltid förhållandet. 

Frågan hur avvecklingskostnader ska hanteras skattemäs-
sigt är extra viktig nu när energisektorn är på väg att stäl-
la om till nya produktionsformer, från fossila till fossilfria 
brän slen. Vidare har kärnkraftsreaktorer tagits ur drift och 
ytter ligare reaktorer kommer att tas ur drift. När det gäller 
denna verksamhet är det inte enbart själva avvecklingen som 
föranleder kostnader utan även omhändertagandet och lag-
ringen av kärnbränslet.

Även i annan elproduktion än kärnkraft uppstår avveck-
lingskostnader. Sådana kostnader kan inom vissa ramar 
matchas mot intäkter från tidigare år, dels inom ramen för 
systemet med avdrag för framtida utgifter, dels genom av-
sättning till periodiseringsfonder. Detta behandlas särskilt.

8.1 Avdrag för avvecklingskostnader
Under avvecklingsperioden, som kan pågå i flera år, kommer 
elproducenten i princip inte att ha några ytterligare intäkter 
från den del av verksamheten som avvecklas. Som grund på-
verkar detta inte skattskyldigheten för företaget, varken om 
företaget bedriver flera verksamheter eller om den verksamhet 

8. Avvecklingskostnader
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som ska avvecklas är den enda verksamheten. Enbart den om-
ständigheten att företaget innehar en näringsfastighet inne-
bär nämligen att det skattemässigt anses bedriva näringsverk-
samhet.31 

Ett företag får göra avdrag för samtliga sina kostnader för 
att förvärva intäkter. I detta ligger också att avvecklingskost-
nader är avdragsgilla, exempelvis kostnader för att avveckla 
en reaktor.32 Nästa fråga att ta ställning till är om kostnader 
i samband med avveckling av en anläggning är avdragsgilla. 
För det första kan det finnas ett skattemässigt värde på den 
tillgång som ska avvecklas. När tillgången rivs eller på annat 
sätt utrangeras får företaget göra avdrag för den del av anskaff-
ningsutgiften som inte tidigare dragits av, exempelvis i det 
fall tillgången avvecklas på grund av att den ska ersättas med 
modernare material eller teknik. Detta gäller både fastig heter 
och inventarier. 

Rivs en byggnad utan att det uppförs en ny byggnad med-
ges inte omedelbart avdrag för rivningskostnaden utan kost-
naden klassificeras som markanläggning.33 Markanläggningen 
får skrivas av med högst 5 procent per år. 

En nedmontering av exempelvis en reaktor eller ett vind-
kraftverk innehåller arbete som knappast kan hänföras till 
riv ning av anläggningen utan ska snarare ses som avveck-
lingskostnader för själva verksamheten. Denna slags kostna-
der borde elproducenten på motsvarande sätt som sanerings-
kostnader kunna göra omedelbart avdrag för.34

Sammantaget kan konstateras att samtliga utgifter som 
uppstår under en avveckling av en produktionsanläggning är 
avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet och de, eller i 
vart fall merparten av dem, är dessutom omedelbart avdrags-
gilla. Finns inga intäkter att matcha utgifterna mot så kan det 
uppstå skattemässiga underskott i företaget, vilket kan leda till 
att avvecklingskostnaderna aldrig får dras av. En viktig fråga är 
i vilken mån det är möjligt att matcha avvecklingskostnaderna 
mot intäkter från tidigare år.

8.2 Kärnkraftsavgiften
Avveckling av kärnkraftsreaktorer och nedmontering av de-
samma är en kostnadskrävande del av kärnkraftsbolagens 
verksamhet.35 Som exempel kan nämnas att det beräknas kos-
ta cirka 4 700 miljoner kronor att riva Barsebäcksreaktorer-
na. Till detta kommer ytterligare utgifter och det antas att det 
kommer krävas ett uttag från Kärnavfallsfonden med totalt 
5 700 miljoner kronor.36 Vidare ska avgiften täcka förvaring-
en av utbränt kärnbränsle som i Barsebäcks fall beräknas till 
10 000 miljoner kronor.37

Det är reaktorinnehavaren som finansierar Kärnavfalls-
fonden genom att betala in en årlig avgift till fonden.38 För-

 31. 13 kap. 1–2 §§ IL samt Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD 
2017 not 34, och RÅ 2002 ref. 
59.

 32. Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 161.

 33. Nilsson, Cherkaoui och 
Lugnegård (2020), s. 59 f.

 34. Nilsson, Cherkaoui och 
Lugnegård (2020), s. 53.

 35. I skyldigheten att avveckla och 
riva anläggningen ingår att 
utföra en fullständig demonte-
ring och bortforsling av de 
anordningar som ingår i 
reaktoranläggningen, se prop. 
1983/84:60, s. 91.

 36. Uniper (2020).

 37. Uniper (2020).

 38. Kärnavfallsfonden är en statlig 
myndighet som har till uppgift 
att ta emot och förvalta 
avgiftsmedel från kärnkraftsbo-
lagen och andra innehavare av 
kärntekniska anläggningar. 
Detta regleras i lagen om 
finansiering av kärntekniska 
produkter (SFS 2006:647).
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enklat beräknas kärnavfallsavgiften genom att den återståen-
de kostnaden för hanteringen av kärnavfallet fördelas på den 
mängd el som kärnkraftverken förväntas producera under en 
antagen driftstid. Avgifterna ska täcka bland annat rivning av 
kärnkraftverk, inkapsling och slutförvar av radioaktivt avfall. 

Det är reaktorinnehavaren som har ansvaret för alla sina 
kost nader och i det fall de inbetalade avgifterna från en reak-
torägare inte skulle räcka till för att täcka reaktorinnehavarens 
kostnader, får inte avgiftsmedel som betalats in av någon an-
nan användas. Samtidigt, om det finns fonderade medel över 
efter avvecklingen, betalas överskjutande del tillbaka till den 
som betalat in medel till fonden.

