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Remissvar
Datum

Dnr/Beteckning

2015-08-31

TSG 2015-1323

Ert datum

Er beteckning

2015-08-24

Fi2015/4019

Regeringskansliet
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över remiss av regeringskansliets
promemoria om ytterligare skattehöjningar på
vissa drivmedel
Transportstyrelsens synpunkter
Transportstyrelsen har inget att erinra förslaget.
Transportstyrelsen noterar att kostnadshöjningen för en privatbilist är liten,
ca 60 kr per år, och vi ser därför inte att kostnadsökningen kommer bidra till
minskad bilanvändande så som det beskrivs i konsekvensutredningen (5.4).
Om användningen av fossila bränslen trots allt skulle gå ner till följd av
skattehöjningen, uteblir den önskade finansieringen. Vi ser därför inte att
förslaget har den miljöstyrande effekt som regeringen anger som motiv till
skattehöjningen.
Transportstyrelsen noterar att vissa skatter som påverkar flyget sänks
marginellt, andra höjs marginellt. Flygbensin används främst av allmänflyg,
inom bruksflyg och av mindre helikoptrar. De två senare kategorierna är
områden som pekats ut som särskilt känsliga för avgiftshöjningar (och
därmed kostnadsökningar) i samband med att möjlighet till undantag från
full finansiering av Transportstyrelsens verksamhet via direkta avgifter har
givits. Förslaget innebär dock att dessa aktörer får ökade kostnader.
Eftersom aktörerna i fråga förbrukar 20-30 liter flygbensin i timmen bedöms
höjningen, även om den är förhållandevis liten, vara märkbar för dem.
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Detta ärende har beslutats av stabschef Jacob Gramenius, GD-stab. I den
slutliga handläggningen av ärendet deltog avdelningsdirektör skatte- och
avgiftsavdelningen Anna Elvkull, avdelningsdirektör sjö- och
luftavdelningen Ingrid Cherfils, sektionschef strategi och utveckling
Katarina Wigler, sektionschef fordonsteknik, Ingela Sundin,
verksamhetsutvecklare skatte- och avgiftsavdelningen Ulla-Britt Andersson,
kvalificerad utredare skatte- och avgiftsavdelningen Jonny Geidne, utredare
GD-stabsenhet Jenny Ryman, handläggare sjö- och luftfartsavdelningen
Charlotte Billgren, utredare väg- och järnvägsavdelningen Per Öhlund och
utredare väg- och järnvägsavdelningen Linda Norberg, den senare
föredragande.

Jacob Gramenius
Stabschef
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