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Skatte-

OCh tullavdelnmgen

103 33 Stockholm

och energiskatt
Yttrande avseende befrielse från koldioxidför
av skattesatserna
omräkning
i vissa fall och förändrad
diesel och bensin

Statens energimyndighet
avge yttrande i rubricerat
Energimyndighetens
.

har i skrivelse,
ärende.

12, beretts möjlighet
daterad 201 9—02—

att

ställningstaganden

avstyrker förslaget om ytterligare nedsättning av
Energimyndigheten
samt i skepp och Vissa båtar
för diesel i arbetsmaskiner
koldioxidskatten
yrkesmässig jordbruks—, skogsbruks— och vattenbruksverksamhet.

i

ställer sig ocksåfrågande till motivet bakom den därpå
av koldioxid- respektive energiskatt
ytterligare, temporära nedsättningen
mellan den 1 juli 2019 och den 31 december 2019.

. Energimyndigheten

Energimyndighetens

synpunkter

ambition att stödj a
mot promemorians
har inga invändningar
Energimyndigheten
Däremot
konkurrenskraft.
och vattenverksamhetens
skogsbrukets
jordbrukets,
syn att en ytterligare nedsättning av
inte promemorians
delar Energimyndigheten
är ett lämpligt verktyg för ändamålet.
koldioxidskatten
för diesel i
av koldioxidskatt
anser att nedsättningen
Energimyndigheten
inte år 1 linje med nationella mål om mlnskade klimatutsläpp.
arbetsmaskiner
ytterligare nedsättning skulle verka i motsatt riktning i förhållande till andra
styrmedel på området, till exempel reduktionsplikten.

En

att det ofta är svårt eller omöjligt för
Dessutom erfar Energimyndigheten
som en levererad
att: veta vilket användningsändamål
drivmedelsleverantörer
mängd drivmedel ska gå till. En tank kan användas för olika ändamål, exempelvis
av
eller en kombination
och uppvärmningsändamål
reservkraft, arbetsmaskiner
till
även
deklareras
felaktigt
avdrag
att
stor
risken
är
flera, Därför
eller vattenbruksverksamhet.
som inte är arbetsmaskiner
användningsonn'åden
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Detta gäller Visserligen även idag, men effektema
skattebefi‘ielsens
omfattning ökar.

blir större av att

Energimyndigheten
föreslår istället altemativa sätt att (Ska j01‘db1'uks—,skogsbruks—
och vattenverksamhetens
konkurrenskraft.
Ett sätt är att främja teknikutveckling
inom sektorerna, till exempel hybridisering
och elektrifiering
av arbetsmaskiner.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen
Gustav Ebenå. Vid den
slutliga handläggningen
har därutöver deltagit enhetschefen
Paula Hallonsten.
Föredragande
har varit handläggaren
Yeasmin Sayeed.
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