2015-08-31

Sida 1 (1)

Regeringen

Ert: Fi20 I 5 I 4019 Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen

Yttrande över ooRemiss av regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedeloo
Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) avger håirmed fiöljande yttrande över rubricerad remiss.
KSAK är en ideell intresseorganisation för landets flygklubbar.

KSAK anhåller att flygbränsle undantas från skattehojningen. Som skäl anfors foljande:
Flygbränsle var tills for några år sedan helt skattebefriat. Sverige begärde undantag från skatteplikten men fick avslag. Nu gällande lag 2ir en konsekvens av detta. Följdverkan fbr allmänflyget
i Sverige blev en mycket kraftig kostnadsökning. Drivmedlet utgör nu upp tiil40 oZ av kostnaderna för flygning. Detta tillsammans med andra kostnadshöjande åtgärder som öljd av regelforiindringar har lorsatt hela allmiinflyget i en krissituation. Antalet privatflygcertifrkat har minskat
kraftigt och antalet flygtimmar per pilot har också minskat. Detta har medfört en kostnadsspiral
dZir ökade kostnader minskar omfånget av verksamheten som i sin medfor ltterligare kostnadsökningar. Antalet flygcertifrkat for privatflyg har under rätt många år nu minskat konstant varfibr
kurvan över antalet utgör en rät linje som når noll 2037. Detta kan inte vara en acceptabel situation for svenskt flyg.
Det finns också flygsäkerhetsaspekter på situationen. Litet flygtidsuttag per individ lorsiimrar
flygsäkerheten. Man börjar i större utsträckning använda bilbensin istället for flygbensin. Detta
medför en ökad flygsäkerhetsrisk. Eftersom flygbensinen är en renare produkt påverkas även
miljön negatirt.
Förbrukningen av flygbränsle i Sverige förprivatflyg är synnerligen liten och i jiimforelse med
öwig örbrukning av fordonsbränsle i det niirmaste forsumbar. Allmänflyget som en grund fbr det
kommersiella flyget iir ändå av stor vikt. Allt som kan bör göras for att bevara ett allmänflyg i
Sverise.
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