Företagen tycks göra avdrag i takt med inbetalningarna.39 
Det innebär att de medel som inbetalas till fonden inte har 
träffats av inkomstskatt. Liknande fonderingssystem har fun-
nits tidigare, exempelvis har företag kunnat göra avdrag för 
inbetalningar i investeringsfonder. Skillnaden är att inbetal-
ningen till Kärnavfallsfonden ska användas för ett specifikt 
och kontrollerat ändamål men principen är liknande, det vill 
säga att framtida åtgärder ska kunna vidtas med lågbeskatta-
de vinstmedel. 

Eftersom reaktorinnehavaren gör avdrag för den inbetal-
da avgiften kommer en utbetalning från fonden att redovisas 
som intäkt. Denna blir emellertid i realiteten inte beskattad 
utan matchas mot utgifterna för rivning, sanering med mera. 
Effekten är att avvecklingen kan ske med obeskattade vinst-
medel som reaktorinnehavaren genererat under tidigare år.

Utöver detta finns en särskild skatteregel som gör det möj-
ligt för reaktorinnehavaren att göra avdrag för belopp som 
sätts av i räkenskaperna för att täcka utgifter för framtida han-
tering av utbränt kärnbränsle med mera.40 Bestämmelsen in-
fördes 1979 eftersom det vid den tidpunkten var osäkert i 
vilken utsträckning en avsättning i räkenskaperna kunde få 
skatterättslig verkan. Avdraget ska återföras det följande be-
skattningsåret.41 

För kärnkraftindustrin finns genom framför allt Kärnav-
fallsfonden stor möjlighet att matcha avvecklingskostnaderna 
mot intäkter från tidigare år.

8.3 Andra förpliktelser
Det finns inom vissa ramar möjlighet att skattemässigt genom 
en avsättning göra avdrag för framtida kostnader. Frågan är 
inte om avvecklingskostnaden som sådan är avdragsgill, detta 
har diskuterats ovan, utan om det är möjligt att göra avdrag 
för kostnaden innan den uppstått. I detta avsnitt är avsikten 
att analysera i vilken mån en sådan avsättning kan ske vid av-
veckling av en produktionsanläggning.

Det finns inga särskilda skatteregler kring detta utan av-

 39. Se exempelvis årsredovisning-
arna avseende 2018 för 
Barsebäck AB respektive OKG 
AB.

 40. 16 kap. 8 § IL.

 41. Däremot får avdrag inte göras 
för hanteringsutgifter som 
företaget kan räkna med att få 
ersättning för enligt den 
upphävda lagen (1988:1597) om 
finansiering av hanteringen av 
visst radioaktivt avfall m.m.
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dragstidpunkten följer av allmänna principer för inkomstbe-
räkningen, nämligen bokföringsmässiga grunder och god re-
dovisningssed. Enligt god redovisningssed får en avsättning 
göras om vissa förutsättningar är uppfyllda. I detta samman-
hang är det framför allt en förutsättning som är kritisk, näm-
ligen om företaget har en förpliktelse till följd av en inträffad 
händelse. Förpliktelsen kan grunda sig på
 › avtal, lag eller annan laglig grund (formella förpliktelser)
 › etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller uttalanden 

eller liknande som skapar välgrundade förväntningar hos 
externa parter om att företaget kommer att fullgöra åtagan-
det (informella förpliktelser).42

I miljöbalken finns en särskild ansvarsregel för miljöskador.43 
Förenklat kan sägas att den som bedriver en verksamhet som 
medfört skada eller olägenhet för miljön är ansvarig för att 
i skälig omfattning avhjälpa skadan eller olägenheten. Det-
ta innebär bland annat att företaget är skyldigt att återställa 
platsen när verksamheten lagts ned. Till detta kan nämnas att 
i tillståndsgivningen kan ställas krav på ekonomisk säkerhet.44 
Detta är ett ytterligare skydd för att samhället inte ska behöva 
stå för rivnings- och andra nedmonteringskostnader.

I vissa fall har en anläggning uppförts på annans mark och 
då kan det i hyresavtalet finnas krav på att energiföretaget ska 
återställa marken på visst sätt när verksamheten lagts ned. 
Detta kan också vara en sådan förpliktelse som ställer krav på 
en avsättning. 

Förutom för kärnkraftsindustrin borde förutsättningarna 
för en avsättning vara uppfyllda för vindkraftsindustrin. Där-
emot torde villkoren inte vara uppfyllda för annan produk-
tion. Exempelvis har vattenkraften »eviga« tillstånd, vilket gör 
det svårt att hävda att det finns ett återställningskrav. Det 
gäller även andra kraftverk. 

Tekniskt kan en avsättning redovisas på två sätt. För det 
första kan företaget i samband med att tillstånd erhålls göra 
en avsättning för hela beloppet som ökar anskaffningsutgiften 
för tillgången. Avdrag medges då successivt genom avskriv-
ningen. För det andra kan en avsättning byggas upp succes-
sivt över tillgångens nyttjandeperiod. När företaget har sina 
avvecklingskostnader kan dessa mötas mot avsättningen. I 
praktiken kan företaget använda viss del av vinster från tidigare 
år för att möta avvecklingskostnaden.

Som grund är förutsättningarna desamma för produk tions- 
och distributionsföretagen. De senare har dock ofta lägre 
av veck lingskostnader, åtminstone när det gäller nedgrävda 
kablar. Därför har inte dessa företag samma behov av att 
matcha avvecklingskostnader mot tidigare års inkomster.

I samband med reinvesteringar kan förutsättningarna vara 
annorlunda. I dessa fall ersätts en befintlig anläggning av en 
ny. Då finns det möjlighet att matcha avvecklingskostnader-

 42. Se exempelvis Bokföringsnämn-
dens vägledning – Årsredovis-
ning och koncernredovisning 
(K3), 21 kap. punkterna 5–6 K3.

 43. 2 kap. 8 § miljöbalken.

