Skatteutskottets betänkande
2005/06:SkU36

Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av
regeringens förslag om slopad och sänkt koldioxidskatt i de anläggningar
som omfattas av handeln med utsläppsrätter (budgetpropositionen för 2006
Finansplan m.m. punkt 40 delvis och avsnitt 5.5.2) får skjutas upp till
2006/07 års riksmöte.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av vissa frågor
Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2005/06:1 Finansplan
m.m. punkt 40 delvis och de övriga ärenden som kan komma att hänvisas
till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till
2006/07 års riksmöte.

Stockholm den 16 maj 2006
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Anna
Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Per-Olof Svensson (s), Marie
Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s),
Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Fredrik Olovsson (s), Anne-Marie Ekström (fp), Lars Gustafsson (kd),
Staffan Danielsson (c), Anne-Marie Pålsson (m) och Peter Rådberg (mp).
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Utskottets överväganden
Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av vissa
frågor
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen medger att behandlingen av regeringens förslag om
slopad och sänkt koldioxidskatt inom den handlande sektorn får
uppskjutas till riksmötet 2006/07.
Utskottets ställningstagande
Enligt 5 kap. 10 § riksdagsordningen skall ett ärende avgöras under den
valperiod då det väckts. Riksdagen kan dock genom särskilt beslut medge
att behandlingen av ett ärende får uppskjutas till första riksmötet i nästa
valperiod.
I budgetpropositionen för 2006 Finansplan m.m. (punkt 40 delvis och
avsnitt 5.5.2) föreslog regeringen slopad koldioxidskatt för industrianläggningar och högeffektiva kraftvärmeverk som omfattas av EU:s system för
handel med utsläppsrätter och sänkt koldioxidskatt för övriga förbränningsanläggningar som omfattas av utsläppshandeln. De nya reglerna skulle
tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006. Förslaget kräver kommissionens godkännande.
Förslaget remitterades till finansutskottet. I betänkande 2005/06:FiU1
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna hade finansutskottet inte
någon invändning mot regeringens förslag men ansåg att kommissionens
godkännande borde avvaktas innan riksdagen antar lagförslaget. Förslaget
bröts därför ut ur ärendet och överlämnades till skatteutskottet för fortsatt
beredning.
Regeringen anför i 2006 års vårproposition (prop. 2005/06:100 avsnitt
5.2.2) att avsikten fortfarande är att koldioxidskatten skall slopas för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av utsläppshandeln men att
regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2007.
Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av det aktuella
förslaget och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till 2006/07
års riksmöte.

Elanders Gotab, Stockholm 2006
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