
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:14 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:45 
bilaga 1) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas de förslag till ekonomisk-politiska åtgiirder i 

propositionen som avser höjning av skatterna pil bensin m. m., kilometer

skatten, fordonsskatten, skatten pä elektrisk kraft och reseskatten. Utskottet 

har med vissa smiirrc iindringar avseende förslagen om lagerskatt på bensin 

och om fordonsskattcnedsättning tillstyrkt bifall till propositionen. 

Utskottets borgerliga representanter reserverar sig för avslag på samtliga 

förslag till skattehiijningar. 
_,. . .:..·:'" ··-·~1·· 

•.':' 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:45 bilaga 

I att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

l. lag om iindring i lagen (1961:372) om bensinskatt. 

2. lag om lagerskatt på viss bensin. 

3. lag om Lindring i viigtrafikskattelagen (1973:601 ). 

4. lag om ändring i lagen ( 1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon som 

ick1.: iir registrerade i riket. 

5. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

6. lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, 

7. lag om iindring i skattebrottslagen (1971:69), 

8. lag om iindring i lagen ( 1971: I 072) om förmånsberättigade skatteford

ringar 111. 111. 

I propositionen föreslf1s bl. a. att skatten på bensin höjs med .SO öre per liter 

den I december 1984 och, som en följd därav. att kilometerskatten höjs den 1 

mars 198.S. En siirskild lagerskatt skall utgä pä den beskattade bensin som 

finns i lager den I december 1984. Kompensationen till glesbygdsbilisterna i 

form av nedsatt fordonsskatt höjs från 120 till 200 kr. per ~lr. 

Elskatten föresbs höjas med 2 öre per kWh. Rescskatten försbs höjas med 

.so kr. 

Lagförslagen har följande lyddsc. 
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BilaRa I. I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att ~ § lagen ( 1% I: Jnl om bensinskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·111"w1</c lydc/Je FiircsliiRt'll /ydclu 

n~ 

Skatt utgår med I krona 43 öre Skatt utgår med I krona 93 öre 
per liter. om annat inte siigs i andra per liter. om annat inte sägs i andra 
eller tredje stycket. eller tredje stycket. 

För metanol. etanol och högre al- För metanol. etanol och högre al-
koholer utgår skatten med 46 i.ire koholer utgår skatten med 71 i.ire 
per liter. Ingår si'1dan alkohol i en per liter. Ingår sådan alkohol i en 
blandning som avses i I § första blandning som avses i I§ första 
stycket al eller b) utgår skatten fi.ir stycket a) eller b) utgi'tr skatten för 
den inhlandade alkoholen med 46 den inblandade alkoholen med 7 / 
öre per liter och med I krona 43 (}re ore per liter och med I krona 93 öre 
per liter fi.lr blandningen i övrigt. per liter för blandningen i övrigt. 

För gasol utgår skatten med 39 För gasol utgi'1r skatten med 79 
öre per liter. öre per liter. 

Skatten beriiknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte 
inräknas smör:iolja som har tillsatts hensin för motordrift. Kan skatten inte 
beriiknas pi1 s;°1dant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna 
grunder. fi'ir heskattningsmyndigheten fastställa grunder för heräkning av 
volymen. 

Denna lag triider i kraft den I decemher 19R4. 

1 Lagen omtryckt 197~: 274. 
Senaste ly<lehe av lagens ruhrik 1975: 274. 
~Senaste lydelse 1984: 187. 
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2 Förslag till 

Lag om lagerskatt på viss bensin 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte iir registrerad som 
skattskyldig enligt 4 * lagen (I% I: 372) om bensinskatt och som di't innehar 
varor som avses i I § niimnda lag skall till staten hetala skatt enligt denna 
lag <IagerskattL Detsamma giiller den som iir registrerad och som vid 
samma tidpunkt innehar st1dana varor för vilka skattskyldighet har inträtt 
enligt 5 § första stycket I lagen om bensinskatt diirför att varorna har 
levererats till ett eget fiirsiiljningsstiille eller tagits i anspr~ik för annat 
iindamål iin försiiljning. 

2 * Lagerskatt tas ut för varor som iir skattepliktiga enligt lagen 
(I% I: 372) om bensinskatt och för vilka skatt skyldighet enligt den lagen 
har intriitt före den I december 1984. 

3 * Lagerskatt tas ut endast till den del lagret omfattar mer iin 10000 liter. 

4 * Lagerskatten utgör 
I. för hensin 50 lire per liter 
2. för metanol, etanol och högre alkoholer 25 öre per per liter 
3. för gasol 40 öre per liter. 
Ingår en alkohol som anges i första stycket 2 i en blandning som avses i 

I§ första stycket a) eller bl lagen ( 1961: 372) om bensinskatt tas lager
skatten ut för den inblandade alkoholen med 25 öre per liter och med 50 öre 
per liter för blandningen i övrigt. 

5 § Den som iir skyldig att hetala lagerskatt skall liimna en deklaration till 
riksskatteverk<.:t om sitt innehav av skattepliktiga varor. Deklarationen 
skall ta upp 1k lagrade varornas art och kvantitet. lagringsplatserna. den 
anviinda miitningsmet11den och skattens helopp. 

Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket senast den 15 
januari 19!<.'. Skallen skall sena~! samma dag vara inbetald till verket. 

DeklaratiL•nen skall avges pi\ heder och samvete samt uppriittas p<"1 
blank<.:tt enligt formuliir som faststiills av riksskatteverket. 

6 * Lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter giiller i 
fr{1ga om lagerskatt. Diirvid iakttas följande. 2 kap. I -9 **· 5 kap. I *första 
och andra styckena. 3-5 ** och 9 *· 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall inte 
tilliimpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall giilla om 
deklaraliLinen har kommit in senast den 15 januari J 985. Restavgift enligt 5 
kap. 8 § I skall tas ut om skatteheloppet inte har hctalats senast den 15 
januari 1985. Riinta enligt 5 kap. 12 § första stycket I utgiir fri\n den 15 
januari 1985. 

Denna lag triider i kraft den I dccemhcr 1984. 
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3 Fiirslag till 

Lag om ändring i \'ägtrafikskattelagen (1973:601) 

Hiirigenom föreskrivs att 12 a * samt hilagorna I och 2 till viigtralikskat
tclagen ( 197.~: 601 l1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Fiircslagen 1_,·dl'l.H• 

12 a * 
f-onlonsskatten för en personhil 

skall utgil med ett 120 /..mnor Higre 
helopp per iir iin som anges i hilaga 
I till denna lag. om bilen hiir hem
ma i en kommun som anges i hilaga 
3 till denna lag. Detta giiller dtick 
inte om skatten for hilen skall he
riiknas enligt 12 h ~-

Fordonsskatten för en personhil 
skall utgf1 med ett 200 kronor liigre 
helopp per {1r iin som anges i bilaga 
I till denna lag. om hilen hör hem
ma i en kommun söm anges i hilaga 
3 till denna lag. Detta gäller dock 
inte om skatten för hilen skall hc
riiknas enligt 12 h ~-

En persC:inhil anses höra hemma i den kommun. diir den skattskyldige 
har ~in adress enligt hiln:gistrct vid den tidpunkt. som anges i 14 * första 
eller andra stycket eller vid ing{ingen av den tid som anges i 14 ~ tredje 
stycket. Saknas sildan adress giiller i stiillet den adress som borde vara 
antecknad i hilregistret. 

Oen liigre fordonsskatten tilliimpas niir fordonsskatt pi'tförs för helt skat
te{ir eller hel skatteperiod. niir skatt pMörs diirför att skatteplikt inträder 
for ett fordon eller vid efterheskattning. 

1 Lagen omlry\:kt 1984: ~56. 
Senaste lyuel'e av la!!ens ruhrik 1974: K69. 
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Bilaga I till vägtrafikskattelagen (1973:601) 

Nuw1ra11de lydelse 

Fordonsskatt 

Fordonsslag 

A Motorcyklar 
I Tvåhjulig motorcykel 

utan sidvagn 
2 Annan motorcykel 

B Personbilar 

C Bussar 
I Buss som är 

inrättad för 
drift endast 
med bensin 
eller gasol 

2 Annan buss 

D Lastbilar 
I Lastbil som är 

inrättad för 
drift endast 
med bensin 
eller gasol 

2 Annan lastbil 
2.1 med anordning 

för påhängs
vagn med två 
hjulaxlar 

med tre eller 
flera hjul
axlar 

Skattevikt, 

kilogram 

0- 75 
76-
0-

0- 900 
901-

0- 1600 
1601- 3(100 
3001-

0- 1600 
1601- 3000 
3 00 I - 7 000 
7001-10000 

10001-30000 
30001-

0- 1600 
1601- 3000 
3001-

0- 1600 
1601- 3000 
3001- 6000 
6001-10000 

10001-14000 
14001-

0- 1600 
1601- 3000 
3001- 6000 
6001-11000 

11001-15000 
15001-18000 
18001-23 000 
23001-27000 
27001-

5 

Skatt. kronor 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal kilo-
gram över den 
lägsta vikten i 
klassen 

100 0 
125 0 
200. 0 

355 0 
445 90 

355 () 

391 36 
895 0 

355 0 
391 36 
895 14 

1455 35 
2505 61 

14 705 0 

355 0 
391 36 
895 0 

540 0 
565 25 
915 44 

2 235 5() 
4475 125 
9475 2:!0 

540 0 
565 25 
915 50 

2415 62 
5 515 75 
K 515 Kil 

Il 155 lt>O 
19155 13() 
24W5 0 
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f'onlonsslag 

2.2 utan anordning 
för påhängs
vagn med två 
hjulaxlar 

med tre eller 
flera hjul
axlar · 

F. Traktorer och 
motorredskap 
I Trafiktraktor 

och registrerat 
motorredskap 
som inriitt;1ts 
för drift med 
annat drivmedel 
än hriinnolja 

