Pressmeddelande 2008-02-08
Förslag om skatt på flygbensin hotar
Sveriges flygbränsleförsörjning
Hjelmco Oil som Sveriges ledande flygbensinleverantör avvisar i
remissvar till Finansdepartementet departementets förslag om full skatt på flygbensin men
ingen skatt på flygfotogen (som är en sorts dieselbränsle).
Förslaget som är mycket innovativt innebär omvandlat till fordonstrafik
att alla taxibilar med dieselmotorer köper skattefritt bränsle medan taxibilar med
bensinmotorer betalar full skatt på bränslet.
Departementets förslag som riskerar att slå ut Sveriges flygbensinförsörjning
och därmed halvera landets flygbensinkonsumtion får som konsekvens att
•
•
•
•
•
•
•

delar av landets system för katastrofberedskap slås ut
tvingar c:a 25 st små flygplatser att stänga
gör c:a 500 människor i glesbygd inom turistnäringen arbetslösa
gör c:a 200 flyglärare och mekaniker arbetslösa
slår ut en stor del av Sveriges utbildningskapacitet för piloter
skapar kapitalförstöring i halvmiljardklassen på bensindrivna flygplan
ökar dramatiskt riskerna för flyghaverier

Finansdepartementets förslag har granskats av två av Sveriges bästa experter
på EG-rätt och skatterätt docenten Ola Wiklund och docenten Roger Persson Österman.
De båda experterna konstaterar att departementets förslag står i strid med
•
•
•
•
•

EG-rättens likabehandlingsprincip
EG:s konkurrensrätt
EG-rättens diskrimineringsförbud
EG-rättens regler om konkurrensstöd
Europakonventionen.

Lars Hjelmberg, VD på Hjelmco Oil AB förklarar att departementets förslag är oacceptabelt
då det slår ut större delen av det bensindrivna flygets infrastruktur och
dessutom straffbeskattar miljövänlig oblyad flygalkylatbensin. Samtidigt lämnas 2000 gånger
miljöfarligare flygfotogen i princip helt utan skatt. Departementets förslag på skatt på
flygbensin vid kommersiella flygningar är departementets eget påfund.
Om förslaget genomförs slår det sönder decennier av arbete främst inom småföretag
verksamma vid mindre flygplatser och turistnäring i Norrlandslänen.

För mer information kontakta: Lars Hjelmberg VD Hjelmco Oil AB,
lars.hjelmberg@2008.hjelmco.com
08-6269386, 0706-96 93 86.
Remissvaret finns att läsa i sin helhet på http://www.hjelmco.com/press
Hjelmco Oil är ett familjeföretag grundat 1981 med 26 års erfarenhet av att förse
flygbranschen med miljövänlig flygbensin. Företaget levererar bränsle till c:a 100
flygplatser runt om i landet och är baserat i Västerås.

