
Installerad generatoreffekt (kW)

Myndighetens anteckningar

Anmälan
Skatt på energi
Registrering - Elektrisk kraft
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Kraftkälla

Siffror i ring hänvisar till upplysningar.

Egen kraftproduktion
Kraftverkets namn/plats

Anmälan för registrering som producent eller
leverantör av elektrisk kraft enligt skatteför-
farandelagen (2011:1244).
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Allmänna uppgifter
Person-/OrganisationsnummerNamn/Firma

Kontaktperson Telefonnummer

E-postadress Webbplats (frivillig uppgift)

Kryssa i den ruta som beskriver er verksamhet
Beskrivning av verksamheten

Producent Leverantör Producent och leverantör

Person-/Organisationsnummer
Inköpt kraft
Leverantör

Typ av verksamhet Beräknad årsförbrukning
Kraftförbrukning i egen verksamhet
Driftställe
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Elproduktionen eller leveranserna börjar/har påbörjats
Datum Beräknad nettoskatt per år

Postadress Telefon

771 83 Ludvika
E-postadress

www.skatteverket.se

storforetagsregionen@skatteverket.se010-578 71 02
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Person-/Organisationsnummer
Leveranser till andra skattskyldiga som skatt inte ska tas ut för
Namn/Firma

Upplysningar

Ansökan skickas till
Skatteverket 771 83 Ludvika

Övriga uppgifter

Registrering enligt skatteförfarandelagen
I och med att denna anmälan lämnas är anmälnings-
kravet i 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
uppfyllt. De uppgifter som lämnas kommer att ligga till
grund för den registrering i Skatteverkets register som
ska göras enligt skattebetalningslagen av yrkesmässiga
producenter och leverantörer av elektrisk kraft enligt
lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Beräknad nettoskatt
Här anges hur mycket energiskatt som ni beräknar att ni
ska betala per kalenderår för den kraft som ni förbrukar i
er verksamhet eller levererar.

Kraftkälla
Här anges typ av kraftkälla t.ex.
- vattenkraft - vindkraft - dieselgenerator - mottrycks-

kraft eller kondenskraft.

Kraftförbrukning i egen rörelse
Här anges driftställets namn och vilken typ av verksam-
het som kraften förbrukas i t.ex.
- förbrukning i kraftverk för elproduktion - kontor - fjärr-
värmeverksamhet - jordbruksverksamhet - industriell
tillverkningsprocess.

Här anges även den beräknade årsförbrukningen av såväl
egenproducerad som inköpt kraft.

Leveranser för vilka skatt inte ska tas ut för
Här anges leveranser till andra skattskyldiga producenter
eller leverantörer av elektrisk kraft. För dessa leveranser
inträder inte skattskyldighet för er.

Vem är skattskyldig?
Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är bl.a. den
som i Sverige
- yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk

kraft (producent)
- yrkesmässigt levererar av honom framställd

skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd
elektrisk kraft (leverantör).

Med producent jämställs den för vars räkning kraft förs
in till Sverige.

Skattepliktig elektrisk kraft
All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är normalt
skattepliktig.

Elektrisk kraft är dock inte skattepliktig om den fram-
ställs i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som
inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft eller av en
producent som förfogar över en installerad generator-
effekt av mindre än 100 kilowatt och inte yrkesmässigt
levererar elektrisk kraft.

Yrkesmässig verksamhet
En verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverk-
samhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en
till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och er-
sättningen för omsättningen i verksamheten under ett
kalenderår överstiger 30 000 kr.
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Underskrift

NamnförtydligandeTelefonnummer

Underskrift av behörig firmatecknare
Datum
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