 44. 16 kap. 3 § miljöbalken.
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na mot framtida inkomster. Samtidigt kan sägas att i detta fall 
skjuter företaget på problemet tills ersättningsanläggningen 
ska avvecklas. 

Sammantaget kan konstateras att i de fall företaget kan gö-
ra en avsättning för framtida avvecklingskostnader kan dessa 
matchas mot inkomster från tidigare år. Därigenom kan av-
vecklingskostnaden betalas med obeskattade vinstmedel. Är 
det inte möjligt att matcha avvecklingskostnaden måste den 
betalas med beskattade vinstmedel. I det senare fallet ökar 
avvecklingskostnaden med 20,6 procent av avvecklingskost-
naden. 

Möjligheten att matcha avvecklingskostnaderna mot in-
komster från tidigare år är således en viktig faktor i den eko-
nomiska kalkylen. Men som också konstaterats är det möjligt 
att göra så endast för vissa produktionsslag. Frågan är då om 
det finns andra skattemässiga dispositioner som medför att 
matchning är möjlig.

8.4 Bokslutsdispositioner
Skattesystemet har historiskt sett innefattat stora möjligheter 
att genom olika så kallade bokslutsdispositioner fördela det 
skattepliktiga resultatet mellan åren. Dessa system har också 
haft som syfte att underlätta finansieringen av investeringar 
med egenupparbetade vinstmedel, något som varit särskilt 
viktigt när den formella skattesatsen var hög. I samband med 
1990 års skattereform, när den formella skattesatsen sänktes, 
re ducerades möjligheten till inkomstutjämning. Nu mera 
finns endast en generell inkomstutjämningsmöjlighet: avsätt-
ning till periodiseringsfond. 

Det finns två syften med periodiseringsfonden. För det 
för sta att underlätta företagens finansiering av investeringar 
med eget kapital. För det andra att skapa en möjlighet till för-
lustutjämning bakåt, det vill säga att förluster kan kvittas mot 
tidigare inkomster. I praktiken innebär detta att vinster från 
tidigare år inte beskattas utan att de kan kvittas mot senare 
års förluster. Det är denna effekt som är särskilt intressant i 
avvecklingssituationen eftersom det kan antas att kostnader-
na under avvecklingsperioden är större än intäkterna, det vill 
säga att företaget redovisar underskott.45 Härigenom ökar 
avvecklingskostnaden med ett belopp motsvarande 20,6 pro-
cent av avvecklingskostnaden.

En avsättning till periodiseringsfond görs årligen med 25 
procent av resultatet före avsättningen. Periodiseringsfonden 
ska återföras (tas upp som intäkt) senast efter sex år. Det inne-
bär att ett belopp motsvarande 1,5 årsvinster kan sättas av till 
periodiseringsfond. Härigenom kan vinster från sex år sparas 
för att matchas mot avvecklingskostnaden. Dock ingår i un-
derlaget för avsättning till periodiseringsfond återföring för 

 45. Se prop. 1993/94:50, s. 208 ff.

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   73P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   73 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



74

tidigare års avsättning. Så länge företagets vinster är oföränd-
rade eller ökar kan den slutliga återföringen av en periodise-
ringsfond skjutas framåt.

Till skillnad från den skattekredit som uppkommer vid 
över avskrivning av inventarier är den skattekredit som en 
avsätt ning till periodiseringsfond ger upphov till räntebe-
lagd. Tekniskt har denna räntebeläggning konstruerats på 
så sätt att företaget tar upp en schablonintäkt som motsvarar 
sammanlagda avsättningar till periodiseringsfond vid årets 
ingång multiplicerat med statslåneräntan (dock lägst 0,5 pro-
cent).46 Schablonintäkten läggs till övriga inkomster och be-
skattas med bolagsskatt. Detta är en avhållande faktor från 
att göra en avsättning och därför måste kostnaden för peri-
odiseringsfonden jämföras med kostnaden för att låna från 
en kreditgivare. 

Antag att ett företag har gjort sammanlagda avsättningar 
till periodiseringsfond med 50 miljoner kronor. Härigenom 
kan företaget skjuta på en skattebetalning om (50 x 0,206 =) 
10 300 000 kronor. Företaget ska ta upp en schablonintäkt 
om (50 x 0,005 =) 250 000 kronor. Skatten på detta belopp 
uppgår till (250 000 x 0,214 =) 51 500 kronor. Detta belopp 
kan jämställas med räntekostnaden efter skatt för ett banklån. 
Den skattemässiga schablonräntan motsvarar en bankränta 
på 0,63 procent. Således om företaget kan låna för en lägre 
ränta än 0,63 procent är detta ett bättre alternativ än att göra 
en avsättning till periodiseringsfond. 

8.5 Bokslutsdispositioner  
i samverkansprojekt
Samverkansprojekt (joint venture) kan ske i olika former. Det 
kan vara i form av 
1. gemensamt ägande av tillgångar (enkelt bolag)
2. verksamhet inom ramen för handelsbolag
3. verksamhet inom ramen för aktiebolag.

Det som ska bedömas är i vilken mån det är möjligt att inom 
ramen för en viss investering matcha avvecklingskostnader-
na mot inkomster från tidigare år. Vad som skiljer de olika 
alterna tiven åt är möjligheten att matcha avvecklingskostna-
den mot andra inkomster än från en viss investering (samver-
kansprojekt). 

När det gäller punkten 1 bedrivs verksamheten direkt av 
de enskilda företagen och inkomsten från olika verksamheter 
beräknas gemensamt, det vill säga det är möjligt att matcha 
avvecklingskostnaden mot intäkter från andra investeringar. 

Detsamma gäller i det fall verksamheten bedrivs inom ra-
men för ett handelsbolag. Skälet är att delägarna i handelsbo-

 46. Systemet gäller endast juridiska 
personer, se vidare 30 kap. 6 a § 
IL.
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laget beskattas för sin del av handelsbolagets resultat. Detta 
gäller även om ett handelsbolag redovisar ett underskott. 

