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Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att
yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt över eventuella motioner.
Av de skrivelser som tas upp i regeringens redogörelse avser 23 riksdagens beslut i ärenden där skatteutskottet har haft beredningsansvaret. I de
allra flesta fallen gäller det skrivelser som har samband med lagstiftningsärenden som utskottet har berett under 2011. Tre tillkännagivanden har
redovisats som inte slutbehandlade. Detta gäller de frågor som beskrivs
här nedan.
Utskottet delar regeringens bedömning, såvitt utskottet är berört, och
avstyrker den i ärendet väckta motionen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) yrkande 2 om att riksdagen tillkännager att regeringen
snarast bör återkomma till riksdagen med förslag på tonnageskatt i enlighet med tidigare tillkännagivande.
I yttrandet finns en avvikande mening (S, SD).

Skrivelsen
Avskaffande av reklamskatten
Riksdagens skrivelse den 10 april 2002 med anledning av yrkanden i motioner (S, M, V, KD, C, FP och MP) avser ett tillkännagivande om att en
avveckling av reklamskatten bör prioriteras i den kommande budgetberedningen, dock med beaktande av de budgetpolitiska målen (rskr. 2001/02:
201, bet. 2001/02:SkU20). Enligt tidigare redogörelser har frågan prioriterats för budgetåren 2003–2005 utan att förutsättningar har bedömts föreligga för finansiering av ett avskaffande av reklamskatten med beaktande
av de budgetpolitiska målen.
I redogörelsen för 2005 redovisades att regeringen i den närmast föregående budgetberedningen hade funnit det möjligt att finansiera ett första
steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten (prop. 2005/06:1 Finans-
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plan m.m. avsnitt 5.6.3) fr.o.m. den 1 januari 2006. Skatten på annonser i
allmänna nyhetstidningar sänktes från 4 till 3 procent och reklamskatten i
övrigt från 11 till 8 procent. Samtidigt höjdes gränsen för när skatt måste
betalas från 12 till 50 miljoner kronor. Skattesänkningen beräknades motsvara drygt 300 miljoner kronor. I redogörelsen för 2006 hänvisade regeringen till vad den hade framhållit i budgetpropositionen för 2007,
nämligen att det är viktigt att den resterande reklamskatten kan avskaffas
så snart som möjligt, men att finansiering saknas.
I redogörelsen för 2007 hänvisades till att regeringen i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 Finansplan m.m. avsnitt 5.7.3) hade aviserat
ett ytterligare steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten, vilket
också har genomförts (prop. 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer). Samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som inte är annonsblad, katalog eller program har därmed fått
samma lägre reklamskatt som sedan den 1 januari 2006 gäller för allmänna nyhetstidningar. Lagändringarna tillämpades retroaktivt fr.o.m. den
1 januari 2007.
I redogörelserna för 2008 (s. 70), 2009 (s. 66), 2010 (s. 65) och 2011
(s. 60 f.) har regeringen hänvisat till att regeringen i budgetpropositionerna
för 2009, 2010, 2011 respektive 2012 har angivit att frågan om ytterligare
steg i avskaffandet av reklamskatten hade prövats i budgetberedningen.
Regeringen vidhåller i redogörelserna uppfattningen att den resterande
reklamskatten bör avskaffas. Regeringen framhåller dock i den aktuella
redogörelsen att den, med hänsyn till det ekonomiska läget, har fortsatt att
prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten.

