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Sammanfattning av promemorian
Vissa punktskattefrågor inför
budgetpropositionen 2015

Regeringen avser att i propositionen Vårändringsbudget för 2015 föreslå vissa
förändringar på punktskatteområdet. En
promemoria med förslag togs fram inom
Finansdepartementet inför budgetpropositionen
för 2015. Promemorian har remitterats. I
promemorian föreslogs att skatten på avfall,
bekämpningsmedel, naturgrus och termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer höjs. Skattesatserna
har varit desamma under flera års tid. Det är
därför lämpligt att skattesatserna justeras med
hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.
Beträffande skatten på termisk effekt höjs denna
också för att skapa ytterligare finansiellt
utrymme. Förslagen föranleder ändringar i lagen
(1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, lagen
(1999:673) om skatt på avfall och lagen
(2000:466) om skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer. Ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 augusti 2015.
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Lagförslagen i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel1 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Skatt skall erläggas med 30 kronor för varje
helt
kilogram
verksam
beståndsdel
i
bekämpningsmedlet.

Föreslagen lydelse
2 §2

Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt
kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 1995:617. Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:617.
2 Senaste lydelse 2003:806.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Skatten tas ut med 13 kronor per ton
naturgrus.

Föreslagen lydelse
3 §1

Skatten tas ut med 15 kronor per ton
naturgrus.

1. Denna träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2005:961.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer
Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd finns att inneha och driva en
kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller återkallats före slutet på en kalendermånad,
upphör skattskyldigheten vid denna tidpunkt.
Skatten utgör för varje kalendermånad 12 648
Skatten utgör för varje kalendermånad 14 770
kronor per megawatt av den högsta tillåtna
kronor per megawatt av den högsta tillåtna
termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den
termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den
högsta tillåtna termiska effekten inte har
högsta tillåtna termiska effekten inte har
fastställts, får beskattningsmyndigheten beräkna
fastställts, får beskattningsmyndigheten beräkna
effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka
effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka
sådan effekt har fastställts.
sådan effekt har fastställts.

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift
under en sammanhängande period av mer än 90
kalenderdygn, får avdrag med 415 kronor per
megawatt av den termiska effekten göras för det
antal kalenderdygn som överstiger 90.

5 §2

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift
under en sammanhängande period av mer än 90
kalenderdygn, får avdrag med 485 kronor per
megawatt av den termiska effekten göras för det
antal kalenderdygn som överstiger 90.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2007:1389.
2 Senaste lydelse 2007:1389.
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Förteckning över
remissinstanserna

Förvaltningsrätten
i
Falun,
Tullverket,
Skatteverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Energimarknadsinspektionen,
Energimyndigheten, Avfall Sverige, Ekologiska
Lantbrukarna, Forsmarks Kraftgrupp AB,
Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige,
Lantbrukarnas Riksförbund, OKG AB, Ringhals AB, Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges bergmaterialindustri, Skogsindustrierna,
Statens Geotekniska Institut, Svensk Energi,
Svenska Kraftnät, Svenskt Näringsliv, Sveriges
Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna
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