När samverkansprojektet bedrivs inom ramen för ett ak-
tiebolag är möjligheten till matchning mer begränsad. Skälet 
är att resultatutjämning kan ske endast om det föreligger en 
möjlighet att lämna koncernbidrag. Koncernbidrag ska dras 
av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om vissa villkor är 
uppfyllda. Ett villkor är att ett företag äger mer än 90 procent 
av andelarna i ett annat företag, något som sannolikt oftast 
inte är uppfyllt i samverkansprojekt. Detta innebär att skat-
tereglerna styr mot samverkan i andra former än aktiebolag. 
Såtillvida föreligger en bristande neutralitet i systemet.

Här finns ett undantag. Även om ägarkravet (90 procent) 
inte är uppfyllt kan koncernbidragsrätt föreligga efter särskilt 
beslut av regeringen. Sådant beslut kan medges för verksam-
het som är av väsentlig betydelse från samhällsekonomisk syn-
punkt. Kärnkraftsindustrin synes tillämpa undantaget. I för-
arbetena talas om betydande satsningar för etablering av ny 
produktion med nyttjande av ny teknik, särskilt stora sådana 
projekt.47

Med tanke på den ökade elproduktion som kan förväntas 
borde även andra produktionsformer komma ifråga, exempel-
vis större vindkraftsparker, och detsamma gäller för distribu-
tionsföretagen. Tillgången till el är en absolut förutsättning 
för samhälleliga funktioner. Detta borde vara områden som 
kvalificerar för ett undantag från ägarkravet.

8.6 Ekonomiska effekter  
för energisektorn
Den intressanta frågan är således om inkomstskattesystemet 
på något sätt gynnar eller missgynnar en avveckling i energi-
omställningen. Som alltid är svaret beroende av många olika 
faktorer. Men om man isolerar en viss verksamhet och enbart 
bedömer denna blir kontentan att skattesystemet gör att en 
av veck ling kan bli kostsam om det inte är möjligt att möta 
av vecklingskostnaderna mot andra skattepliktiga inkomster. 

Avvecklingsfasen är förenad med stora kostnader som är av-
dragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet. Men eftersom 
det inte genereras några intäkter i avvecklingsfasen kommer 
denna fas att (skattemässigt) bli kostsam om kostnaden inte 
kan matchas mot (tidigare) intäkter.48 

Det finns generellt två allmänna möjligheter till matchning, 
antingen utifrån ett företagsekonomiskt synsätt där det görs 
avsättning för framtida utgifter eller genom avsättning till pe-
riodiseringsfond. Den förstnämnda innebär att det finns of-
fentlig- eller avtalsrättsliga krav på energiproducenten att ge-
nomföra avvecklingen på visst sätt. Det torde idag vara endast 
kärnkrafts- och vindkraftsindustrin som har denna möjlighet. 

 47. Prop. 1972:13, s. 4 ff.

 48. Detta förutsätter att hela 
verksamheten upphör. Finns 
annan verksamhet kan 
kostnaden dras av mot andra 
intäkter. 
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Övriga företag kan använda sig av systemet med periodise-
ringsfonder. Avsättning kan göras med 25 procent av vinsten 
före skatt. Företaget kan ha sex fonder, vilket motsvarar 1,5 års-
vinster. Inom denna ram kan således företagen alltid matcha 
avvecklingskostnaderna mot tidigare intjänade vinster. 

För kärnkraftsföretagen utgör dessa avsättningsmöjlig-
heter ett komplement till avgifterna till Kärnavfallsfonden. 
Avgiften som betalas till denna är avdragsgill på motsvarande 
sätt som en avsättning och uttaget kan matchas mot både 
avvecklingskostnaden och den framtida avfallshanteringen.

Följande slutsatser kan sammanfattningsvis dras:
 › I den mån avvecklingskostnaden kan matchas mot tidigare 

års inkomster är systemet fördelaktigt. Detta gäller framför 
allt för kärnkrafts- och vindkraftsföretag.

 › Övriga företag har möjlighet att nyttja periodiseringsfond-
systemet, där avvecklingskostnaden kan matchas mot 1,5 
vinster från tidigare år. 
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en vIktIg fråga är vIlka möjligheter som finns för om-
ställning till produktion av förnybar energi, vilket bland annat 
innefattar en övergång från elproduktion med fossilt bränsle 
till produktion med fossilfritt bränsle. Detta kräver stora re-
investeringar i ny produktionsform. 

Samtidigt synes energibranschen expandera till följd av 
ökad konsumtion. Ökad produktionskapacitet kräver nyin-
vesteringar. Såväl elproduktion som eldistribution är kapital-
intensiva verksamheter. Förutom stora kostnader för anlägg-
ningarna, framför allt i form av avskrivningar, är investering-
arna förknippade med höga finansieringskostnader.

Syftet med studien är att undersöka dels om vinsterna i 
energibranschen beskattas i nivå med övriga näringslivet, dels 
om inkomstbeskatt ningen kan inverka på investeringar och 
reinvesteringar i energi branschen. Det är särskilt två områden 
som i denna del varit intressanta att undersöka. För det första 
om skatte reglerna kan påverka investeringar genom gynnsam-
ma avskrivningsregler, något som är viktigt för möjligheten 
till egenfinansiering. 

Samtidigt kräver nyinvesteringar i samband med expansion 
tillgång till kapital, vilket inte sällan är i form av lån. Beroen-
de på i vilken omfattning ränteutgifter är avdragsgilla vid be-
skattningen kan detta påverka finansieringskostnaden. Detta 
innebär, för det andra, att det är intressant att undersöka möj-
ligheten till ränteavdrag.

En omställning innebär också kostnader för avveckling av 
befintliga produktionsanläggningar. En aspekt är då om av-
vecklingen kan ske utan negativa skattekonsekvenser. 

