Kommittémotion V028

Motion till riksdagen
2018/19:3074
av Tony Haddou m.fl. (V)

med anledning av prop. 2018/19:94
Befrielse från koldioxid- och energiskatt
och förändrad omräkning av skatt för diesel
och bensin

1 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör
återkomma med förslag på kompensatoriska åtgärder för att ekonomiskt återföra
medel till glesbygden med anledning av höjda drivmedelsskatter, och detta
tillkännager riksdagen för regeringen.
2. Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och
energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin.

2 Bakgrund
Regeringen föreslår i propositionen att befrielsen från koldioxidskatt för diesel i
arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och
vattenbruksverksamhet fr.o.m. den 1 juli 2019 ska vara 1 930 kronor per kubikmeter.
Under tiden fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 ska emellertid
nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning
av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten. Vidare föreslås
att skattebeloppen för bensin och diesel som årligen bestäms genom en omräkning
utifrån dels faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat
tillägg av 2 procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten
(BNP), under perioden 1 juli 2019 t.o.m. 31 december 2019 enbart ska grunda sig på
faktiska förändringar i KPI. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

3 Klimat- och miljöskadliga subventioner bör fasas ut
Sverige har på global nivå engagerat sig i arbetet för att fasa ut subventioner av fossila
drivmedel. Utfasning av miljöskadliga subventioner har diskuterats i flera
internationella processer, bl.a. inom EU, OECD och G20. I riksdagen har Vänsterpartiet
under lång tid lyft behovet av att miljö- och klimatskadliga subventioner fasas ut i
Sverige. Enligt OECD kan en subvention definieras som miljöskadlig om den
uppmuntrar till att mer miljömässig skada sker än vad som varit fallet utan
subventionen. Att subventionera miljöskadliga aktiviteter samtidigt som arbete görs för
att lindra skada och undvika miljöskadliga aktiviteter är inte ett lämpligt sätt att använda
samhällets resurser. Det är även avsteg från den vägledande principen i Sveriges miljöoch klimatpolitik om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan. Ett antal EU-länder
har redan sedan 2013 avskaffat subventioner till bränslen och drivmedel inom
jordbruket.
Med regeringens förslag om att öka skattenedsättningen inom jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamheter går man i motsatt riktning för vad som krävs
för att uppnå hållbara näringar med låga klimatutsläpp. I stället för att fasa ut
klimatskadliga subventioner förstärker man dessa och man minskar incitamentet att
minska utsläppen inom näringarna. Därutöver överger man principen att förorenaren
betalar och försvagar kostnadseffektiviteten för att uppfylla våra klimatmål.
Vänsterpartiet anser därför att den föreslagna ökade skattenedsättningen bör avslås. Vi
ser dock att det finns skäl att stärka vår nationella jordbruksproduktion för att öka vår
självförsörjningsgrad av livsmedel. Därutöver är ett hållbart jordbruk en förutsättning
för att naturen fortsatt ska kunna leverera tjänster som är till nytta för oss alla.
Vänsterpartiet anser att stöd bör utformas så att det minimerar negativ miljö- och
klimatpåverkan. En kompensation bör därför i stället ges till jordbruket som minskar
den totala skattekvoten på sektorn och som samtidigt bidrar till åtgärder som stärker den
ekologiska hållbarheten och minskar utsläppen. Regeringen bör återkomma med förslag
på åtgärder som minskar den totala skattekvoten för jordbrukssektorn och samtidigt
bidrar till stärkt ekologisk hållbarhet och minskat beroende av fossila bränslen.

4 Behåll BNP-omräkning av skatt på diesel och bensin
Vänsterpartiet anser att slopandet av det schabloniserade årliga BNP-baserade tillägget
på bensin- och dieselskatterna motverkar syftet med klimatpolitiken. Det försvagar
konkurrenskraften för förnybara drivmedel utanför reduktionsplikten och leder till ökad
förbrukning av fossila drivmedel. Vi anser därför att förslaget bör avslås. Vänsterpartiet
anser att skatt på drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska bilismens
klimatpåverkan. Det är dock helt nödvändigt att införa kompensatoriska åtgärder för de
med låga inkomster i glesbygden som saknar alternativ till bilen. Det kan bl.a. göras
genom att stärka möjligheterna till kollektivtrafik i glesbygd och förändra reseavdraget.
Glesbygden bör ekonomiskt kompenseras för höjda skatter på bensin och diesel genom
att pengar återförs för att stimulera en hållbar klimatomställning. Regeringen bör
återkomma med förslag på kompensatoriska åtgärder för att återföra medel till
glesbygden med anledning av höjda drivmedelsskatter. Detta bör riksdagen ställa sig
bakom och ge regeringen till känna.
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Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2018/19:94 Befrielse från koldioxidoch energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin. Detta bör
riksdagen besluta.
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