2 Trafiktraktor 
och registrerat 
motorredskap 
som inriittats 
för drift med 
brännolja 

J Traktor klass Il 

F Släp,·agnar 
I Släpvagnar med 

skattevikt högst 
J 000 kilogram 

2 Släpvagnar med 
skatlevikt över 
J 000 kilogram. 
som dras av en 
bensin- eller 
gasoldriven bil 1 

med en hjulaxel 
med två hiul-
axlar · 
med tre t•ller 
!lera hjul
axlar · 

Skatlevikt. Skall. kronor 

kilogram 

0- 1600 
1601- 3000 
JOOI- 6000 
6001-10000 

10001-- 14 t\OO 
14001-17000 
17001-

0- 1600 
1601- JOOO 
J 001- 6000 
6001-11 000 

11001-15000 
15001-18000 
18 001-27 ()00 
27001-

0- I 300 
1301- 3000 
3001- 7000 
7001-

0- 13(1() 
1301- 3000 
3001- 7000 
7001-

()-- 2 500 
2501-

0- I 000 
I 001 - 3000 

3001-
3001-1.1000 

1.1001-
JOOl-1.1000 

13001-

grun<l
hclopp 

355 
J91 
895 

I 105 
2 105 
4985 
8855 

355 
391 
895 

1 015 
1665 
3 945 
6975 

18 315 

370 
425 

I .160 
5 It)() 

535 
620 

2065 
7M5 

150 
225 

150 
170 

580 
580 

I 41<0 
'XO 

I 180 

tilliiggsbclopp 
fiir varje helt 
hun<lnital kilo
gram över den 
lägsta vikten i 
klassen 

0 
36 

7 
25 
T2 

129 
169 

0 
36 
4 
n 
57 

101 
126 

0 

0 
55 
95 

168 

0 
85 

140 
245 

0 
0 

0 
21 

Il 
9 
() 

6 
0 

6 

1 Dras annan släpvagn än påhiingsvagn iiven av kilometcrskatte pliktigt fordon ta-; 
skatt ut enligt J. Dras sliipva1m även av lrafiklrak1<1r eller n:!!istrerat motorrcd\kap 
tas skatt ut enligt 4. 
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Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor 

kilogram grund- t i Iläggsbelopp 
belopp för va~je helt 

hundratal kilo-
gram över den 
lägsta vikten i 
klassen 

3 Kilometerskalle-
pliktiga släpvagnar 
3.1 styraxcl för 

påhängs vagn 
med en hjul-
axel 3001- 5000 630 57 

5001- 8000 1770 87 
8001- 4 380 161 

med två eller 3001- 8000 610 31 
flera hjul- 8001-11000 2 160 62 
axlar 11 001-14000 4020 93 

14001- 6810 130 
3.2 andra släp-

vagnar med 
en hjulaxel 3001- 5000 320 24 

5001- 8000 800 31 
8001- I 730 52 

med två hjul- .lOOI- 8000 310 17 
axlar 8001-11000 1160 31 

11001-14000 2090 47 
14001-17 000 3 500 62 
17001- 5 360 68 

med tre eller 3001-11000 300 Il 
flera hjul- 11001-17000 I !RO 24 
axlar 17 001-25 000 2 620 40 

25001-32000 5820 53 
32001- 9 530 0 

4 Släpvagnar med 
skattevikt över 
3 000 kilogram. 
som dras av en 
trafiktraktor 
eller ett regi-
strerat motor-
redskap~ 
med en hjulaxel 3001- 8000 830 57 

8001- 3680 127 
med två hjul- 3001- 8000 820 3.J 
axlar 8001-11000 2520 85 

11001-17000 5070 216 
17001- 18030 221 

med tre eller 3001-11000 730 28 
flera hjul- 11001-14000 2970 72 
axlar 14 001-20000 5 130 113 

20001-25 000 119/(} 137 
25 00 I - 30 000 18 7()(1 l.J3 
30001-35 000 25 9/(} 1111 
35001- .W960 6 

~ Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av kilometero;kattepliktigt fordon tas 
skall ut enligt 3. 
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Biiaga I till vägtraftkskattelagen (1973: 6011 

FiireslaRen lydelse 

Fordonsskatt 

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor 

A Motorcyklar 
I Tvåhjulig motorcykel 

utan sidvagn 
2 Annan motorcykel 

B Personbilar 

C Bussar 
I Buss som är 

inrättad för 
drifl endast 
med bensin 
eller gasol 

:! Annan buss 

D Lastbilar 
I Lastbil som är 

inriittad för 
drift endast 
med hensin 
eller gasol 

2 Annan lastbil 
2.1 med anordning 

for påhängs
vagn med två 
hjulaxlar 

med tre eller 
ncra hjul
axlar 

kilogram grund-
belopp 

0- 75 100 
76- 125 
0- 200 

0- 900 355 
901- 445 

0- 1600 355 
1601- 3000 391 
3001- 895 

0- 1600 355 
1601- 3000 391 
3001- 7000 895 
7001-10000 1455 

10001-30 000 2 505 
30001- 14 705 

0- 1600 355 
1601- 3 000 391 
3001- 895 

0- 1600 540 
1601- 3000 565 
3001- 6000 915 
6001-10000 2 235 

10001-14000 4475 
14001- 9475 

0- 1600 540 
1601- 3000 565 
3001- 6000 915 
6001-11000 2 415 

11001-15000 5 515 
15001-18000 8 515 
18001-23000 11 155 
23001-27000 19155 
27001- 24 545 

tilläggsbelopp 
för va~ie helt 
hundratal kilo-
gram över den 
lägsta vikten i 
klassen 

0 
0 
0 

0 
90 

0 
36 
0 

0 
36 
14 
35 
61 

0 

0 
36 

() 

0 
25 
44 
56 

125 
220 

0 
~5 
50 
62 
75 
RX 

lhO 
136 

(\ 

8 
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Fonlonsslag 

2.2 utan anordning 
för p<lhängs
vagn med två 
hjulaxlar 

med tre eller 
nera hjul
axlar 

E Traktorer och 
motorredskap 
I Trafiktraktor 

och registrerat 
motorredskap 
som inrättats 
för drift med 
annat drivmedel 
än hriinnolja 

2 Trafiktraktor 
och registrerat 
motorredskap 
som inriittats 
for drift med 
hriinnolja 

3 Traktor klass Il 

F Släprn~nar 
I Sliipvagnar med 

skattt'vikt högst 
3 000 kilogram 

2 Släpvagnar med 
skattevikt över 
3000 kilogram. 
som dras av en 
hensin- eller 
gasoldriven bil 1 

med en hjulaxel 
med tvf1 hjul
axlar 
med tre eller 
nera hjul
axlar · 

Skattevikt. Skatt. kronor 

kilogram 

0- I MIO 
1601- 3000 
3001- 6000 
6001-10000 

10001-14000 
14001-17000 
17001-

0- 1600 
1601- 3000 
3001- 6000 
6001-11000 

11001-15000 
15001-18000 
18 001-27 000 
27001-

0- 1300 
1301- 3000 
3001- 7000 
7001-

0- 1300 
1301- 3000 
3001- 7000 
7001-

0- 2 500 
2501-

()- 1000 
I 001- 3 000 

3001-
3001-13000 
l.~001-

.~001-13000 

13001-

grund
belopp 

355 
391 
895 

I !05 
2 105 
4985 
8855 

355 
391 
895 

I 015 
1665 

tilläggshelopp 
för varje helt 
hundratal kilo
gram över den 
liigsta vikten i 
klassen 

0 
36 
7 

25 
72 

129 
169 

0 
36 
4 

13 
57 

3 945 . 101 
6975 126 

18 315 0 

370 0 
425 55 

I 360 95 
5 160 168 

570 0 
MO 90 

2 190 150 
8 190 260 

150 () 

2::!5 () 

150 0 
170 21 

580 Il 
5!W 9 

1480 0 
580 6 

I 180 0 

9 

1 Dras annan sliipvagn iin pähiingsvagn ä\'en av kilometerskattepliktigt fordon tas 
skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap 
tas skatt ut enligt 4. 
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fon.lonsslag Sk;.itlcvikt. Skatt. kronor 

kilogram grunJ- tilläggsbdopp 
belopp för varje helt 

hundratal kilo-
gram över den 
lägsta vikten i 
klassen 

3 Kilometerskalle-
pliktiga sHipvagnar 
3.1 styraxel för 

pahängsvagn 
med en hjul-
axel 3001- 5000 630 57 

5001- xooo 1770 87 
8001- 4.l80 161 

med l v;I eller 3001- 8000 610 31 
!lera hjul- 8001-11000 '.! 160 6'.! 
axlar 11001-14000 40'.!0 93 

14001- <>810 130 
3 .'.! andra ,Jap-

vagnar med 
en hjulaxel 3001- 5000 3'.!0 '.!4 

5001- 8000 800 31 
8001- I 730 5'.! 

med t vä hjul- 3001- 8000 310 17 
axlar 8001-11000 11(>0 31 

11001-14000 '.!090 47 
14001-17000 3 500 <>'.! 
17001- 5 3(>0 (>8 

med tre eller JOOl-11 000 300 Il 
!lera hjul- 11001-17000 I IKll '.!4 
axlar 17 001-25 000 2 (>20 40 

25001-32000 5820 53 
.l'.!001- 9 530 0 

4 Slap\'agnar med 
skattevikt över 
3 000 kilogram. 
"lin dra, a\' en 
tratiktraktor 
dler c:tt regi-
streral molor-
re,bkap~ 
mc:d en hjulaxd .l 001- 8000 8YU (J(J 

8001- 381)() 135 
med l\'ii hjl1l- 3001- xooo 880 35 
axlar 8001-11000 !n3U I)() 

11001-17000 5330 !311 
17001- /Y 13U !./() 

med tre eller 3001-11000 780 30 
tlera hjul- 11001-14000 3180 75 
axlar 14 001-'.!0000 5./30 l!O 

20001-25 000 J!n3o /./5 
25001- .lO 000 /I) 11110 155 
.lOOOl-35 000 !76311 110 
35 001- 33130 7 

~ Dras annan ,J.ip\'agn iin pah;ingsvagn ;1\'en a1· kilomeicr,l..a11eplik1ig1 fordon tas 
sk;1t1 ul enligt 3. 
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Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

N111•tmJ11de lydelu 

Kilometerskatt 

Fordonsslag 

Personbil 

2 Buss 

3 Lastbil 
3.1 med anordning 

för påhiings· 
vagn 

3.2 annan lastbil 

4 Släpvagnar med 
skallevikt över 
3 000 kilogram, 
som dras av el! 
kilometerskalle
pliktigt fordon 
4.1 styraxel för 

påhängs vagn 
med en hjul
axel 
med tvä eller 
flera hjul
axlar 

4.'.! annan sliipvagn 
med en hjul
axel 
med tvi1 hjul
axlar 
med tre eller 
flera hjul
axlar 

Skattevikt, 

kilogram 

0- 900 
901-

0- 1600 
1601-

0- 1600 
1601-

0- 1600 
1601-

3001-

3001-

3001-
3001-11000 

11001-
3001-11000 

11001-

Il 

Skatt, öre för I 0 kilometer 

grund- tilläggsbelopp 
belopp för varje helt 

hundratal kilo-
gram over den 
lägsta vikten i 
klassen 

100 0 
108.5 8.5 
119 0 
I 19,3 0,3 

199 0 
200 1,45 

119 0 
120 1,03 

65 / ,90 

60 1,30 

62 0,55 
61 0,46 
97JI 0,85 
59 0,36 
87.8 0,68 

Är kilometerskallepliktig bil inte inrät1ad för drift med brännolja utgår skatt med 80 
procent av angivna belopp. 



