Skickas till:
Ellevio
Energiskatt
Box 242 07
104 51 STOCKHOLM

Försäkran om skatteavdrag för elektrisk kraft
Denna försäkran avser elförbrukning som sker i någon av nedanstående kommuner.
Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län: Torsby
Försäkran gäller endast företag med elförbrukning för annat ändamål än:
a) i industriell verksamhet
b) i en datorhall
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet
e) som landström
f) för drift av tåg eller annan spårbundet transportmedel

Kontaktuppgifter
Företagsnamn

Org nr

Kontaktperson

Telefon nr

E-postadress

Bankgiro eller Plusgiro

Undertecknad firmatecknare försäkrar härmed att verksamheten uppfyller Skatteverkets villkor
för rätt till skatteavdrag för elektrisk kraft som förbrukas i kommuner enligt ovanstående
förteckning samt accepterar ”Villkor för energiskattavdrag” som framgår av sida 2 till denna
Försäkran om förbrukning av el. Gällande regler framgår av lagen (SFS:1994:1776) om skatt
på energi.
Datum och ort

Ellevio AB (publ)
Säte Stockholm. Org-nr 556037-7326
Telefon 08-606 00 00
ellevio.se

Namnförtydligande (var god texta)

Ellevio dec 2017

Firmatecknare (namnteckning)

Villkor för rätt till avdrag på energiskatten
Företag som förbrukar elektrisk kraft enligt nedanstående villkor har rätt till 9,6 öre/kWh i
avdrag på energiskatten. Företag som uppfyller samtliga följande villkor har rätt till avdrag på
energiskatten:
I. Elkraften förbrukas i någon av följande kommuner inom Ellevios elnätsområde:
Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län: Torsby
II. Elkraften förbrukas för annat ändamål än;
a) i industriell verksamhet
b) i en datorhall
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet
e) som landström
f) för drift av tåg eller annan spårbundet transportmedel
III. Företaget har rätt till statligt stöd. Företag utan rätt till statligt stöd definieras som;
1. företag i ekonomiska svårigheter*, och
2. företag som är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som
förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Den som förbrukar elkraft enligt ovanstående villkor uppfyller energiskattelagens regler om
vilka företag som är berättigade ett avdrag på energiskatten. Ansökan sker i bifogad blankett.

Ändring av verksamheten
Ändring av verksamheten, som medför att rätt till avdrag på energiskatten inte längre föreligger
ska meddelas leverantören (Ellevio) senast 15 dagar därefter. Försäkran innebär att
leverantören äger rätt att i efterhand fakturera och erhålla fakturerat belopp från
abonnemangsinnehavaren om leverantören, abonnemangsinnehavaren eller Skatteverket
uppmärksammar att felaktig energiskatt har erlagts för abonnemangsinnehavarens
elförbrukning. Om sådan korrigering resulterar i att leverantören påförs skattetillägg och
kostnadsränta ska även dessa ingå i belopp som faktureras av leverantören och betalas av
abonnemangsinnehavaren. Fakturerat belopp ska vara leverantören tillhanda senast 30 dagar
efter det att faktura har utfärdats.
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*Företag i ekonomiska svårigheter definieras enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

