Information om SEROs elcertifikatpool som har startat
Det är många medlemmar i SERO som installerat små solcellanläggningar på sina tak. För den
överskottsproduktion som man matar ut på nätet kan man begära hos Energimyndigheten att bli tilldelad
elcertifikat och ursprungsgarantier, UG, med ett certifikat och en UG för 1000 kWh. Certifikaten och UG sätts in
på ett personligt konto hos Energimyndigheten. Därifrån kan de säljas vidare. Eftersom det handlar om ett fåtal
certifikat per år har det visat sig mycket svårt att hitta en köpare till så små volymer. Därför ligger de ofta
osålda på kontot.
Som service till våra medlemmar har SERO beslutat starta en elcertifikatpool där vi samlar in certifikat från
många små producenter för att sedan sälja dem i ett större och mer attraktivt paket. UG har så litet värde att
SERO avstår från att hantera dem, Läs mer om elcertifikat och UG på Energimyndighetens hemsida
www.Energimyndigheten.se
Poolen är öppen för dem som betalat full medlemsavgift, 350 kr/år till SERO. Medlemsavgiften betalas till
SEROs BG 829‐8481 innan tillstånd ges att sälja elcertifikat via SERO.
För den som redan är momsregistrerad och uppger sitt registreringsnummer, kommer moms att betalas ut
men för den som saknar momskonto kan aviserade ändringar i lagstiftningen innebära att man slipper
registrera sig för moms. SERO kommer att följa de momsregler som gäller då affären genomförs.
SERO Service AB är ett servicebolag som helt ägs av SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation. Bolaget
har nu SEROs uppdrag att hantera handeln med elcertifikat. Anmälningsblankett finns på SEROs hemsida.
SERO Service AB kommer efter årsskiftet att ev. tvingas lämna kontrolluppgift till Skatteverket över
utbetalningar. Inkomster från försäljning av elcertifikat från mikroproduktion av el klassas som intäkter från
ekonomisk verksamhet, ej näringsverksamhet och blir därmed skattefria.
För att förenkla administrationen sker utbetalningar till producenten först sedan minst 3 elcertifikat överförts
till SERO Service AB och att antalet elcertifikat från våra producenter för försäljning till NEAS är minst 30.
Så här är det tänkt att fungera:
SERO Service AB har kommit överens med Neas Energy, SEROs samarbetspartner om pris per certifikat och
övriga villkor,
t ex
140 kr/cert, som motsvarar 14 öre/kWh. För administration gör SERO ett avdrag med 20 kr/cert. Till
producenten betalas ut 120 kr/cert plus moms.
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