SkU 1984/85:14 

Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

FiiresiaR<'ll lydelse 

Kilometerskatt 

Fordonsslag Skattevikt. Skall, ön: för 10 kilometer 

Personbil 

3 Lastbil 
3. I med anordning 

för piihiings
vagn 

3.~ annan lastbil 

4 Sli1pvagnar med 
skattevikt öva 
3 000 kilogram. 
som dras av .:Il 
kilom.:t.:rskatte
plikt igt fordon 
4.1 styraxel for 

p;ihiings vagn 
med cn hjul
ax.:I 
m.:d tvi1 dlcr 
tl.:ra hjul
axlar 

4.~ annan sliipvagn 
m..:d .:n hjul
ax.:I 

a:-.lar 

mcd tva hjul
a\lar 
m.:d tr.: .:llcr 
tl.:ra hjul-

kilogram 

0- 900 
901-

0- 1600 
I 601-

()- I 600 
I 601-

0- I 600 
1601-

3001--

3001-

3001-
3001-11000 

11001-
.~001-11000 

11001-

grund
belopp 

125 
139 
153 

tilliiggsbelopp 
för varje helt 
hundratal kilo
gram i\vcr den 
läg,ta vikten i 
klassen 

0 
/./ 
0 

153.3 0.3 

225 0 
227 /,65 

153 0 
15./ I ,JO 

75 2.15 

6X 1.50 

71 0.65 
69 11,50 

10'1 U.'15 
67 0 . ./11 
C)Cj 0.75 

12 

Är kilometerskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja utgår skatt med 80 
procent av angivna belopp. 

Di:nna lag triidt:r i kraft dt:n I mars 1985. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, 
som icke är registrerade i riket 

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen ( 1976: 338) 1 om vägtrafikskatt 
på vissa fordon, som icke är registrerade i riket skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Bilaga 2 till lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är 

registrerade i riket 

Kilometefäkall 

Fordons slug 

Briinnoljedrivna la,tbilar 
I. I m.:J anordning för 

pi1hängsvagn 

l.2 övriga 

2 Briinnoljedrivna bussar 

J SHipvagnar kopplade till 
eller avsedda att kllpplas 
till briinnoljedrivna 
lastbilar eller 
briinnoljedrivna bussar 
3. I Styraxel for pahängsvagn 

3.2 Övriga 

1 Lagen omtryckt 1984: '257. 

Totalvikt, 
kilogram 

0-10000 
10001-15000 
15 001-20000 
20001-

0-10000 
10001-15000 
15 001-20000 
20000-

0-10000 
10001-15000 
15001-20000 
20001-

0-10000 
!0001-
10001-15000 
15 001-20000 
'20001-

Skatt, kronor för 
10 kilometer 

2.70 
3,70 
·IAO 
5,10 
1 .70 
2../0 
2.90 
3.40 
1,30 
1,55 
1 .70 
1.85 

1,75 
2.25 
1,25 
1 .50 
1 .75 



SkU 1984/85:14 

Fiircslage11 lydelse 

Kilometerskatt 

fordonsslag 

Hriinnoljedrivna lastbilar 
I. I med anordning för 

pahängsvagn 

1.2 iiniga 

2 ·Briinnoljedrivna bussar 

-~ Sliipvagnar kopplade till 
eller av":JJa att koppla' 
till brimnoljcdrivna 
la,tbilar dlt:r 
briinnoljedrivna bus,ar 
3.1 Styraxcl for pi1himg;vagn 

3.2 Övriga 

T,nalvikl. 
kilogram 

Skall, kronor för 
10 kilometer 

14 

·-------------------

0-10000 
10001 -- l'i 000 
15 001-20000 
20001-

0-10000 
10001-l'iOOO 
15 001-20000 
20000-

0-10000 
10001-15000 
15 001-20000 
~0001-

0-10000 
IOOOl-
10001-15000 
15 001-20000 
20001-

3,/0 
4,:!0 
5,00 
5,110 
2,00 
2.75 
3.30 
3,<JO 
/,50 
1.80 
I .95 
:!, /() 

2,00 
2.55 
I . ./Il 
I .70 
2,110 

I. D.:nna lag trfökr i kraft tkn I mars 19l\:'i. 
::!. Aldr.: b.:stämmdser tilhimpa~ dock fortfarande i friiga om fordon som 

har förts in i land.:t före den I mar~ 1985. 



SkU 1984/85:14 15 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1957: 262) om allmän energiskatt' 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'l1ra11de lydelse 

Skatten utgår med 4,2 öre per 
kilowattimme för elektrisk kraft 
som förbrukas i kommuner som 
anges i bilaga 2 till denna. lag och 
med 5,2 iire per kilowattimme i öv
riga fall. I fråga om sådan kraft som 
förbrukas i industriell verksamhet 
utgår dock skatten med 3 iire per 
kilowattimme för den del av för
brukningen under ett år som över
stiger 40 000 kilowattimmar. 

Föreslagen lydelse 

14§ 

Skatten utgår med 6,2 öre per 
kilowattimme för elektrisk kraft 
som förbrukas i kommuner som 
anges i bilaga 2 till denna lag och 
med 7,2 öre per kilowattimme i öv
riga fall. I fråga om sådan kraft som 
förbrukas i industriell verksamhet 
utgår dock skatten med 5 öre per 
kilowattimme för den del av för
brukningen under ett år som över
stiger 40 000 kilowattimmar. 

Denna lag träder i kraft den I december 1984. 
Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning

en efter utgången av november 1984. Om mätaravläsning görs under tiden 
den 23 november - den 7 december 1984 gäller den nya skattesatsen för 
tiden efter mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i 
endast begränsad omfallning, tillämpas den nya skattesatsen för energiför
brukningen fnln och med den I december 1984, varvid skatten beräknas 
efter skiilig grund. Som miita.ravläsning godtas även avläsning som enligt 
tillämpade rutiner görs av förbrukaren. 

' Lagen omtryckt 198-l: 15-l. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 27'2. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen ( 1978: 144) om skatt på vissa resor1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrandt• lydelse Föreslagen lydelse 

9§ 

Reseskatt utgår med 150 kronor Reseskatt utgår med 200 kronor 
per passagerare. per passagerare. 

Reseskatt utgår inte för passagerare som inte fyllt 12 år. Reseskatt utgår 
inte heller för passagerare som deltar i charterflygning som avses i 2 § 
första stycket I, 2, 4 eller 5 utan egen kostnad i egenskap av anställd hos 
den som utför charterflygning eller anordnar eller förmedlar resa i vilken 
sådan flygning ingår. 

Denna lag träder i kraft. den I januari 1985. De nya bestämmelserna 
gäller för chartcrflygningar vars avresedag är bestämd till den I januari 
1985 eller senare. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga 
om resor som har beställts av passagerare före den 24 oktober 1984 med 
avresedag före den I april 1985. · 

' Lagen omtryckt 1984: 160. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen 11971 :69) 

Härigenom föreskrivs att I ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·<1ra11dc lydl'l.1e Fiircsla1:c11 lyddsc 

I *' 
Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 
I. lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter for särskilda förmtmer och 

riillighetcr. förordningen ( 1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebo
lags tillg[111gar. kommunalskattelagcn (1928: 370). förordningen ( 1933: 395) 
om ersiittningsskatt. lagen tl 941: 416) om arvsskatt och gih·oskatt. lagen 
( 1946: 324) om skogsvärdsavgift. lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt. 
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. lagen ( 1958: 295) om sjö
mansskatt. lagen (1984:1194) om hyreshusavgift. lagen (1983:219) om 
tillfiillig vinstskatt. lagen ( 1983: 1086) om vinstdelningsskatt. 

