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Yttrande över promemorian Befrielse från koldioxidoch energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av
skattesatserna för diesel och bensin
Ekonomistyrningsverket (ESV) avstyrker förslaget om en tillfälligt ändrad omräkning av skattesatserna på diesel och bensin. Vi anser att tillfälliga undantag från
gällande regler bör undvikas då det innebär ökad komplexitet i skattesystemet.
ESV har inga synpunkter på innehållet i förslaget om ökad befrielse från koldioxidoch energiskatt som helhet. Vi anser dock att riktade insatser bör göras genom
ökade anslag istället för genom undantag i skattereglerna.
ESV har i tidigare remissvar avstyrkt förslaget att skattesatserna för bensin och diesel ska omräknas med utvecklingen av konsumentpriserna plus 2 procentenheter.
Vi framhöll då att diskretionära höjningar/sänkningar utöver indexeringen med
konsumentpriserna bör beslutas av riksdagen vid den årliga budgetprövningen, så
som är fallet med till exempel skatt på tobak. ESV har med samma motiv avstyrkt
motsvarande extra indexering för skatt på avfall och naturgrus. Däremot har ESV
tillstyrkt reallöneskyddet i uppräkningen av skiktgränsen med motivet att det är en
del av 1991 års skattereform. Trots att vi tidigare avstyrkt den högre omräkningen
för skatt för bensin och diesel avstyrker vi att man tillfälligt frångår gällande regler
eftersom det ökar komplexiteten i skattesystemet. ESV hade dock tillstyrkt en
permanent återgång till att indexera dessa skattesatser med konsumentpriserna.
Förslaget om ökad befrielse från koldioxid- och energiskatt för diesel är dels ett
stöd till näringar som drabbades ekonomiskt av den varma sommaren 2018, dels ett
stöd till dessa näringars internationella konkurrenskraft. ESV har inga synpunkter
på omfattningen av de riktade stöden eller på stödens rimlighet. Vi anser dock att
riktade insatser bör göras genom ökade anslag på statens budget istället för genom
undantag i skattelagstiftningen.
ESV anser även att konsekvensanalysen är bristfällig då den offentligfinansiella
effekten inte redovisas, utan det hänvisas endast till finansutskottets betänkande.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
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