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Till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2018/19:74 Avskaffande av flygets skattesubvention
Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren, och om
inget görs kan de växa med ytterligare 300–700 procent till 2050. Hade
flygsektorn varit ett enskilt land hade den legat i topp tio bland världens värsta
utsläpparländer. Vi måste snabbt agera för att minska flygets utsläpp.
Ett konkret sätt att agera vore att avskaffa de stora subventioner som i dag ges
till världens flygindustrier. I enlighet med Chicagokonventionen från 1944
beskattas inte flygbränsle. Endast i EU har EU:s miljöbyrå räknat ut att
skattebefrielsen på flygbränsle gör att det europeiska flyget subventioneras med
200–300 miljarder kronor årligen. Ett effektivt sätt att minska flygets utsläpp,
och dessutom spara miljardtals kronor, vore att snarast avskaffa skattebefrielsen
på flygbränsle.
Eftersom Chicagokonventionen lyder under det internationella flygfartsorganet
ICAO borde avskaffandet av skattebefrielsen lyftas där. När Vänsterpartiet
tidigare har väckt frågan med regeringen har vi fått svaret att man vill avskaffa
skattebefrielsen, men vad jag vet har man inte aktivt drivit frågan inom ICAO.
Det är glädjande att regeringen i punkt 23 i sitt 73-punktsprogram nu säger:
”Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och
konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle.” Detta
måste rimligen tolkas som att regeringen ska driva frågan inom ICAO och EU.
Om några dagar inleds ICAO:s 216:e rådsmöte i Montreal. Mellan den 24
september och den 4 oktober hålls ICAO:s 40:e generalförsamling där alla 192
medlemsstater är inbjudna att delta.
Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Tomas
Eneroth:

1. Vad är regeringens strategi för att avskaffa skattebefrielsen på
flygbränsle?
2. Avser statsrådet att verka för att regeringen lyfter avskaffandet av
skattebefrielsen på flygbränsle till ICAO:s kommande ministermöten
och inför generalförsamlingen i september?

1 (2)

INTERPELLATION TILL STATSRÅD

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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