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Remissvar
gällande promemorian
Befrielse från koldioxidenergiskatt
i vissa fall och förändrad
omräkning av
skattesatserna
för diesel och bensin

och

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av
rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt
yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 18 januari 2019.
Energigas Sverige är positiva till det schabloniserade
justeringen)

som årligen görs på skattebeloppen

tillägget av två procentenheter

för bensin och diesel

utöver

(BNP-

omräkningen

som

görs med hänsyn tagen till förändringar i konsumentprisindex (KPI). BNP-justeringen ger
successivt ökad konkurrenskraft för förnybara drivmedel utanför reduktionsplikten, vilket är ett steg
i rätt riktning mot klimatmålet om 70 % minskning av COZ-utläppen från inrikes transporter. BNPjusteringen ger också en viss förutsägbarhet för marknadens aktörer, vilket främjar investeringar i
förnybara tekniker. Energigas Sverige avstyrker därför förslaget om att skattebeloppen för bensin
och diesel,

för perioden

från och med den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december

2019 endast

grunda sig på faktiska förändringari KPI och inte tillägget av två procentenheter
justeringen.

ska

för BNP-

Energigas Sverige noterar dock att regleringen om omräkning utifrån KPI och det schabloniserade
tillägget av två procentenheter

inte ändas

vilket innebär att skattebeloppen

från och med den 1

januari 2020åter bestäms genom omräkning utifrån KPI och det schabloniserade

tillägget av två

procentenheter.

Energigas Sverige har inga synpunkter på förslaget om att befrielsen från koldioxidskatt för diesel i
arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och
vattenbruksverksamhet
ska höjas fr.o.m. den 1 juli 2019.
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