Innan jag diskuterar hur reglerna om investerings-, finan-
sierings- och avvecklingskostnader kan påverka omställning-
en av energisektorn vill jag som grund för diskussionen på 
ett övergripande plan i korthet sammanfatta beskattningen 
av energisektorn.

9. Sammanfattande 
analys
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9.1 Beskattning av energisektorn
När skatteeffekter ska analyseras är det viktigt att identifiera 
vilka skatter det rör sig om och i vilken omfattning de träffar 
företagen i en viss bransch. Inkomstskatt och fastighetsskatt 
är fiskala skatter med syftet att finansiera det offentliga. Dessa 
ska skiljas från icke-fiskala skatter vars syfte är att styra och på-
verka personers agerande. 

I rapporten analyseras beskattningen av vinsterna i energi-
branschen utifrån två fiskala skatter, inkomstskatten och fas-
tighetsskatten. Att jag valt inkomstskatten är naturligt efter-
som studien ska analysera hur inkomstskattesystemet påverkar 
energisektorn. Fastighetsskattens konstruktion är sådan att 
den också kan sägas påverka företagens vinst.

Inkomstskatten beräknas utifrån den faktiska avkastningen 
från en anläggning, medan fastighetsskatten kan sägas beskatta 
en schablonmässig avkastning. Beskattningsunderlaget utgörs 
nämligen av en beräknad produktionskapacitet. Kapaciteten 
kanaliseras i ett taxeringsvärde som ska motsvara ett schablon-
mässigt beräknat marknadsvärde. Därför finns även likheter 
med en förmögenhetsskatt, som också torde räknas som en 
fiskal skatt. Till detta ska läggas det faktum att det i princip en-
dast är två branscher som i större omfattning träffas av fastig-
hetsskatt, nämligen fastighetsbranschen och energibranschen. 

Energibranschen består av både små och stora företag. Det 
är emellertid ett fåtal företag som står för en avsevärd del av 
produktionen, medan ett antal mellanstora företag också står 
för en stor del. Samtidigt finns många mindre energiprodu-
center men deras andel torde vara begränsad. I analysen har 
jag dock använt hela energisektorn som underlag. 

Den formella bolagsskattesatsen har sänkts vid ett flertal 
tillfällen de senaste tio åren och är idag 21,4 procent. Från 
2021 sänks den till 20,6 procent. Det faktiska skatteuttaget 
blir just denna nivå om det beräknas på det skattepliktiga re-
sultatet. Det finns emellertid skattefria inkomster och för-
luster som inte är avdragsgilla. Vidare finns olika system för 
att skjuta på beskattningen. Detta gör att det sammanlagda 
inkomstskatteuttaget för samtliga företag uppgår till cirka 12 
procent av det i resultaträkningen redovisade resultatet före 
inkomstskatt. 

Energibranschen betalar något högre andel i inkomstskatt, 
drygt 13 procent av resultatet före inkomstskatt. En bidragan-
de orsak torde vara att energisektorns affär bygger på direkt-
försäljning av producerad el. Vinsten blir därmed beskattad i 
sin helhet. Ett annat skäl kan vara att branschen under denna 
period inte har omstrukturerat sig, och därmed har det inte 
skapats skattefria inkomster i så stor omfattning. 

Väger man även in uttag av fastighetsskatt kan konstate-
ras att skatteuttaget för branschen ökar väsentligt. Skillnaden 
ökar från 1 till 4 procentenheter.
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Även om fastighetsskatten sänkts för vattenkraft under se-
nare tid är skatteuttaget i energibranschen betydligt högre 
än för företagen allmänt sett. Det kan tilläggas att den sänkta 
fastighetsskatten har ersatts av ett system där branschen gör 
inbetalningar till en »vattenfond«. Ur likviditetssynvinkel är 
det i princip oförändrat för branschen; fastighetsskatten har 
ersatts av en inbetalning till en särskild vattenfond.

Ett högt skatteuttag påverkar naturligtvis möjligheten 
att attrahera både nytt kapital och nya investerare. Ett högt 
skatte uttag kan medföra negativa effekter för incitamenten att 
investera i branschen, och en höjd skatt kan medföra ett högre 
avkastningskrav före skatt för att avkastningen efter skatt ska 
bli likvärdig. Är det inte möjligt att överföra skattebördan på 
köparen kan det leda till att investeringar uteblir på grund av 
minskad avkastning. 

Avkastningen är inte enbart beroende av skatteuttaget ut-
an även av i vilken mån det är möjligt att effektivisera verk-
samheten, övervältra skatten på köparen genom högre pris 
med mera. I detta sammanhang måste dock nämnas att el-
branschen i vissa delar verkar under specifika förhållanden. 
Det finns även en viss skillnad mellan produktions- och dis-
tributionsdelen. 

När det gäller elproduktion (och därmed elkonsumtion) 
är marknaden oreglerad och prissättningen konkurrensut-
satt, i vart fall ur ett långsiktigt perspektiv. Distributions-
delen innehåller emellertid konkurrensbegränsande inslag. 
Detta gör att prissättning inom vissa ramar är reglerad ge-
nom ett system med prisreglering. Det fastställs en intäktsram, 
som beräknas före skatt, som ska täcka skäliga kostnader för 
att bedriva verksamheten och dessutom ge en skälig avkast-
ning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. 
Ändras förutsättningarna, exempelvis inkomstskattereglerna, 
kan en intäktsbegränsning leda till att vinsterna minskar och 
möjligheten till investeringar och reinvesteringar försämras. 
Det är viktigt att det i en sådan reglering tas hänsyn till för-
ändringar av skattereglerna, såväl fördelaktiga som ofördel-
aktiga sådana.

Frågan är nu hur reglerna om avskrivningar och finansie-
ringskostnader påverkar investeringar och kapitalkostnad.