Tonnageskatt
Riksdagens skrivelse den 15 mars 2007 med bifall till motion 2006/07:
T241 av Jörgen Johansson (C) yrkande 4 avser ett tillkännagivande om att
regeringen ska påskynda beredningen av en tonnageskatt för sjöfartsnäringen och återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning (rskr.
2006/07:115, bet. 2006/07:SkU11 punkt 2).
I skrivelse 2011/12:75 (s. 61) anför regeringen att frågan om införande
av tonnageskatt har utretts av Tonnageskatteutredningen (SOU 2006:20
Tonnageskatt). Betänkandet har varit på remiss och därefter beretts vidare.
Vid beredningen har det framkommit att både utredningens analys och de
förslag som lagts fram på grundval av analysen är bristfälliga. Beslutsunderlaget liksom utredningens förslag bedöms därför inte kunna ligga till
grund för lagstiftning. Regeringen ser det som nödvändigt att frågan om
tonnageskatt analyseras i ett bredare perspektiv där även övriga stöd för
sjöfarten beaktas. I dag är sjöfartsnäringen en gynnad bransch och får ett
omfattande sjöfartsstöd. Vidare har sjöfartsnäringen byggt upp stora latenta
skatteskulder genom överavskrivningar av fartyg. Den samlade effekten av
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sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten får inte utformas
så att andra branscher missgynnas. Regeringen har därför för avsikt att på
nytt och ur ett vidare perspektiv låta utreda frågorna om tonnageskatt och
andra stöd till sjöfarten. Även sjöfartens konkurrenssituation kan i detta
sammanhang behöva belysas ytterligare. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen efter att en sådan utredning har genomförts.

Europadiesel
Riksdagens skrivelse den 9 mars 2011 med delvis bifall till motion 2010/11:
Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M) avser ett tillkännagivande om att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 (i vilken Europadieseln
ingår) kan minskas under mandatperioden (rskr. 2010/11:183, bet. 2010/11:
SkU21 punkt 2).
I regeringens skrivelse 2011/12:75 (s. 70) anges att regeringen redan i
2011 års vårproposition (prop. 2010/11:100) angav sin avsikt att ge
berörda myndigheter i uppdrag att utreda i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under
mandatperioden. Den 22 juni 2011 beslutade regeringen att uppdra åt Trafikverket att belysa skillnaderna i hälso- och miljöpåverkan mellan diesel
av miljöklass 1 och miljöklass 3. I uppdraget ingår att utifrån genomförd
samhällsekonomisk analys ge förslag på lämplig skatteskillnad mellan miljöklass 1 och miljöklass 3 och till hur denna skatteskillnad kan förändras
över tiden fram till 2020. I denna del ingår också att bedöma hur marknadsandelarna för de två dieselkvaliteterna kan komma att ändras på grund
av förändrade skatteskillnader. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

