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Remissyttrande över Höjda och miljödifferentierade

avgifter

Sveriges Åkeriföretag är med ca 6000 medlemsföretag åkerinäringens
branschorganisation
ocharbetarför ensundochlönsamutvecklingav dennanäring,
som svararför 4 % av SverigesBNP. SverigesÅkeriföretaghar inbjudits att lämna
synpunkterpå rubricerad remiss. Vi vill med anledning härav lämna följande
synpunkterpå förslaget.

Sveriges Åkeriföretags synpunkter
• Styrning samt nivå av skatteroch avgifter på transporterbör sesöver i sin
helheti en samladutredning
• Avgift bör omfattahela vägnätet
• Vägavgift bör baserasävenpå växthusgasutsläpp
per transporteradenhet

Översyn av ska tter och avgifter inom transportområdet
Som skäl för höjda avgifter angerpromemorianatt vägavgifteninte höjts sedanår
2001 vilket innebär att den reala avgiftsnivån sjunkit. Ur det perspektivetär
förslaget att betrakta som en justering så att vägavgift följer den allmänna
prisutvecklingen. Sveriges Åkeriföretag tillstyrker därmed den föreslagna
höjningen,och resonerarnedankring effekteroch utformning.
SverigesÅkeriföretaganseratt samtligaskatteroch avgifter inom transportområdet
bör sesöver för att uppnåbättre miljöstyrning och bättrekonkurrensförhållanden
mellan svenskaoch utlandsregistrerade
åkeriföretag.Dennaståndpunktmotiveras
särskilt av pågåenderevidering av Eurovinjettdirektivetmed en avståndsbaserad
inriktning för vägavgift snarare än en tidsbaserad.Till yttermeravisso innebär
revideringenatt koldioxidutsläpp kan komma att bli en viktigare faktor för att
bedömaen lastbilsväxthusgasutsläpp
än vad euroklassär idag.
SverigesÅkeriföretaghar i sitt remissvargällande”En ny inriktning för beskattning
av tung trafik” (Fi2018/01103/S2)argumenteratför varför en avståndsbaserad
skatt
är att föredra utifrån konkurrensförhållandet mellan svenska och
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utlandsregistrerade
företag.
Ett flertal olika skatter och avgifter påverkar transportnäringen.Beskattningav
drivmedel varierar mellan länder utifrån den miniminivå Energiskattedirektivet
anger. Även för fordonsskatten finns bestämmelserpå EU-nivå gällande
miniminivåer. Därtill finns inom Sverigeoch EU en mängdolika trängselskatter,
broavgifter och andrainfrastrukturavgifter.SverigesÅkeriföretaganseratt det är
angelägetatt en helhetssynpå skatteroch avgifter görsför att stärkastyrningenoch
bidra till en sundkonkurrensinom vägtransportområdet.
Miljöstyrande effek t
Denföreslagnamiljödifferentieringenochavgiftshöjningenbedömsenligt förslaget
inte ha någonmärkbareffekt på miljön. Ett syfte med förslagetär att underlätta
möjligheternaatt klara preciseringarnai miljökvalitetsmåletFrisk luft.
Det är positivt att avgiftsnivåer differentieras ytterligare efter euroklass. Att
motivera åkeriföretag att utifrån vägavgift skaffa en renare euroklass när
differentieringenenbartsträckersig till euroklass2 är svårt.
SverigesÅkeriföretaganseratt vägavgifterna bordevaratydligt miljöstyrande,och
alltsåbaseradepå växthusgasutsläpp
per transporteradenhet.

Övrigt
Promemorianinnehålleruträkningaroch tabellersom är oklara,särskilt avsnitt 6.2
om offentligfinansiellaeffekter.Beräkningarnaöver gamlaoch nya avgifter och
höjningensstorlek är oklara.Två exempel:
1) Dagensavgift för en dag är 76 kr1, och föreslåsändrastill 8 euro.Detta är
ingenhöjning men angesvaraen ökning med50 % i tabell 3 på s.14.
2) Avställdafordon är inte vägavgiftspliktiga.Vägavgift betalastillbaka till
den som ställerav sitt fordon. Summerasde fordon som angesi tabell 2 på
s.13är det 76 652 stycken,alltsårätt närade 80 000 som angesomfattas
av vägavgift.Men om 20 000 av dessaär avställdaoch beräkningen
inkluderardessablir siffrorna fel. Intäkternatorde ligga närmre90 än 224
miljoner kronor.
Promemorianangerinte hur fördelningsnyckelnför de pengarsom vinjettpliktiga
fordon från andraländerän de avtalsslutandeländernaska användasoch på vilka
belopp.SverigesÅkeriföretagkan därför svårligen dra någraslutsatserutifrån
påståendetatt åkeriergenerelltbedömsha godamöjligheteratt övervältra
kostnadsökningen
på sinakunder(s.14).SverigesÅkeriföretaganseratt intäkter
och fördelningav dessainom samarbetetmåsteredogörasför betydligt mycket
grundligareän som görsi promemorian.
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Skatteverket.Vägavgiftför utländskatunga fordon.
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SverigesÅkeriföretaganseratt ävenutländskafordon skabetalaavgift för att
användaandrasvenskavägarän motorvägaroch vissaeuropavägar.Det är en
viktig princip för att inte ytterligaresnedvridakonkurrensenmellan svenskaoch
utlandsregistrerade
företag,som möjliggörsmed en avståndsbaserad
beskattning.

Med vänlig hälsning

Tove Winiger, politiskt ansvarig