2. lagen ( 1928: 376) om skatt på 2. lagen ( 1928: 376) om skatt pli 
lotterivinster. lagen (1941: 251) om lotterivinster. lagen (1941: 251) om 
särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) 
om allmän energiskatt. lagen om allmän energi~katt. lagen 
( 1961: 372) om bensinskatt. lagen ( 1961: 372) om bensinskatt. lagen 
( 1961: 394) om tobaksskatt. sHim- ( 1961: 394) om whaksskatt. stiim-
pelskattelaµen ( 1964: 308). lagen pelskattelag:cn ( 1964: 308). lagen 
( 1968: 430) om mervärdeskatt. la- ( 1968: 430) om merviirdeskatt. la-
gen ( 1972: 266) om skatt på an- gen ( 1972: 266) om skatt pt1 an-
nonser och reklam. lagen nonser och reklam. lagen 
( 1972: 820) om skatt pii spel. lagen ( 1972: 820) L'm skatt p{i spt.:I. lagen 
( 1973: 37) om avgift på vissa ( 1973: 37) om a\gift pil vissa 
dryckesförpackningar. viigtrafik- dryckesfi.irpackningar. viigtraf1k-
skattelagen (1973:601). lagen skattelagen (1973:61\1). lagen 
(1973: 1216) om siirskild avgift för ( 1973: 1216) om s~irskild avgift för 
oljeprodukter och kol. hilskrut- oljeprodukter och kol. hilskrot-
ningslagen (1975:343). lagen ningslagen (1975:343). lagen 
(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen 
( 1978:69) om försäljningsskatt på (1978:69) om försiiljningsskatt på 
motorfordon. lagen (1978:144) om motorfordon. lagen (1978:144) om 
skatt på vissa resor. lagen ( 1982:691) skatt på vissa resor. lagen ( 1982:691) 
om skatt på vissa kassettband, lagen om skatt på vissa kassettband, lagen 
( 1982: 1200) om skatt på videohand- ( 1982: 1200) om skatt på videoband-
spelare. lagen (1982:1201) om skatt spelare. lagen (1982:1201) om skatt 
på viss elektrisk kraft. lagen på viss elektrisk kraft. lagen 
(198.l 1053) om skatt på omsättning (1983: 1053) om skatt på omsättning 
av vissa värdepapper. lagen av vissa värdepapper. lagen 
(1983: 1104) om särskild avgift för ( 1983: 1104) om särskild avgift för 
elektrisk kraft frän kärnkraftverk, elektrisk kraft från kärnkraftverk. 
lagen (1984:351) om totalisator- lagen ( 1984:351) om totalisator-
skatt. lagen (1984:355) om skatt på skatt. lagen (1984:355) om skatt på 
vissa dryckesförpackningar. lagen vissa dryckesförpackningar. lagen 

I Senaslc lv1.klo;e 1984: 601. Paragrafen fiire,lih :111drad :il'Cll i rrnr. 198-H~5: 18. 
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(1984:404) om stämpelskatt vid in
skrivningsmyndighcter, lagen 
(1984:405) om stämpelskatt på ak
tier, lagen ( 1984:409) om avgift på 
gödselmedel, lagen (1984:410) om 
avgift på bekämpningsmedel. 

18 

Fiirn/agcn frdclse 

(1984:404) om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter, lagen 
( 1984:405) om stämpelskatt på ak
tier, lagen (1984:409) om avgift pt1 
gödselmedel, lagen (1984:410) om 
avgift på bekämpningsmedel, lagen 
(1984:000) om lagerskatt på 1·iss 
bensin. 

3. lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 
Lagen giiller iivcn prcliminiir skall. kvarstf1ende skatt och tillkommande 

skall som avses i upphördslagcn ( 1953: 27'.!l. 
Lagen tilHimpas inte om skallen eller avgiften faststiills eller uppbiirs i 

den ordning som giiller för tull och inte heller hetriiffande restavgift. 
skattctilliigg eller liknande avgift. 

Denna lag triider i kraft den I december 1984. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte
fordringar m.m. 

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m.m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

1 §I 

Förm<'insratt enligt 11 § förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran 
på 

I. skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket upphiirdslagen 
( 1953: 272). samt skatt enligt lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och riittigheter, lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 
kupongskattelagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 219) om tillfällig vinstskatt. 

2. skatt enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 

3. skatt eller avgift enligt lagen 3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om skatt på lotterivin- ( 1928: 376) om skatt på lotterivin-
ster. lagen ( 1941: 251) om särskild st er, lagen ( 1941: 251) om särskild 
varuskatt. lagen ( 1957: 262) om all- varuskatt. lagen !1957: 262) om all-
män energiskatt. lagen ( 1961: 372) män energiskatt. lagen (1961: 372) 
om bensinskatt. lagen (1961: 394) om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tobaksskatt. stämpelskattcla- om tobaksskatt, stämpelskattela-
gen (1964:308), lagen (1972:266) gen !1964:308). lagen (1972:2661 
om skatt på annonser och reklam. om skatt på annonser och reklam, 
lagen (1972: 820) om skatt på spel, lagen ( 1972: 820) om skatt på spel, 
lagen t 197J: 37) om avgift på vissa lagen (1973: 37) om avgift på vissa 
dryckesförpackningar. lagen dryckesförpackningar. lagen 
(1973: 1216) om siirskild avgift för (1973: 12161 om siirskild avgift för 
oljeprodukter och kol. bilskrot- oljeprodukter och kol, hilskrot-
ningslagen (1975: 343), lagen ningslagen (1975: 343), lagen 
(1977: 306) om dryckesskatt. lagen (1977: 3061 om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt på ( 1978: 69J om försiiljningsskatt på 
motorfordon, lagen ( 1978: 144) om motorfordon. lagen ( 1978: 144) om 
skatt på vissa resor. lagen skatt på vissa resor. lagen 
(1982:691) om skatt på vissa kas- (1982:691) om skatt på vissa kas-
settband. l::igen (1982: 1200) om setthand. lagen (1982: 12001 om 
skatt på videohand spelare. lagen skatt på videohandspelare. lagen 
!1982: 1201) om skatt på viss elek- (1982: 1201) om skatt på viss elek-
trisk kraft. lagen ( 1983: 1053) om trisk kraft. lagen ( 1983: 1053) om 
skall på omsättning av vissa värde- skatt pt1 omsiittning av vissa viirde-
papper. lagen ( 1983: 1104) om siir- papper. lagen ( 1983: 11041 om siir-
skild avgift för elektrisk kraft från skild avgift for elektrisk kraft från 
kiirnkn::ftverk. lagen ( 1984: 351) om kärnkraftverk. lagen (1984: 351) om 
totalisatorskatt, lagen ( 1984: 355) totalisatorskatt. lagen ( 1984: 355) 
om skatt på vissa dryckesförpack- om skatt på vissa dryckesförpack-
ningar. lagen ( 1984: 404) om stäm- ningar. lagen ( 1984: 404) om stiim-
pelskatt vid inskrivningsmyndig- pelskatt vid inskrivning~myndig-

heter. lagen ( 1984: 405) om stämpel- heter. lagen ( 1984: 405) om stiimpcl-

1 Senaste lydelse 1984: 602. Paragrafen föreslås iindrad även i prop. 1984i8~: 22. 
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Nul'arancle /yclelse 

skatt på aktier samt lagen 
(1984: 410) om avgift på hekämp
ningsmedel, 

20 

Fiiresla~t'n lydelsl' 

skatt pii aktier, lagen I 1984: 4IOJ om 
avgift pä bckiimpningsmedcl, samt 
la,;en ( 1984:000) om la~erskall på 
1·is.1· hensin, 

4. skatt enligt viigtratikskattelagen I 1973: 60 I J ~amt lagen ( 1976: 339) om 
salu vagnsskatt, 

5. tull och särskild avgift enligt 39 § tullagen ( 1973: 670) samt avgift enligt 
lagen ( 1968: 361) om avgift vid införsel av vi:;sa bakverk, 

6. avgift enligt lagen ( 1907: 3401 om prisreglcring pajordbrukets område, 
lagen (1974: 226) om prisreglcring på fiskets område och lagen ( 1984: 409) 
om avgift på gödselmedcl, 

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen ( 1959: 552) om uppbörd 
av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid 
försummelse att redovisa eller hetala fordring.en och ej heller skatte- eller 
avgiftstillägg och förseningsavgift. 

Denna lag träder i kraft den I december l 984. 
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Motionerna 

1984/85:105 av Ove Eriksson (m) 

såvitt avser yrkande 

21 

1. att riksdagen avslår förslaget om höjd elskatt, bensinskatt och kilome

terskatt för dieseldrivna fordon. 

1984/85:107 av Erik Olsson m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdag:n avslår förslaget om en höjning av 

bensinskatten och kilometerskatten för bussar och dieseldrivna personbilar. 

1984/85:108 av Arne Nygren m. fl. (s) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen beslutar att kompensationen via fordonsskatten för den 

föreslagna nya bensinskatten höjs från f. n. 120 kr. till 300 kr. per fordon 

inom de skogslänsområden som f. n. har liknande skattereduktion, 

2. att riksdagen hos regeringen begär en kartläggning av senaste årets stora 

prisvariationer på bensin och förslag på åtgärder som kan leda till ett 

regionalt jämlikare bensinpris. 

1984/85:111 av Rune Ångström (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår förslaget om en höjning av 

bensinskatten och kilometerskatten för bussar och dieseldrivna personbilar. 

1984/85:113 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 

I motionen yrkas - med hänvisning till motion 112 

1. att riksdagen avslår samtliga förslag till skattehöjningar i propositionens 

bilaga 1, 

2. att riksdagen beslutar att inhemska bränslen - t. ex. etanol -

producerade på inhemska råvaror ej skall beskattas. 

1984/85:115 av Birger Rosqvist (s) 

I motionen yrkas att riksdagen uttalar sig för att statsbudgeten stärks vad 

gäller skatt å energi på sådant sätt att nuvarande konkurrensförhållande 

mellan el och olja ej ytterligare försämras till elanvändningens nackdel. 

1984/85:116 av Börje Hörnlund m.fl. (c) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till bensinskattehöjning, 

2. att - därest riksdagen bifaller propositionen -- riksdagen beslutar att hos 

regeringen begära förslag om kompensation för bensinskattehöjningen till 

glesbygdsboende i alla delar av landet i enlighet med det anförda. 

1984/85:118 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) 

I motionen yrkas - med hänvisning till motion 117 - att riksdagen avslår 

de i bilaga 1 till propositionen upprättade lagförslagen. 
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1984/85:120 av Sven Henricsson m.fl. (vpk) 

I motionen yrkas 

22 

- 1. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad i 

motionen sägs beträffande 

a) utjämning av de regionala prisskillnaderna på olja och bensin. 

b) höjning av avdragsbeloppct för resor mellan bostad och arbet'splats, 

2. att riksdagen beslutar att reduktion av fordonsskatten för personbilar i 

vissa kommuner i Värmlands, Kopparbergs. Gävleborgs, Västernorrlands, 

Jämtlands Västerbottens och Norrbottens län skall kunna uppgå till högst 370 

kronor. 

1984/85:122 av Rune Jonsson (s) och Barbro Nilsson i Örnsköldsvik (s) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att bilisterna i Örnsköldsviks inre 

delar, som tillhör stödområde B skall få kompensation för bensinskattehöj

ningarna. 

1984/85:123 av Elis Andersson m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår förslag till bensinskattehöjning i 

propositionen. 

