TILL HJELMCO OIL:S
SAMTLIGA DEPÅKUNDER
Sollentuna den 31 Maj 2008
Skatten på oblyad flygbensin
Tyvärr “glömdes” det bort att miljöklassa flygbensin. Regeringens proposition som
beskriver reducerad skatt för oblyad flygbensin saknar en tillhörande lag som reglerar
hur oblyad flygbensin miljömässigt skall se ut för att få en reducerad skatt, och utan
en lag kan man inte sätta en skatt. Oblyad AVGAS ser nu ut att beskattas som blyad.
Skatt på flygbensin vid s.k. privat nöjesflygning är ett EU direktiv och skatter på
drivmedel sätts utifrån minimiskattesatser som beslutas av EU.
Miljöklassning av bränslen görs också av EU. Bränslekvalitetsdirektiv 98/70/EG (och
senare direktiv genom vilka detta ändrats) innehåller miljömässiga kvalitetsspecifikationer för bilbensin som är införda i svensk lag SFS 2001:1080.
EU har dock ej gjort någon miljöklassning av flygbensin trots att EU-kommissionen
informerats om detta i brev från Hjelmco den 7 april 2006 och 5 februari 2007.
Enda möjligheten att på kort sikt få en lägre skatt för oblyad flygbensin är att
flygbensinen uppfyller kraven för någon av de befintliga miljöklasserna för bilbensin.
Hjelmco:s blyfria flygalkylatbensin AVGAS 91/96 UL är miljömässigt både bättre än
båtalkylatbensin och blyfri bilbensin miljöklass 1 och 2. Jämfört med AVGAS 91/96
UL har båtbränslet en lägre skattesats om 2:37 kr/liter. Men att få denna reducerade
skattesats fordrar godkännande från EU, vilket tar tid.
Bilbensin har 2 miljöklasser varav klass 2 är en ganska löst skriven specifikation med
få kontrollpunkter.
Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL har i en komposition som användes år 2001 uppfyllt
miljökraven för klass 2 oblyad bilbensin – men tyvärr används den kompositionen
inte längre.
Den komposition som idag används för AVGAS 91/96 UL är både miljövänligare och
säkrare än produkten från år 2001. Nuvarande produkt har den lägre brandfarlighetsklassen Mycket Brandfarlig till skillnad från år 2001 då den var Extremt brandfarlig.
Hjelmco har skrivit till Miljödepartementet och påpekat problemet och begärt en
skyndsam handläggning. Som det ser ut idag kommer blyfria AVGAS 91/96 UL få
samma skattesats som högblyade AVGAS 100 LL dvs. 6:02 kr/liter om regeringen
inte gör något under juni månad 2008.
Följ utvecklingen på www.hjelmco.com , kunskapsbanken, nyheter.

Lagerskatten -Tryckfelsnisse fel telefonnummer
I ett kundmeddelande den 24 maj 2008 har vi bett våra kunder att omkring 15-16 Juni
meddela oss sina aktuella lagersaldon. Om Du som kund vill, skall vi försöka leverera
så mycket bränsle Du önskar utan skatt och innan skatten införs den 1 juli 2008.
Men - tyvärr blev telefonnumret till Västeråskontoret felaktig. Vi bifogar därför en ny
påminnelselapp i orange att ersätta den felaktiga som var i röd färg. Var vänlig
sök rätt på den röda och makulera densamma.
Gratis T-shirts, kepsar, segelflyghattar, solparasoller.
I år har vi laddat upp med en mängd s.k. give-aways för våra kunder.
På grund av administrations- och fraktkostnader levereras dessa endast i samband
med flygbränsleleverans.
Solparasoller med Hjelmco logo är tänkt för de klubbar som har uteservering eller
vanligt kaffebord i det fria.
Var vänlig kommunicera Era önskemål snarast genom att sända in beställningssedel
enligt nedan per fax till 08-6269416.
Vi kommer försöka att följa alla rimliga önskemål.

FAXAS TILL: HJELMCO OIL SOLLENTUNA FAX 08-6269416
FRÅN: ……………………………………....................................................
Ange tydligt med versaler kundnamn och eget namn

MED TELEFONNUMER: …………………………………………………….
Ange flera telefonnummer inkl. mobilnummer.

FLYGPLATS: ………………………………………………………………….
ÖNSKAT ANTAL ENLIGT NEDAN. EV. SENASTE LEV.DAG………….
T-SHIRT (vit med Hjelmco-logo) STORLEK
S …..STYCK, M ….STYCK, L ….STYCK , XL….STYCK, XXL….STYCK
KEPSAR (kakifärg m Hjelmco-vinge justerbar storlek) ……….STYCK
SEGELFLYGHATT (vit m Hjelmco-vinge endast en storl……..STYCK
SOLPARASOLLER (beige/kaki med Hjelmco logo) ……..…….STYCK
Som vanligt – först till kvarn …
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