Motionen
I motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) yrkande 2 anförs
att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag på tonnageskatt i enlighet med det tidigare tillkännagivandet. Frågan har dragits i
långbänk i fem år trots att det finns både ett tillkännagivande och en statlig utredning som har lagt fram förslag i ärendet. Regeringen har på de
fem åren bara kommit fram till att man anser att den tidigare utredningen
inte håller måttet, och vill därför tillsätta en ny utredning. Det är uppenbart att regeringen inte har prioriterat frågan om tonnageskatt på ett sådant
sätt som riksdagen har önskat.
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Utskottets överväganden
Reklamskattens konstruktion har medfört att en stor andel av skatten betalas av dagstidningarna samtidigt som reklam t.ex. via tv och internet inte
träffas av denna skatt. Utskottet noterar att regeringen i enlighet med intentionerna i riksdagens tillkännagivande återkommande har prövat förutsättningarna för att ta bort reklamskatten utifrån den offentligfinansiella
situationen. Senast inför budgetförslaget för 2012 har regeringen kommit
till slutsatsen att ytterligare steg för att avskaffa reklamskatten för närvarande inte kan tas. En sådan prövning är i överensstämmelse med tillkännagivandets ordalydelse. Utskottet förutsätter dock liksom tidigare att
reklamskatten avskaffas i kommande förslag från regeringen.
Det framgår av regeringens redogörelse att frågan om tonnageskatt
bereds vidare så skyndsamt som möjligt. Utskottet vill betona att det i riksdagen finns en samstämmig uppfattning om att det är angeläget att denna
fråga snart får sin lösning. Utskottet vill framhålla att Sverige utmärker sig
gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att inte ge sjöfartsnäringen möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Utskottet har också gjort bedömningen att frågan om tonnageskatt är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige. Vidare har
utskottet erinrat om att kommissionen i de strategiska målen för Europas
sjötransporter fram till 2018 har anfört bl.a. att tydliga och konkurrenskraftiga EU-ramar för tonnagebeskattning, inkomstbeskattning och statligt stöd
bör upprätthållas och i tillämpliga fall förbättras mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för statligt stöd till
sjötransport. Kommissionen har betonat att EU-flaggstater står inför en
skarp konkurrens från flaggstater utanför EU. Allt detta motiverar enligt
utskottets uppfattning att tonnageskatten ges en högre prioritet i det fortsatta arbetet.
I motionen framförs förslag om ett nytt tillkännagivande om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag på tonnageskatt i
enlighet med det tidigare tillkännagivandet. Utskottet har nyligen tagit ställning till frågan om tonnageskatt (bet. 2011/12:SkU14) och uttalade då att
man hade förståelse för att regeringen vid beredningen av en lagstiftning
om tonnageskatt behöver utreda närliggande frågor som har samband med
rederinäringens arbetsförutsättningar, bl.a. hur det gällande sjöfartsstödet
påverkas av en tonnageskatt. Vidare måste man ta ställning till hur frågan
med den latenta skatteskulden för rederinäringen ska lösas vid en övergång till tonnagebeskattning. Finansministerns besked om att en sådan
utredning nu är på gång är positivt, men utskottet betonade samtidigt att
det är angeläget att arbetet kan slutföras skyndsamt. De berörda rederierna
har ett berättigat behov av att snarast få besked om tonnageskattens närmare utformning.
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Med anledning av att regeringen nu agerar i frågan och därmed följer
riksdagens tidigare tillkännagivanden förutsätter utskottet att det fortsatta
arbetet med en lagstiftning om tonnageskatt i Sverige kommer att fortskrida utan att riksdagen ska behöva besluta om ett ytterligare tillkännagivande. Om så inte sker förbehåller sig utskottet rätten att återkomma i frågan.
När det gäller tillkännagivandet med uppdrag till regeringen att undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och
miljöklass 3 (i vilken Europadieseln ingår) kan minskas under mandatperioden har detta arbete påbörjats i och med det utredningsuppdrag som har
lämnats till Trafikverket. Utskottet förutsätter därmed att ärendet kommer
att redovisas som slutbehandlat nästa år.
Utskottet har inte någon kommentar med anledning av regeringens redovisning i övriga delar.

Stockholm den 26 april 2012
På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif
Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M),
Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Peter
Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson
(M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD) och
Anna Steele (FP).
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Avvikande mening
Tonnageskatt (S, SD)
Leif Jakobsson (S), Hannah Bergstedt (S), Christina Oskarsson (S), Hans
Olsson (S), Peter Persson (S), Anders Karlsson (S) och Thoralf Alfsson
(SD) anför:
I skrivelsen redogör regeringen för de åtgärder som regeringen har vidtagit
med anledning av de riksdagsbeslut som har meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. När det gäller frågan om tonnageskatt har denna
dragits i långbänk i fem år trots att det finns både ett tillkännagivande och
en statlig utredning som har lagt fram förslag i ärendet. Det är uppenbart
att regeringen inte har prioriterat frågan om tonnageskatt på ett sådant sätt
som riksdagen har önskat.
Samtliga EU:s sjöfartsländer har nu infört tonnageskatt för att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden. Sverige är ett undantag. Detta leder till att
vi förlorar nybyggen av fartyg till andra länder och att fler fartyg flaggas
ut. Vi anser att det är mycket olyckligt att regeringen, trots riksdagens tidigare tillkännagivanden och påpekanden från bl.a. Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar, ännu inte har presenterat något förslag om
tonnageskatt för sjöfartsnäringen. Inte minst har berörda rederier för att
kunna planera sin verksamhet ett berättigat behov av att snarast få besked
om skattens närmare utformning. Samtidigt måste givetvis frågan om den
latenta skatteskulden för rederinäringen lösas.
Även om det är glädjande att regeringen nu avser att ta itu med frågan
anser vi, med hänsyn till den passivitet som hittills har visats, att riksdagen bör ge regeringen till känna våra nu redovisade synpunkter om att
snarast återkomma till riksdagen med förslag på tonnageskatt i enlighet
med tidigare tillkännagivande. Därmed tillstyrker vi motion 2011/12:K10
yrkande 2.
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