1984/85: 124 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

såvitt avser yrkandena 

2. att riksdagen beslutar om en höjning av omsättningsskatten på aktier 

med 1 % till sammanlagt 2 % från 1 januari 1985, 

3. att riksdagen beslutar att godkänna vad som i motionen anförts om en 

engångsskatt på stora förmögenheter_ och hos regeringen hemställa om 

~örslag till lag i enlighet härmed, 

4. att riksdagen med anledning av vad som anförts i motionen hos 

regeringen hemställer om en skyndsam utred_ning om hur en beskattning av 

realriintcvinster skall genomföras med giltighet från den 1 juli 1985. 

5. att riksdagen med hänvisning till vad som anförts i motionen beslutar 

avslå regeringens förslag till skattchöjningar på etanol och gasol, 

6. att riksdagen med verkan fr. o. m. den 1 januari 1985 beslutar om en 

nedsättning av fordonsskatten i det inre stödområdet med 170 kr. utöver 

regeringens förslag, dvs. sammanlagt 370 kr., dock maximalt med den för 

fordonet normalt utgående skatten, 

7. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag som kompenserar 

d.en som har längre avdragsgilla bilresor mellan arbete och bostad för 

bensinskatte höjningen. 

1984/85: 126 av Ulf Adelsohn m. tl (m) 

I motionen yrkas - med hänvisning till motion 125 - att riksdagen avslår 

samtliga förslag till skattehöjningar i bilaga l till propositionen. 
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Skrivelser 

Med anledning av propositionen har skrivelser inkommit frirn Sveriges 

industriförbund, Svenska Cellulosa- och pappersbruksföreningen. Filipstads 

Norra Centeravdelning, Experimental Aircraft Association, Petroleumhan

delns riksförbund, Svenska åkeriförbundet, Svenska elverksföreningen och 

Svenska kraftverksföreningen. 

Utskottet 

Inledning 

I propositionen föreslås höjningar av bensinskatten. energiskatten pi'1 

elektrisk kraft och reseskatten. Som en följd av bcnsinskattehöjningen 

föreslås en höjning av kilometerskatten. Sistnämnda höjning skall träda i 

kraft den l mars 1985, övriga skattehöjningar redan den I december 1984. 

I partimotionerna 126 från (m). 113 frän (cl och 118 från (fp). vilka alla 

innehäller yrkanden om avslag på propositionen i dess helhet, kritiseras 

allmänt de föreslagna skattehöjningarna, som motionärerna menar kommer 

att negativt påverka samhällsekonomin genom minskade investeringar i 

näringslivet, försämrad konkurrenskraft och minskad sysselsättning. Om 

balansen i samhällsekonomin skall förbättras, kriivs enligt motionärernas 

mening utgiftsminskningar och skattesänkningar i stället för skattehöjningar, 

och motionärerna pekar i sammanhanget särskilt på de höga marginalskat

terna. 

Finansministern framhåller i propositionen att det måste anses angeläget 

att nu snabbt vidta åtgärder som begränsar importen, dämpar den förutsedda 

ökningen av den privata konsumtionen och därigenom bidrar till att minska 

budgetunderskottet och motverka en försämring av bytesbalansen under 

nästa år. Finansutskottet har i sitt betänkande 1984/85:5 godkänt de riktlinjer 

för den ekonomiska politiken som förordas i propositionen. 

Skatteutskottet delar finansministerns och finansutskottets bedömning att 

det för en förbättring av statens finanser krävs inte bara låga pris- och 

kostnadsökningar och en god ekonomisk tillväxt utan i nuläget också 

budgetförstärkningar. Dessa bör - som framhålls i propositionen -

lämpligen åstadkommas genom en höjning av vissa punktskatter. Utskottet 

godtar de i propositionen redovisade skälen för att höjningen bör avse 

bensin-, el- och reseskatterna. 

Med det anförda tillstyrker utskottet i princip propositionen. I det följande 

redovisar utskottet de olika förslagen i propositionen och de i anslutning 

härtill väckta motionerna. 
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Bensinskatten m. m. 

P~1 bensin. gasol för motordrift och motoralkoholer. dvs. metanol. etanol 

och högre alkoholer. utgår bensinskatt och allmän energiskatt. P<°1 bensin 

utgär ocksi1 en siirskild avgift enligt en lag om siirskild avgift för oljeproduk

ter och kol. 

I en till skatteutskottet hänvisad proposition ( 1984/85:64) som kommer att 

behandlas av utskottet senare i höst föresli"is att den allmlinna energiskatten 

pä bensin och motoralkoholer slopas och att bensinskatten höjs med ett mot 

energiskatten p{1 dessa produkkr svarande belopp. I fråga om gasol för 

motordrift slopas enligt samma proposition bensinskatten och höjs 
energiskatten i motsvarande m{1n. 

Förslaget i den nu aktuella propositionen innebär att bensinskatten höjs. 

p{t bensin fr{m nuvarande I kr. 43 öre till l kr. 93 öre per liter. på gasol från 39 

öre till 79 öre per liter och på metanol. etanol och högre motoralkoholer från 

46 öre till 71 öre per liter. 

För att inte knnkurrcnsförhållandct mellan olika fordon skall rubbas 

föresE1s att bensinskatte höjningen kombineras med en höjning av vägtrafik

skatten p{1 dieseldrivna fordon och deras släpvagnar. Som vid tidigare 

bensinskattehöjningar motsvarar de föreslagna höjningarna av kilometer

skatten i huvudsak upprlikningen av bensinskatten omräknad till öre per 

kilometer. l fråga om tyngre lastbilar och släpvagnar till dessa samt tyngre 

bussar. som i huvudsak anviinds för kollektivtrafik och annan yrkesmässig 

passagerarbefordran. har höjningarna dock begränsats till ca hälften av 

bensinskattehiij ningen. 

Förutom i partimotionerna 126 från (m). 113 från (c) och 118 från (fp) 

yrkas avslag pt1 propositionen i denna del också i motionerna 105 av Olle 

Eriksson (m). 116 av Börje Hörnlund 111. fl. (c) och 123 av Elis Andersson 

m. fl. (c). Motionärerna bakom motionerna 107, Erik Olsson m. fl. (m). och 

111. Rune Ångström (fp). yrkar avslag på bensinskattehiijningen och på 

höjningen av kilometerskatten för bussar och dieseldrivna personbilar. I 

(c)-motionen 113 framh[ills att man snarast bör skapa reella ekonomiska 

möjligheter för utnyttjande av alternativa. miljövänliga drivmedel och att 

man i sädant syfte bör undanta briinslen producerade på inhemska råvaror 

från beskattning. Med en liknande motivering motsätter sig (vpk) i sin 

partimotion 124 höjningen av skatten pä etanol och gasol. 

Ett i så gott som samtliga motioner återkommande argument är att 

höjningen kommer att särskilt hårt drabba boende i glesbygd med ofta långa 

avstånd från bostad till arbetsplats och serviceinrättningar och utan eller med 

begränsad tillgång till reguljär kollektivtrafik. I motion 123 tar man särskilt 

upp de handikappades problem. Motionärerna menar att de handikappade 

till följd av bensinskattehöjningen kommer att i ökad omfattning anlita den 

kommunala färdtjiinsten med ökade kostnader för kommunerna som följd. 

Som framgår av vad utskottet tidigare anfört godtar utskottet de skäl av 



SkU 1984/85: 14 25 

finans- och miljöpolitisk art som finansministern åberopat till stöd för en 

höjning av bensinskatten. Med hänsyn till att Sverige f. n. tillhör de liinder 

som har de lägsta bensinpriserna och den lägsta skatten på bensin kan de 
föreslagna höjningarna enligt ubknttets mening inte anses liskiiliga. 

l:knsinskattehiijningen bör. om inte konkurrensförh{1llandct mellan olika 

fordon skall rubbas, kombineras med en höjning av viigtrafikskattcn. 

De i motionerna aktualiserade frågorna avseende skattehöjningarnas 

inverkan på de glesbygdsboendes resekostnader kommer utskottet att 

behandla i närmast följande avsnitt. Vad särskilt angår de handikappade vill 

utskottet erinra om att dessa under vissa föruts:ittningar är befriade från såväl 

fordonsskatt som bilaceis och att de kan erhålla kontant ersättning för viss del 

av sina bensinkostnader. 

Med det anförda avstyrker utskottet samtliga de motionsyrkanden som 

innebär avslag på den föreslagna höjningen av bensin- och vägtrafikskat

terna. 

Vad slutligen angår den av (c) och (vpk) aktualiserade frågan om skatten 

p(1 vissa motoralkoholer vill utskottet gärna instämma i syftet med motioner

na. För en särbehandling i skattehänseende av bl. a. etanol talar inte minst 

miljöpolitiska skäl. Utskottet förutsätter därför att regeringen ingående 

prövar möjligheterna att skapa reella ekonomiska förutsättningar för 

utnyttjande av alternativa drivmedel och frågan om skattefrihet för motoral

koholer producerade av inhemska råvaror. 

Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna. Med det anförda anser 

utskottet sig ha besvarat motionerna 113 och 124 i denna del. 

Experimental aircraft association (EAA), en ideell förening. som har till 

iindamål bl. a. att främja intresset för sportflyg. hemst:iller i skrivelse till 

utskottet att flygbensin avsedd för flygplan som är äldre lin 25 iir och sådana 

luftfartyg som av luftfartsverket förklarats vara fr[m flyghistorisk/flygteknisk 

synpunkt särskilt intressanta att bevara i luftvärdigt skick undantas frän 

bensinskatt. 

1 samband med att riksdagen beslutade upphäva den tidigare skattefrihe

ten för bensin till flygplan som används för fritidsändamål eller eljest för 

privat bruk framhöll utskottet att det visserligen inte kunde uteslutas att vissa 

tillämpningsprohlcm kunde uppstå när det gällde att dra gränsen mellan 

olika användningsområden men att dessa svårigheter inte borde överdrivas. 

Utskottet ansåg i likhet med energiministern att flygbensin till flygplan som 

används för fritidsändamål av rättvise- och kontrollmässiga skäl borde 

beskattas. Vad EAA anfört föranleder inte utskottet att ändra uppfattning i 

denna fråga. 

Kompensation för bcnsinskattehiijningen m. m. 

