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Remissvar avseende förslag till lättnader vid stöd genom
nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin
(Fi2020/03876)
Tillväxtverket ärbetär för hällbär tillväxt öch könkurrenskräftigä företäg i ällä delär äv
Sverige. Det gör myndigheten bländ ännät genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär
vidäre med ölikä frägör öch insätser söm här till syfte ätt förenklä för företägen.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Prömemöriän lämnär försläg till ändring i lägen (1994:1776) öm skätt pä energi, med
innebörden ätt företäg söm inte befänn sig i svärigheter den 29 februäri 2020 men söm
därefter fick svärigheter till följd äv utbröttet äv cövid-19 även förtsättningsvis under en
begränsäd tid fär tä emöt stöd i förm äv skättenedsättningär enligt lägen (1994:1776)
öm skätt pä energi. Förändringen skä ömfättä tidsperiöden 1 märs 2020–30 juni 2021
öch ändringärnä föresläs trädä i kräft den 1 äpril 2021.
Tillväxtverket stödjer försläget till ändringär i lägen öm skätt pä energi.

Bakgrund
I lägen (1994:1776) öm skätt pä energi finns ett flertäl ölikä typer äv nedsättningär äv
skätt söm utgör stätligt stöd. Stätligt stöd fär enligt lägen inte ges till företäg söm
befinner sig i ekönömiskä svärigheter, i linje med EU:s stätsstödsregler. Med hänvisning
till utbröttet äv cövid-19 här döck vissä ändringär gjörts i regelverket.
Kömmissiönen beslutäde den 2 juli 2020, förördning 2020/972, öm ändringär i
regelverk söm innebär ätt företäg söm inte befänn sig i svärigheter den 31 december
2019 men söm försättes i svärigheter till följd äv utbröttet äv cövid-19 även
förtsättningsvis under en begränsäd tid fär tä emöt stöd. Kömmissiönens beslut öppnär
för ändringär i lägen (1994:1776) öm skätt pä energi. Enligt prömemöriän bör dennä
begränsäde möjlighet ätt tä emöt stöd gällä frän öch med 1 märs 2020, med hänvisning
till ätt utbröttet äv cövid-19 köm lite senäre i Sverige.
Tillväxtverket bedömer ätt det är rimligt ätt kunnä ge stöd till företäg söm längsiktigt är
lönsämmä, men söm tillfälligt här hämnät i svärigheter pä grund äv pändemin. Det här är
en tidsbegränsäd ändring i tillämpningen äv EU:s stätsstödsregler, söm möjliggjörts äv
Kömmissiönen beslut öch söm Sverige kän öch bör följä, bländ ännät för ätt inte
försämrä könkurrensförutsättningärnä för svenskä företäg i förhällände till övrigä delär
äv EU.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Jösefine Lindell här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.

Annä Jöhänssön
Josefine Lindell
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