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Befrielse

frånkoldioxid— och energiskatt

förändrad

omräkning

ivissa fall och

av skattesatsetna

för diesel

och bensin

FiZ019/00121/SZ

Promemorian lämnat förslag för att genomföra riksdagens tillkannanagivanden
om Utökad
befrielse från koldioxldf och cnergiskatt för jordf, skogs» och vattenbruksverksamhet
och
slopandct av den så kallade BNP-indcxeringcn
av koldioxidf och cncrgibcskatmingcn
av bcn—
sin och diesel samt återställer delar av dessa förändringar. Jamfört med 2018 års situation innebar promcmorians
forslag att befrielsen från koldioxidf och encrgiskatt höjs från 1 700 till
1 930 kr per m“ diesel (till 2 430 kr per m3 underandra halvåret 2019) och att BNP-indexe
ungen av drivmedelsbeskatmingcn
Konjunkturinstitutet

gör ctt uppehåll under andra halvåret 2019.

lämnat ett par kommentarer

på lämphghctcn

att stärka cnskilda mating-

ars konkurrcnskmft genom bcfriclsc frän energi? och koldioxidskatter
blonmässig BNP—indexering av namnda skattesatsen
UTöKAD

BEFRIELSE

AV KOLDIOXID

Att genom befrielse från koldioxid-

OCH

let

till
att klimatpolitikcn

fördyras, eftersom

Sätts av mer kostsamma
mer traffsakra

ett nationellt
åtgärder

instrument

Konjunkturinstitutet

ENERGISKATT

och encrgiskatt

är inte utan problem.

stärka cnskilda näringars konkurrcnskraft

mål för växthusgasutsläppen

leder

åtgärdcri

naringar därigcnom

1 fullt beskattade

den skattcbcfriade
sektorer.

att Lillgå när dct galler att starka

noterar

dock

samt att ha en schaf

Vidare

befrielse

firms det vanligen

konkurrenskra

att jord» och skogsbrukets

sådan

användning

err

andra)

Eten.
av diesel inte 0m-

fattas av det khmatpolitiska etnppmålet för transportscktom
(770 procem till 2030 relativt
2010 års nivå) utan av det mindre ambmösa etappmålet för hela ESR-scktom (-63 procent
till 2030 relativt 1990 års nivå). Denna målbild motivcrar att diesel beskattas olika bcrocndc
på var den används. Ett sätt att ordna detta inom ramen för rådande energibeskattning är genom partial] bcfriclsc av koldioxid- och cncrgiskancr. Den forcslagna lösningen omfattar
även diesel som används i skepp och båtar inom jord-, skogsv och vattcnbruksvcrksamhct.
Då denna användning

tacks av ctappmålct

sen att öka kostnaderna
Konjunkturinstitutct
serna dimensioneras
bcfriclsc

Kamu

för transportsektorn

kommer

den utbkade befrielf

för att na detta mål.

noterar även att mcd cn utveckling dat koldioxidf och energiskattcsatf
för att klara de klimatpnlitiska målen så kan frågan om ytterligarc skatte-

van tas arctkomma.
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BNP-INDEXERING

AV BENSIN-

Koniunkturinstitutet

OCH

DIESELSKATTERNA

menar art det finns skål att övcrväga om den så kallade BNPiindexei

ringen av bcnsirk och dieselskatterna bör behållas. Införandet av den så kallade reduktionsplikten hat förändmt koldioxidf och energibeskattningens
uppgift bettäffande ”låglnblanf
dadc” drivmedel. För dessa drivmedel hat den inte längre någon styrande funktion
vad gäller
inblandningsgradcma
iden bensin respektive diesel som SähS, vllka numer bestäms av redukuonsplikten.
Beskattningen hat fortfarande en roll att spela för rena biodrivmedels konkurrcnskmft samt att styra den samlade drivmedelsefterfrågan
1 riktning mot de khmatpoli—
tlska målen.

Åven

om det mesta talar för att de klixnatpolitiska

(nålen

krävcr

kraftigare

driv-

medelsbeskatming
firms det skål att övergå till en diskretionär beslutsordning på detta om—
råde. Genom att årligen ta ställning till
skattcsatscma för diesel och bensin, ges riksdagen
bättre möjhgheter

att anlägga

en politik

som beaktar

kan av andra styrmedcl (inklusive reduktionsphktens
ståndet till uppställda

bland

annat

oljeprisers

utveckling,

effekt på drivmedelspriserna)

ver-

och av»

mål.
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