Med anledning av en under hösten 1979 genomförd bensinskattehöjning 

beslutade riksdagen under våren 1980 att bilägare som bodde i kommuner 
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inom stödomräde 5 eller 6 (numera A och B) skulle erhålla nedsättning av 

fordonsskatten med 120 kr. per är vid upphörd den 1juli1980 eller senare. 

Kompensationsområdet omfattar i dag 36 kommuner i huvudsakligast 

NorrlandsHinen. 

I propositionen föreslas att fordonsskattenedsiittningen höjs från 120 till 

200 kr. per ör. Kompensationen iir enligt propositionen avsedd att säkerställa 

att den som bor i glesbygd inte far en i förhallande till andra försämrad 

situation genom de hiijda drivmedelsskatterna. 

I flera motioner kritiseras den föreslagna kompensationsnivån. som man 

menar är otillräcklig för att utjämna de ökade bilkostnaderna mellan 

glesbygd och mera centrala regioner. Sålunda yrkar Arne Nygren m. fl. (s) i 

motion 108 <~tt nedsättningsbeloppet höjs med ytterligare ]()()kr. till 300 kr.. 

medan (vpk) i motion 124 och enskilda riksdagsmän från samma parti med 

Sven I lenricsson som första namn i motion 120 yrkar att fordonsskattereduk

tionen bestäms till 370 kr. 

I sistniimnda båda motioner stiills ocks[1 krav p{t att gleshygdshilister skall 

erhälla siirskild kompensation för sina resor mellan bostad och arbetsplats. 

Börje Hörnlund m. fl. (c) slutligen anser att glesbygdshoende i alla delar av 

Sverige bör erhålla kompensation för de höjda drivmedelsskatterna och 

hemst:iller i motion 116 att riksdagen - om den bifaller hensinskattehöjning

en - hos regeringen begiir förslag om si1dan kompensation i form av vissa 

avdrag pa den slutliga skatten. Avdragen bör enligt motioniirerna differen

tieras och bestämmas med utgångspunkt i de striickor den skattskyldige 

måste färdas för att komma till affärer. servicecentra m. m. 

Utskottet vill med anledning av dessa yrkanden först konstatera att det 

torde vara svårt för att inte siiga omöjligt att uppnå dt helt rättvist system för 

kompensation till regioner som kriiver liingre körstriickor än andra. Kom

pensationen är inte avsedd att ta bort hela effekten av skattehöjningarna för 

glesbydsborna. Dess syfte iir uteslutande att säkersfalla att höjningarna -

genomsnittligt sett - inte blir större för dem än för andra. 

Vid bestämmande av kompensationsnivå måste också beaktas att en 

höjning av bensinskatten kommer att leda till en ökning av avdragsbeloppet 

för körsträcka som ligger över I 000 mil. Denna ökning kan enligt uppgifter 

som tillställts utskottet beräknas till 45 öre per mil vid 1986 års taxering. 

Den i propositionen föreslagna kompensationsnivån bygger på en under

sökning av regionala skillnader i personbilarnas körsträckor som genomför

des [1r 1979 av statens vägverk. Därvid beräknades att riksgcnomsnittet för 

personbilarnas körsträckor var I 435 mil per t1r och att vissa regioner i 

Norrlands inland hade en medelkörstri1cka som låg ca 235 mil över 

riksgenomsnittet. 

Mot bakgrund av vad nu anförts finns enligt utskottets mening i och för sig 

inte anledning anta att en ökning av hcnsinskatten med 50 öre per liter 

motiverar en högre kompensation än elen i propositionen föreslagna. 

Den regionala bensinskattekompensationen infördes redan den 1 juli 
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1980. och skatte- och avgiftsbelastningen pti bensin har diirdter vid olika 

tillfällen höjts mt!d sammanlagt 44 öre utan att kompensationsnivtin vid 

nagot tillfälle iindrats. :'vled hiinsyn hiirtill kan det enligt utskottets mening 

finnas anlt!dning att räkna upp den i propositionen föreslagna kompensa

tionsniv<'in för bensinskattehöjningen med ytterligare 80 kr. till 280 kr. Av 

uppbördstckniska skiil bör kompensationsbeloppet dock vara jiimt delbart· 

med 12. varför utskottet föresl{tr att fordonsskattenedsiittningen bestäms till 

276 kr. Detta föranleder en ändring av 12 a §i förslaget till lag om lindring i 

viigtrafikskattelagen. 

Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat de motioner som 

innehåller yrkanden om höjd fordonsskattenedsättning och om kompensa

tion i form av högre avdrag för bil resor mellan bostad och arbetsplats. Dessa 

yrkanden bör säledes enligt utskottets mening inte föranleda nilgon ittgiird. 

Den kompensation för bensinskattehiijningar i form av differentierade 

avdrag på slutskatten för glcsbygdsbocnde i alla delar av landet som 

aktualiserats i motion 116 finner utskottet viil komplicerad. Som utskottet 

tidigare i annat sammanhang framh<'1llit kan det bli svilrt att tillgodose 

rättvise- och likformighetskrav om en siidan stödform genomförs. Utskottet 

avstyrker diirför även andrahandsyrkandet i motion 116. 

Rune Jonsson och Barbro '.'lilsson i Örnsköldsvik (biida s) tar i motion 122 

upp frågan om kompensation till vissa delar av Örnsköldsviks kommun. 

Bakgrunden till yrkandet i motionen iir att 4 församlingar i kommunen efter 

1980 års riksdagsbcslut om fordonsskattenedsiittning. iiverfiirts till stiidom

råde B. Motionärerna begiir att bilister inom niimnda församlingar skall 

erhålla kompensation för bensinskattehöjningen. 

Frågan om indelning i stiidområden regleras i en regeringsförfattning. 

medan frågan vilka omrftden som hör vara heriittigade till kompensation för 

bensinskattehöjning bestiims av riksdagen. Enligt utskottets mening biir 

enbart det förhållandet att en kommun förs {iver fri111 det yttre till det inre 

stödområdet inte innebiira att den automatiskt skall anses tillhiira kompensa

tionsområdet. Med hänsyn hiirtill avstyrker utskottet motionen. 

I motion 108 av Arne Nygren m. fl. (s) konstateras att prissiittningen p{t 

bensin alltid missgynnar glesbygdshoende och att den i förening med 

skattehöjningar skapar iikade konkurrensprnblcm för företag neh produk

tion i skogsliinen. Motioniirerna anser diirför att riksdagen hos regeringen 

bör begiira en skyndsam kartliiggning av bensinprisets variationer och en 

prövning av möjligheterna att itstadkomma en regionalt riittvisare prissiitt

ning p<'1 bensin. Också Sven Henriksson m. Il. (vpk) anser att fdgan om en 

utjiimning av de regionala prisskillnaderna pit olja och bensin biir bli fiiremi1l 

för nya överväganden av regeringen och hegiir i motion 120 att riksdagen som 

sin mening ger regeringen detta till kiinna. 

Utskottet har vid sin iitcrkommande prövning av fdgan om en differen

tierad drivmedelsbeskattning uttalat att regionala skatteliittnader frfö1 rent 

tekniska utgångspunkter endast hör komma i fr<iga i rena undantagsfall. 
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Flertalet kommuner i Norrlands inland atnjuter redan i dag. förutom lägre 

fordonsskatt, ocks{1 lägre elskatt. 

Regionalpolitiska utredningen har i ett i augusti i är a\famnat betiinkandc 

(SOU 1984:74) Regional utveckling och mellanregional utFimning lagt fram 

förslag till olika utjiimningsätgiirder avseende Norrlands inland. Norrlands 

kustland och Bergslagen. förslaget nmfattar bl. a. ett persontransp(irtstöd. 

Vidare har gksbygdsdelegationen - likaledes i augusti i ;\r - liimnat' en 

rapport ( Ds 11984:20) med överviiganden och förslag till förbiiltringar m· 

glesbygdspolitiken. De b~ida utredningsförslagen iir f. n. förem[il för remiss

hehandling. Remisstiden giir ut den 28 november i iir. Med det anförda och i 

avvaktan på det slutliga resultatet av di:: bäda utredningarnas arbete 

avstyrker utskottet motionerna 108 och 120 i denna del. 

Lagerskatten 

I propositionen föresli1s att en särskild skatt tas ut för beskattad bensin som 

finns i lager vid ikrafttriidandet av bensinskattehöjningen. Syftet med 

lagerskatten iir att förhindra att återförsäljare pa bensin som han förviirvat 

med den gamla lägre skattesatsen gör en extra vinst med belopp motsvarande 

skattehöjningen på SO iire per liter. Lagerskatten skall tas ut endast till den 

del lagret omfattar mer iin 10 000 liter. 

Utskottet tillstyrker propositionen i denna del. Under riksdagsbehandling

en har utskottet emellertid uppmiirksammats pi1 att 10 000-litersregcln kan 

leda till resultat som frim likformighetssynpunkt iir otillfredsställande. Som 

bestämmelsen iir utformad fitr var och en snm iir skattskyldig göra ett avdrag 

fdn den lagrade kvantiteten med 10 000 liter. Detalj handeln med drivmedel 

är organiserad p{1 olika sätt i olika företag ellt?r organisationer. Om 

verksamheten drivs av flera sjiilvstiindiga fi.iretag far vart och ett av dem ett 

avdrag. Om verksamhett?n i stiillet drivs av ett företag eller en LHganisation 

med flera olika försäljningssrntlen får företaget endast göra ett avdrag. 

Denna olikformight't i hehandlingen bör enligt utskottets mt?ning undanrö

jas. lämpligen pfi det siittct att den som driver dctaljhandcl med skatteplikti

ga varor far göra avdrag med 10 llOO liter för varje slirskilt försiiljningsstiillc. 

Utskottets ställningstagande föranleder ett tilliigg till 3 si förslaget till lag om 

lagerskatt. 