9.2 Avskrivningar
När det gäller skattebelastningen har denna beräknats utifrån 
det företagsekonomiska resultatet, det vill säga resultatet i 
resultaträkningen. Detsamma gäller för investeringskostna-
den. Skiljer sig de skattemässiga avskrivningarna från avskriv-
ningarna i redovisningen kan det uppstå positiva eller nega-
tiva effekter. I det fall de skattemässiga avskrivningsreglerna 
ger upphov till snabbare avskrivning i förhållande till avskriv-
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ningen i affärsredovisningen uppstår en skattekredit genom 
att investeringskostnaden infaller tidigare skattemässigt än i 
redovisningen. 

Skattereglerna har två principiellt skilda system för avskriv-
ning. För byggnader och markanläggningar tillämpas planen-
lig avskrivningsmetod, vilket innebär att varje enskild tillgång 
årligen skrivs av med samma belopp över sin ekonomiska livs-
längd. Metoden har stora likheter med den som används i 
affärsredovisningen och ger därför inte några särskilda skat-
teincitament. Dessa skatteregler skapar därför skattekrediter 
i begränsad omfattning. Till detta kan läggas det faktum att 
värdet av energibranschens byggnader utgör mindre än 25 
procent av värdet av branschens samtliga anläggningstillgång-
ar, vilket också gör att reglernas påverkan på investeringar är 
klart begränsad.

För maskiner och inventarier tillämpas vid inkomstbe-
skattningen den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden. Den 
innebär att tillgångarna skrivs av kollektivt enligt en netto-
metod (pool principle). Med denna starkt schabloniserade 
metod kan investeringskostnaden i praktiken fördelas på fem 
år även om den ekonomiska livslängden (och nyttjandeperio-
den) är betydligt längre. Härigenom uppstår en skattekredit. 

Reglernas uppbyggnad innebär att ju längre ekonomisk 
livslängd som en tillgång har, desto mer fördelaktiga är de 
skattemässiga avskrivningsreglerna. Fördelen ligger i att kre-
dittiden ökar. Det kan konstateras att elproduktionsenheter 
inte sällan har en ekonomisk livslängd på uppemot 50 år. För 
tillgångar inom eldistributionen är livslängden sannolikt ännu 
längre.

Av det redovisade värdet av energibranschens tillgångsmas-
sa utgör mer än 75 procent sådana tillgångar som klassificeras 
som maskiner och inventarier. Den skattekredit som uppstår 
för energibranschen uppgår till cirka 30 miljarder kronor, vil-
ket motsvarar ungefär ett års investeringar. Den viktigaste för-
delen med denna skattekredit är att den inte är räntebelagd. 

Detta är naturligtvis en viktig del i kalkylen när företagen 
ska beräkna effekterna av en investering. Skattekrediten som 
uppstår innebär att företagen inom denna ram kan egenfi-
nansiera verksamheten på ett förmånligt sätt. Inte sällan finns 
behov för företagen att kunna använda internt upparbetade 
vinstmedel för investeringar. Det gäller riskfyllda projekt, ex-
empelvis när ny teknik ska prövas. 

Även i situationer när företagen måste lånefinansiera för 
att expandera kan den del som ska egenfinansieras vara bety-
dande. När det gjorts en investering kan skattekrediten an-
vändas för amortering av skulder som uppstått – då byts en 
räntebelagd kredit till en skattefri kredit.

Skattekreditens storlek beror bland annat på den formella 
skattesatsen och i takt med att denna sänkts har krediten mins-
kat. Även om skattekrediten motsvarar mindre än 5 procent av 
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energibranschens tillgångsmassa torde avskrivningsmetoden 
vara en viktig och fördelaktig del av beskattningssystemet. 
Till detta ska läggas att systemet genom sin konstruktion med 
maximiregler ger utrymme för en flexibel skattemässig kost-
nadsredovisning. 

Metoden tillkom ursprungligen för att förenkla för före-
tagen. Därför finns ett krav på att tillgångarnas skattemässi-
ga värde ska motsvara värdet i redovisningen. Skattemässigt 
får företaget göra direktavdrag när en del av en maskin byts 
ut. Däremot måste företaget i redovisningen skriva av denna 
del utifrån dess nyttjandeperiod. Eftersom det ska vara över-
ensstämmelse mellan det skattemässiga värdet och värdet i 
redovisningen innebär regelverket i praktiken att det inte är 
möjligt att skattemässigt göra direktavdrag. Detta är ett av 
flera skäl till att fundera på om det är dags att överge kravet 
på överensstämmelse mellan skatte- och redovisningsmäs-
sigt värde. 

Våra grannländer har också särskilda avskrivningsregler 
som har likheter med de svenska såtillvida att avskrivnings-
takten kan vara snabbare än den redovisningsmässiga. Det 
gör att även ur konkurrenssynvinkel är reglerna viktiga för 
energibranschen. En försämring av regelverket är därför ne-
gativt för konkurrensen.

9.3 Finansieringskostnaden
Energibranschen har ett stort framtida investeringsbehov och 
därmed finns även ett stort behov av kapital, såväl eget som 
lånat. En viktig aspekt i detta är om kostnaden för finansiering 
påverkas av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

Det kan först konstateras att energibranschen under de se-
naste tio åren i stor omfattning konsoliderat sin verksamhet 
och växlat sin finansiering från lån till eget kapital. Ser man på 
energibranschen totalt och utifrån den räntenivå som är aktu-
ell idag torde ränteavdragsreglerna därför endast i begränsad 
omfattning påverka företagen i branschen.

Samtidigt är marginalerna inte stora utan redan vid en höjd 
räntenivå på mellan 1 och 2 procentenheter kan det inträffa 
att flera företag inte har möjlighet att göra avdrag för hela det 
negativa räntenettot. Effekten av detta är att finansierings-
kostnaden ökar med cirka 20 procent för den del av räntan 
som inte är avdragsgill. 

