
Försäkran om skatteavdrag
för elektrisk kraft

Företagsnamn

Datum och ort

Org. nr

Telefon nr

Bankgiro eller Plusgiro

Kontaktperson

Firmatecknare (namnteckning) Namnförtydligande (var god texta)

E-postadress

Kontaktuppgifter

Denna Försäkransblankett fylls i och skickas in till oss, för att säkerställa att Vattenfall 
Eldistribution gör rätt avdrag för din energiskatt på el. Om du redan tidigare har skickat in 
en skriftlig Försäkransblankett till Vattenfall Eldistribution behöver du inte göra det igen.

Denna försäkran avser elförbrukning som sker i någon av följande kommuner:

Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Jämtlands län: samtliga kommuner
Norrbottens län: samtliga kommuner
Värmlands län: Torsby
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

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) i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband
med sådan förbrukning

Underskrift
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.
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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:

Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och 
Älvdalen
Gävleborgs län: Ljusdal
Jämtlands län: samtliga kommuner
Norrbottens län: samtliga kommuner
Värmlands län: Torsby
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och 
Örnsköldsvik

II.  Elkraft förbrukas för annat ändamål än;
a) i industriell verksamhet
b) i en datorhall
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogs- 

 bruksverksamhet

d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet
e) som landström
f) i tåg eller annat spårbundet transportmedel 
eller för motordrift eller uppvärmning i 
omedelbart samband med sådan förbrukning

III. Företaget har rätt till statligt stöd. Med 
företag utan rätt till statligt stöd förstås;
1. företag i ekonomiska svårigheter1,och
2. företag som är föremål för betalningskrav 
på grundval av ett tidigare kommissions 
beslut som förklarar ett stöd olagligt och 
oförenligt med den inre marknaden.
De som förbrukar elkraft enligt dessa 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 nätbolaget senast 15 dagar 
därefter. Försäkran innebär att nätbolaget äger 

rätt att i efterhand fakturera och erhålla 
fakturerat belopp från abonnemangsinneha-
varen om nätbolaget, abonnemangsinneha-
varen eller Skatteverket uppmärksammar att 
felaktig energiskatt har erlagts för abonne-
mangsinnehavarens elförbrukning. Om sådan 
korrigering resulterar i att nätbolaget påförs 
skattetillägg och kostnadsränta ska även dessa 
ingå i belopp som faktureras av nätbolaget och 
betalas av abonnemangsinnehavaren. 
Fakturerat belopp ska vara nätbolaget tillhanda 
senast 30 dagar efter det att faktura har 
utfärdats.

Vid ändrade förhållanden ska ny ifylld blankett 
skickas till postadress:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
881 06 Näsåker

eller via e-post till:  
energiskatt@vattenfall.com

Har ni frågor rörande energiskatt ring  
020-82 10 00

Villkor för rätt till avdrag på energiskatten

1) Företag i ekonomiska svårigheter definieras enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av 
relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande data-
skyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. 
Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.
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