I en skrivelse till utskottet framh;lllt?r Petroleumhandelns riksförbund 

(PRF) att en ;\terförsiiljare vid ikraftträdandet av bcnsinskattchöjningen kan 

bli tvungen att helt eller delvis förskottera lagerskatten genom uppl{ming 

eller annat kapitaltillskott. Vad förbundet torde åsyfta är att den vinst 

i\terförsäljaren gör pil att eftt?r skattchöjningen kunna ta ut ett högre pris 

genom förslago:t kommt?r att belastas med lagers~att. och att detta kommer 

att ~örsiimra hans likviditet och diirmed hans möjligheter att komplettera 

lagret. PRF begär att förslaget om lagerskatt omprövas eller alternativt att 

nivån för skattskyldighetens inträde höjs till 20 000 liter. 
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Som framgår av vad utskottet tidigare anfört tillstyrker utskottet förslaget 

om en särskild lagerskatt. Det sker mot bakgrund av finansministerns 

uttalande om erfarenheterna från tidigare skattehöjningar. vilka visar att 

konsumentpriserna regelmässigt höjs med skattens belopp fr. o. m. ikraftträ

dandet. Enligt utskottets mening torde det av PRF aktualiserade problemet 

ha begränsad omfattning. särskilt mot bakgrund av den hamstringsdfekt som 

en höjning av bensinpriserna med 50 öre per liter kan viintas fä. Framstiill

ningen bör enligt utskottets mening diirför inte föranleda n;igon åtgiird. 

Skatten på elektrisk kraft 

F. n. utgår energiskatt, med 4,2 öre per kWh för elektrisk kraft som 

förbrukas i vissa i lagen angivna kommuner. framför allt i de nordliga delarna 

av landet, och med 5,2 öre per kilowattimme i övriga fall. Den kraft som 

förbrukas i industriell verksamhet beskattas dock efter skattesatsen 3 öre per 

kWh. Enligt särskilda regler utgår också skatt pil elektrisk kraft som 

produceras i vissa vattenkraftverk. Elektrisk kraft frim kärnkraftverk är 

dessutom belagd med en särskild avgift. 

Förslaget i propositionen avser endast energiskatten och inncbiir att denna 

höjs generellt med 2 öre per kWh oberoende av nu giillande skattesats. 

I de borgerliga partmotionerna, 126 från ( m), 113 från ( c) och 118 frän ( fp) 

yrkas, som tidigare nämnts, avslag p[1 propositionen även i denna del. Samma 

yrkande återfinns i motion 105 av Ove Eriksson m. fl. (m). medan Industri

förbundet i skrivelse till utskottet hemställer. i första hand att skatten p[1 

elektrisk kraft som förbrukas i industrin inte höjs och i andra hand att den 

procentsats om 1,5 som enligt särskilda bestämmelser f. n. gäller för 

nedsättning av sådan skatt fr. o. m. 1985 sänks ytterligare och att i underlaget 

för nedsättningen därvid inräknas såväl hela skatten pft eldningsolja som den 

särskilda avgiften för oljeprodukter och kol. 

Birger Rosqvist (s) kritiserar i motion 115 att budgctförstiirkningen sker 

genom höjd elskatt. Han anser förslaget i denna del strida mot riksdagens 

tidigare uttalanden att oljeförbrukning och oljeimport så I;mgt möjligt biir 

reduceras och menar att den allt tydligare trenden till övergäng frim 

importerad olja till inom landet producerad energi nu kan komma att brytas. 

vilket han anser vara till nackdel också från miljöpolitisk synpunkt. I .iknande 

synpunkter har framförts av Svenska elverksföreningen och Svenska kraft

verksföreningen vid uppvaktning inför utskottet och i en till utskottet ingiven 

skrivelse. Föreningarna uttalar oro för att elskattehöjningen kan komma att 

negativt påverka övergången från olja till el och föreslär att höjningen av 

elskatten begränsas till 1,2 öre per kWh och att i stället skatten på olja höjs 

med 120 kr. per kubikmeter. 

Riksdagen fattade under hösten 1983 beslut om cncrgiskattepolitikcns 

framtida inriktning. I beslutet lades fast att beskattningen borde utformas så 

att energiinvesteringar för oljeersättning och cncrgihushallning främjas. att 
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hänsyn tas till olika energikällors effekter pt1 miljön, bytesbalansen, försörj

ningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen samt att 

elanvändning inom industrin bör vara skattemässigt gynnad i förhållande till 

elanvändning för uppvärmning. I fråga om beskattningen av uppvärmningsel 

sades uttryckligen att den bör ha viss följsamhet mot beskattningen av olja. 

Av vad utskottet ovan anfört framgår att utskottet i princip godtagit 

förslaget om en elskattehöjning. Utskottet kan inte dela de i motionerna och 

vid uppvaktning inför utskottet uttalade farhågorna för att höjningen av 

elskatten skulle i någon påtaglig omfattning minska takten i konverteringen 

från olja till el. Som elverks- och kraftverksföreningarna framhaller i sin 

skrivelse är givetvis den totala effekten av skattehiijningen och den därav 

följande förändrade balansen mellan olja och el svår att förutse. Mot 

bakgrund av riksdagens tidigare uttalanden i fr{1ga om energibeskattningen 

och 1983 års energipolitiska beslut kan det enligt utskottets mening 

förutsättas att regeringen uppmärksamt följer effekterna av den nya 

elskatten och föreslår de ändringar av energiskatterna som kan visa sig 

motiverade. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till samtliga i detta avsnitt 

behandlade motionsyrkanden. 

Enligt lagen om nedsättning av allmän energiskatt ankommer det i första 

hand på regeringen och i andra hand pä riksskattcverket att besluta om 

nedsättning av skatten på energi som förbrukas.vid industriell tillverkning. 

Utskottet har i fråga om denna fullmaktslag tidigare framhållit (SkU 

1981/82:30) att riksdagen torde sakna möjligheter att genom särskilda 

uttalanden påverka lagens tillämpning. Utskottet vidhåller denna uppfatt

ning, som godtagits av riksdagen. 

Med hänsyn härtill och di1 utskottet inte heller i övrigt iir berett att nu 

medverka till en ändring av bestämmelserna i fullmaktslagen hör framställ

ningen från Industriförbundet inte föranleda någon {1tgärd. Utskottet 

förutsätter att regeringen vid sina fortsatta överväganden i fråga om 

energibeskattningen också uppmärksammar den av Industriförbundet aktu

aliserade frågan om underlaget för beräkning av energiskattenedsättning. 

Skatten på vissa resor 

Rescskattcn utgår f. n. för utrikes chartcrrcsor med flyg med 150 kr. per 

passagerare. För barn under 12 år utgar ingen reseskatt. 

I propositionen föreslås att reseskatten höjs till 200 kr. per passagerare. 

I de borgerliga partimotionerna 126 (m), 113 (c) och 118.(fp) yrkas avslag 

på propositionen i denna del. 

Resesk~tte11 har varit nominellt oförändrad i fyra år. Med hiinsyn härtill 

anser utskottet sig böra godta den föreslagna höjningen. Utskottet avstyrker 

således motionerna i motsvarande del. 
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Övriga frågor 

I motion 124 yrkar (vpk) att omsättningsskatten på aktier höjs med en 

procentenhet fr. o. m. den 1 januari 1985. Partiet begär också att regeringen 

skall lägga fram förslag om en engångsskatt på stora aktier och att frågan hur 

en beskattning av realräntevinstcr fr. o. m. halvårsskiftet 1985 bör utformas 

blir föremål för skyndsam utredning. Frågan om en uppräkning av omsätt

ningsskatten och om en engångsskatt på stora förmögenheter avvisades av 

riksdagen senast i våras. Riksdagen saknar enligt utskottets mening anled

ning att nu inta en annan ståndpunkt i dessa frågor. Med hänsyn härtill och då 

utskottet inte är berett att i detta sammanhang ta ställning till frågan om en 

real beskattning av räntevinster avstyrker utskottet motion 124 i dessa delar. 

F örfattningsförslagen 

Av vad utskottet tidigare anfört framgår att utskottet förordar ett tillägg till 

3 §lagen om lagerskatt på viss bensin och en ändring av 12 a § vägtrafikskattc

lagen. 

Mot författningsförslagen i övrigt har utskottet inte funnit anledning till 

erinran. 

I propositionen föreslås en ändring i 1 § lagen ( 1971: I ti72) om förmänsbe

rättigade skattefordringar m. m .. Ändringen skall träda i kraft den 1 

december 1984. En ändring i samma lagrum föreslås i den till socialförsiik

ringsutskottet hänvisade propositionen 1984/85:22. Denna ändring, som 

tillstyrkts av socialförsäkringsutskottet, skall träda i kraft senare eller den 1 

januari 1985. Enligt vad utskottet erfarit kommer sistnämnda proposition att 

behandlas av riksdagen redan den 2 I november i år, medan proposition 45 är 

avsedd att behandlas först en vecka senare eller den 28 november. Med 

hänsyn härtill bör av formella skiil det nu aktuella ändringsförslaget i 

proposition 45 avslås och riksdagen anta en lag om ändring i det av 

socialförsäkringsutskottet tillstyrkta ändringsförslaget. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

1. betriiffande skallen på bensin 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:45 bilaga I i denna 

del och med avslag på motionerna 1984/85: 126 denna del, 

1984/85: 113 yrkande 1 i denna del. 1984/85: 118 i denna del. 

1984/85:105 yrkande 1 i denna del, 1984/85:107 i denna del. 