Till detta ska läggas det faktum att det ökade finansierings-
behovet kan leda till att energibranschen slår i avdragstaket 
även utan en räntehöjning. En viktig faktor i detta är i vil-
ken omfattning intäkterna kommer att öka. Om det är nyin-
vesteringar medför en ökad produktionskapacitet sannolikt 
att även intäkterna från försäljningen av el ökar. Ett sådant 
scenario innebär att ränteavdraget inte påverkas. 
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De reinvesteringar som måste göras på grund av växlingen 
av produktionsform kan medföra att möjligheten till intäkts-
ökning blir mer begränsad. Effekten är då att företagen inte 
kan göra avdrag för hela sitt negativa räntenetto. Detsamma 
gäller för distributionsföretagen som verkar i en miljö med 
prisreglering. 

I det EU-direktiv som ränteavdragsreglerna bygger på finns 
möjlighet att göra olika undantag för att öka möjligheten till 
skattemässigt avdrag för räntekostnader. Ett sådant undantag 
gäller för infrastrukturprojekt. Detta undantag är inte infört 
i Sverige. Många av de investeringar som branschen står inför 
borde vara sådana infrastrukturprojekt som kan kvalificera sig 
för undantaget. Detta gäller i synnerhet för distributionsföre-
tagen. Med tanke på de inslag av prisreglering som finns i dist-
ributionsdelen, och med hänsyn till de omfattande invester-
ingsbehov som finns i energibranschen, finns klart övervägan-
de skäl för att införa ett undantag från avdragsbegränsningen 
för infrastrukturprojekt.

En annan aspekt är att höga räntekostnader för ett invester-
ande företag kan leda till att helt avdrag inte medges för ett 
negativt räntenetto. För att underlätta för bland annat sådana 
företag har införts en särskild rullningsregel som innebär att 
företaget kan göra avdrag för ej avdragsgilla ränteutgifter ett 
senare beskattningsår, dock senast efter sex år. Tidsaspek-
ten bygger på en normal konjunkturcykel men även förenk-
lingsaspekter har vägts in. Särskilt för företag som gör stora re-
investeringar kan sexårsperioden vara alltför kort. Detsamma 
kan sannolikt gälla distributionsföretagen som verkar på en 
prisreglerad marknad. Det finns egentligen inga skäl, varken 
principiella eller att systemet skulle kompliceras, att ha denna 
tidsbegränsning. På motsvarande sätt som gäller exempelvis 
rätten till underskottsavdrag borde rullningsregeln kunna va-
ra utan tidsgräns. En sådan utformning torde vara till fördel 
för energibranschen.

9.4 Avveckling
Eftersom branschen är i en omställningsfas som innebär att 
befintliga anläggningar ska avvecklas är frågan om skattereg-
lerna på något sätt underlättar avvecklingen. Om avveckling-
en är en del i en reinvestering kommer intäktsflödet att fort-
sätta från den nya anläggningen och avvecklingskostnaden 
kan då kvittas mot dessa inkomster. I en sådan situation kan 
avvecklingen i det korta perspektivet ske utan skatteuttag. I 
ett längre perspektiv kan förhållandet bli ett annat.

Även om man ser varje investering isolerat möjliggör skat-
tesystemet för vissa produktionsgrenar att successivt under 
nyttjandet av en produktionsenhet göra avdrag för de framti-
da avvecklingskostnaderna.
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Detta kan göras inom ramen för systemet med periodi-
seringsfond eller ett generellt carry back-system, men även 
genom att företaget löpande gör avsättningar (kostnadsför) 
framtida avvecklingskostnader. Det sistnämnda systemet tor-
de gälla framför allt kärnkrafts- och vindkraftsföretagen.

Slutsatsen är att avvecklingen oftast kan ske utan skattepå-
verkan, förutsatt att företaget tidigare haft vinster som avveck-
lingskostnaden kan kvittas mot. 

9.5 Slutsatser
Som nämnts tidigare är energibranschen i en fas som innebär 
stora förändringar. Det gäller omställning till produktion av 
förnybar energi, som kräver reinvesteringar, men även expan-
sion genom ökad produktionskapacitet, något som kräver ny-
investeringar. Distributionsledet har motsvarande utmaning-
ar. 

Skattereglerna är en komponent som kan påverka investe-
ringen och kostnaden för densamma. Den formella bolags-
skattesatsen har sänkts under de senaste decennierna, men 
samtidigt har det skett en basbreddning som gör att det sam-
manlagda skatteuttaget inte sänkts i motsvarande mån. 

I denna studie har jag undersökt hur vinstbeskattningen kan 
inverka på investeringar och reinvesteringar i energi branschen. 

För det första är uttaget av bolagsskatt något högre i ener-
gibranschen än för företagen i genomsnitt. Väger man in fas-
tighetsskatten som en del av elföretagens skattekostnad ökar 
det totala skatteuttaget väsentligt och skillnaden mot övri-
ga företag (förutom fastighetsbranschen) ökar också. Detta 
även om fastighetsskatten för energibranschen sänkts under 
senare år.

För det andra visar en jämförelse av de redovisningsmässiga 
och de skattemässiga avskrivningarna att de sistnämnda ger en 
betydligt snabbare kostnadsföring av en investering. Genom 
detta skapas en räntefri kredit. 
 › Ju längre ekonomisk livslängd en tillgång har, desto längre 

blir den räntefria krediten. 
 › För enskilda branscher kan sägas att ett vattenkraftverk har 

en längre livslängd än ett vindkraftverk – och därmed är 
den sammanlagda krediten längre i det förstnämnda fallet 
– samt att distributionsanläggningar har samma livslängd 
som åtminstone vattenkraften.

 › Energibranschen totalt har en skattekredit som motsvarar 
cirka ett års investeringar.

 › De skattemässiga avskrivningsreglerna är konkurrenskraf-
tiga gentemot jämförelseländernas motsvarande regelverk.

Utgångspunkten är att ett företag får göra avdrag för samt-
liga ränteutgifter. Särskilda avdragsbegränsningsregler finns. 

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   83P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   83 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



84

Detta innebär för det tredje att effekten av att en ränteutgift 
inte får dras av är att finansieringskostnaden ökar med ett be-
lopp motsvarande skatten på ränteavdraget, förenklat med 
cirka 20 procent. 
 › Energibranschen har under de senaste åren konsolide-

rat sig så att finansieringen med eget kapital och lånat 
kapital är i det närmaste lika stora. Därmed påverkar av-
dragsbegränsningen branschen i mindre omfattning idag.

 › Även om branschen har konsoliderat sig är den totala 
skuldnivån hög. En räntehöjning på 1–2 procentenheter 
kan medföra att avdrag inte medges för hela ränteutgiften. 

 › Särskilt i de fall det är fråga om reinvesteringar, där en ökad 
finansieringskostnad inte kan övervältras på kunden genom 
prishöjning, kan avdragsbegränsningen få negativa effekter. 

 › För distributionsföretagen som verkar på en i viss mån pris-
reglerad marknad kan detta innebära att den ökade finan-
sieringskostnaden i sin helhet får bäras av branschen. Av-
kastningskravet efter skatt kommer då att öka.

För det fjärde är utgifter för avveckling av anläggningar av-
dragsgilla och avvecklingen kan därför ske utan skattepåver-
kan. Detta förutsätter att företaget tidigare haft vinster som 
avvecklingskostnaden kan kvittas mot. Systematiken ger inom 
vissa ramar möjlighet till carry back, det vill säga kostnaden 
för att avveckla en anläggning kan kvittas mot tidigare intjä-
nade vinster. Detta gäller framför allt kärnkrafts- och vind-
kraftsföretag.

Avslutningsvis kan utifrån studien lyftas tre nyckelfaktorer 
för branschen. Det kan hävdas att branschens vinster är över-
beskattade genom framför allt fastighetsskatten. Området bör 
analyseras vidare både ur ett bredare och djupare perspektiv. 
Den räntefria skattekredit som avskrivningsreglerna ger upp-
hov till är viktig att behålla. Branschen är idag välkonsolide-
rad, men stora framtida investeringar tillsammans med små 
räntemarginaler gör att ränteavdragsbegränsningsreglerna 
kan medföra ökade finansieringskostnader. Slutligen bör det 
övervägas dels att utnyttja möjligheten att undanta räntekost-
nad för infrastrukturprojekt från ränteavdragsbegränsningen, 
dels att låta den så kallade rullningsregeln för negativt ränte-
netto som inte kunnat dras av ett visst år vara utan tidsgräns. 
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Propositioner
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prop. 2016/17:142 Skatteförslag med anledning av energi-

överenskommelsen.
prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen Del 2.
prop. 1996/97:1 Budgetproposition för 1997.
prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Euro-

peiska unionen.
prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskatt-

ningen.
prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärn-

energiområdet.
prop. 1972:13 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag 

om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Statens offentliga utredningar

sou 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskat-
teområdet.

sou 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och 
värmeproduktion.

sou 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och 
stabilitet.

Övrigt

energImyndIgheten (2019). Energiläget 2019 – en över-
sikt.

nepp (2019). Färdplan fossilfri el – analysunderlag. Augusti.
nIlsson, peter, dIna cherkaouI och otto lug-

negård (2020). Koncernbeskattning och ränteavdrag. 
Svenskt Näringsliv.

referenser

P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   85P_Nilsson_Energibranschen_20200507.indd   85 2020-05-11   09:462020-05-11   09:46



86

oecd (2017). Limiting Base Erosion Involving Interest De-
duction and Other Financial Payments, Action 4 – 2016 
Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD.  

Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Modera-
terna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna. 10 juni 2016.

rådets dIrektIv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om 
fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt 
inverkar på den inre marknadens funktioner.

skv a 2005:5. Riksskatteverkets allmänna råd om procent-
satser för värdeminskningsavdrag för byggnader i närings-
verksamhet.

svenskt närIngslIv (2019). Högre elanvändning år 2045. 
Samhällsutvecklingen och klimatomställningen kräver mer 
el. 25 oktober.

unIper (2020). Frågor och svar, https://www.uniper.en-
ergy/barseback/kontakta-oss/fragor-och-svar. Besökt 5 
april 2020.

Slutnoter
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2016.

2  Prop. 2017/18:245, s. 281.

3  Presentationen bygger på en 
rapport av Nepp (2019).

4  I Svenskt Näringsliv (2019) 
uppskattas elanvändningen öka 
med uppåt 60 procent till 2045.

5  Med kund avses såväl företag i 
andra branscher som 
konsumenter.

6  Är företaget inte noterat på en 
börs är den effektiva skatten 25 
procent och om det är ett 
fåmansföretag sker beskattning 
inom ramen för 57 kap. 
inkomstskattelagen (IL), de så 
kallade 3:12-reglerna.

7  Vad som avses med näringsbe-
tingad andel framgår av 24 kap. 
32‒33 §§ IL

8  Prop. 1994/95/203 s. 42 f.

9  Prop. 1996/97:1, s. 123 ff.

10  Prop. 2016/17:142 s. 27 f.

11  5 kap. 2‒3 §§ fastighetstaxeringsla-
gen (FTL).

12  15 kap. 2‒7 §§ FTL.

13  15 kap 10‒15 §§ FTL.

14  Jämför SOU 2016:31, s. 63. 

15  Med en bolagsskatt på 20,6 
procent kan den effektiva 
fastighetsskatten beräknas till 
79,4 procent av den nominella 
fastighetsskatten.

16  Belopp inom parentes är den 
effektiva fastighetsskatten med 
beaktande av att fastighetsskat-
ten är en avdragsgill kostnad vid 
inkomstbeskattningen. 
Beräkningen har gjorts som 
fastighetsskatten x 0,214 
procent = effektiv fastighets-
skatt.

17  Som framgår ovan har 
fastighetsskatten på vattenkraft-
verk sänkts successivt från 2017 
då skatten var 2,21 procent till 
2020 då den är 0,5 procent. 

18  Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 16 april 2019, mål nr 
3873-18.
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