1984/85: 111 i denna del. 1984/85: 116 yrkande 1 och 1984/85: 123 
beslutar att skatten på bensin höjs med 50 öre per liter fr. o. m. den 

1 december 1984. 
2. beträffande skattebefrielse för motoralkoholer tillverkade pä in

hemska råw1ror 
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att riksdagen med anledning av motillll 1984185:113 yrkande 2 ger 

regeringen till k~inna vad utskottet anfört, 

3. beträffande höjningen ai· skalll'n pli t'lanol 

att riksdagen med bifall till propositionen i denna del och med 

avslag pf1 motionerna 1984/85: 126 i denna del. J 984/85: 1J3 yrkande 

1 i denna del, 1984/85: 118 i denna del och 1984/85: 124 yrkande 5 i 

denna del beslutar att skatten pli etanol höjs med 25 iirc per liter 

fr. o. m. den J december 1984, 

4. hetrMfande skallen pä gasol 

att riksdagen med bifall till propositionen i denna del och med 

a\'slag pä motionerna 1984/85: 126 i denna del, 1984/85: 113 yrkande 

l i denna del, 1984/85: 118 i denna del och 1984/85: 124 yrkande 5 i 

denna del beslutar att skatten pi-1 gasol höjs med 40 öre per liter 

fr. o. m. elen 1 december 1984, 

5. beträffande höjningen m· kilometerskatten och fordonsskaam 

att riksdagen med bifall till propositionen i denna del och med 

avslag på motionerna 1984/85: 126 i denna del 1984/85: 113 yrkande 

l i denna del, 1984/85:118 i denna del, 1984/85: 105 yrkande 1 i 

denna del, 1984/85:107 i denna del och 1984/85:111 i denna del 

beslutar att kilometerskatten och fordonsskatten höjs i enlighet 

med förslaget i propositionen, 

6. beträffande lagerskal/en på viss bensin 

att riksdagen med anledning av propositionen i denna del beslutar 

att elen som driver detaljhandel med skattepliktiga varor får göra 

avdrag med 10 000 liter för varje särskilt försiiljningsställe, 

7. beträffande kompensation för bensinskattelzöjningen 

att riksdagen med anledning av propositionen i denna del och 

motionerna 1984/85: 108 yrkande l, 1984/85: 120 yrkande 2 och 

1984/85: 124 yrkande 6 samt med avslag på motionerna 1984/85: 116 

yrkande 2, 1984/85:120 yrkande l b, 1984/85:122 och 1984/85:124 
yrkande 7 beslutar att nedsättning av fordonsskattcn inom de 

områden som i dag är berättigade till kompensation skall ske med 

276 kronor, 

8. betriiffancle regional prisutjiimning 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85:108 yrkande 2 och 1984/ 

85: 120 yrkande I a, 

9. beträffande skatten på elektrisk kraft 

att riksdagen med bifall till propositionen i denna del och med 

avslag på motionerna 1984/85: 126 i denna del, 1984/85: 113 yrkande 

I i denna del, 1984/85: J 18 i denna del och 1984/85: 105 yrkande l i 

denna del beslutar att energiskatten på elektrisk kraft höjs 

generellt med 2 öre per kWh fr. o. m. den l december 1984, 

10. beträffande uttalande om mergibeskattningen 

att riksdagen avsfö motion 1984/85: 115, 
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11. beträffande skatten pä vissa resor 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på 

motionerna 1984/85: 126 i denna del. 1984/85: 113 yrkande 1 i denna 

del och 1984/85: 118 i denna del beslutar att skatten på vissa resor 

höjs från 150 kr. till 200 kr. per passagerare fr. o. m. den 1 januari 

1985, 

12. beträffande omsiittningsskatten på aktier, f örmögenhetsska11en 

m.m. 
att riksdagen avslår motion 1984/85:124 yrkandena 2, 3 och -L 

13. beträffande lagförslagen 

att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och hemställt 

A. antar de vid propositionen fogade förslagen till 

l. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 

2. lag om lagerskatt på viss bensin med den ändringen att 3 § 

erhåller följande som utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag 

Lagerskatt tas ut endast till den 
del lagret omfattar mer än 
IOOOO!iter. 

Utsko1tets förslag 

Lagerskatt tas ut endast till den 
del lagret omfattar mer :in 
10 000 litcr eller. i fråga om den sum 
dri1w dewljlumdel med skatteplik1i
ga 1wor. 10000 liter fiir l'arje siirskilt 
försäljningsställe. 

3. lag om ändring i viigtrafikskattelagen (1973:601) med den 

ändringen att 12 a § erhåller följande som utskottets förslag 

betecknade lydelse: 

Regeringens förslag Utskotte/s förslag 

12 a § 

Fordonsskatten för en personbil- Fordonsskatten för en personbil 
skall utgå med ett 200 kronor lägre skall utgå med ett 276 kronor lägre 
belopp per år än som anges i bilaga 1 belopp per år än som anges i bilaga 1 
till denna lag, om bilen hör hemma i till denna lag. om bilen hör hemma i 
en kommun som anges i bilaga 3 till en kommun som anges i bilaga 3 till 
denna lag. Detta gäller dock inte om denna lag. Detta gäller dock inte om 
skatten för bilen skall beräknas en- skatten för bilen skall ber:iknas en-
ligt 12b§. ligt 12b§. 

En personbil - - - - - - - - - - - - - ~ - i bilregistret. 
Den lägre - - - - - - - - - - - - - - vid efterbeskattning. 

•. 
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En personbil - - - - - - - - - - - - - - - i bilregistret. 
Den liigre - - - - - - - - - - - - - - vid efterbeskattning. 

4. lag om lindring i lagen ( 1976:338) om viigtrafikskatt pii vissa fordon 

som icke iir registrerade i riket, 

5. lag om ändring i lagen ( 1957:262) om allmiin enerigskatt, 

6. lag om Lindring i lagen ( 1978: 144) om skatt pf1 vissa resor. 

7. lag om ändring i skattehrottslagen (1971 :69). 

B. avslär det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i 

lagen ( 1971: 1072) 0111 förmfmsberiittigade skattefordringar, 111. m. 

och i stället antar följande 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984:000) om ändring i lagen (1971:1072) om 

förmånsberättigade skattefordringar m. m. 

Härigenom föreskrivs att 1 * lagen ( 1971: 1072) om förmfmsberättigade 

skattefordringar m. m .. i den lydelse paragrafen erh<lllit genom lagen 

( 1984:0llll) om ändring i nämnda lag. samt ikrafttriidandebestfönmelscrna till 

ändringslagcn skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Förm<lnsrätt enligt - - - - - -
3. skatt eller avgift enligt lagen 

( 1928:376) om skatt på lotterivins
ter, lagen (l 941 :251) om särskild 
varuskatt. lagen (1957:262) om all
män energiskatt. lagen ( 1961:372) 
om bensinskatt, lagen ( 1961 :394) om 
tobaksskatt, stiimpelskattelagen 
(1964:308), lagen (1972:266) om 
skatt på annonser och reklam, lagen 
(1972:820) om skatt p{1 spel. lagen 
( 1973:37) om avgift pä vissa dryckes
förpackningar. lagen (1973:1216) 
om särskild avgift för oljeprodukter 
och kol. bilskrotningslagen 
(1975:343). lagen (1977:306) om 
dryckesskatt. lagen (1978:69) om 
försiiljningsskatt på motorfordon. 
lagen ( 1978: 144) om skatt p{1 vissa 
resor. lagen ( 1982:691) om skatt pil 

Lydelse enligt SrU l 9H-l/K5:4. 

Utskottets förslag 

- - - om merviirdcskatt. 
3. skatt eller avgift enligt lagen 

(1928:376) om skatt på lotterivins
ter. lagen (1941:251) om siirskild 
varuskatt. lagen (1957:262) om all
män energiskatt, lagen (1961:372) 
om hensinskatt, lagen (1961 :394) om 
tobaksskatt, stämpclskattelagen 
(1964:308). lagen (1972:266) om 
skatt pa annonser och reklam, lagen 
(l 972:820) om skatt p;l spel. lagen 
( 1973:37) om avgift p{1 vissa dryckes
förpackningar, lagen (1973:1216) 
om särskild avgift för oljeprodukter 
och kol, bilskrotningslagen 
(1975:343). lagen (1977:306) om 
dryckesskatt. lagen (1978:69) om 
försiiljningsskatt på motorfordon, 
lagen (1978:14-1) om skatt på vissa 
resor. lagen (1982:691) om skatt på 
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N11mrunde lydf'ise 

vissa kassettband, lagen (1982: 1200) 
om skatt på videobandspelan:. lagen 
(1982:1201) om skatt på viss elekt
risk kraft. lagen (1983: 1053) om 
skatt pt1 oms~ittning av vissa viirde
papper. lagen (1983:1104) om siir
skild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om 
totalisatorskatt, lagen ( 1984:355) 
om skatt pä vissa dryckesförpack
ningar, lagen ( 1984:404) om stäm
pelskatt vid inskrivningsmyndighc
ter, lagen (1984:405) om stiimpel
skatt på aktier samt lagen ( 1984:4 I 0 
om avgift pä bekämpningsmedel. 

Utsk.o//ets förslag 

vissa kassettband, lagen (1982: 1200) 
om skatt p!i videobandspelare, lagen 
(1982:1201) om skatt på viss elekt
risk kraft, lagen ( 1983: 1053) om 
skatt p{1 omsiittning av vissa värde
papper. lagen ( 1983: 1104) om siir
skild avgift för elektrisk kraft fran 
kärnkraftverk. lagen ( 1984:351) om 
totalisatorskatt. lagen ( 1984:355) 
om skatt på vissa dryckesförpack
ningar, lagen ( 1984:404) om stiim
pclskatt vid inskrivningsmyndighe
ter, lagen ( 1984:405) om stiimpcl
skatt pa aktier, lagen (1984:410 om 
avgift på bekiimpningsmedel. samt 
lagen (JWN:OOO) om lagerskatt på 
1·iss bensin, 

4. skatt enligt - - - - - - - från arbetsgivare. 
Förm{msrätten omfattar - - - - - - - - - - - och förseningsavgift. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser I § första stycket 3. den I december 
1984 och i övrigt den I januari 1985. Äldre bestämmelser giiller dock 
fortfarande i fr[1ga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare är. 

Stockholm den 20 nowmber 1984 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTETN 

Niirrnrande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c). 
Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius 
(c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s). Karl Björz~n (m). Kjell Johansson 
(fp). Anita Johans~on (s). Lars Hedfors (s). Ewy Möller (m) och Bruno 
Poromaa (s). 

* Ej niirvarandc vid justeringen. 
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Reservation 

Knut Wachtmeister (m). Stig Joscfson (c), Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallenius (c). Karl Björzcn (m). Kjell Johanssnn (fp) och Ewy \folier (m) 

anser 

dels att utskottet hort anföra följande: 

I propositionen fön::sli1s höjningar av hensinskattcn. energiskatten p[1 

elektrisk kraft och reseskatten. Som en följd av bensinskatteböjningen 

föresl~1s en höjning av kilnmeterskattcn. Sistniimnda höjning skall triida i 

kraft den 1 mars 1985, övriga skatteböjningar redan den 1december1984. 

I partimotionerna 126 frän (m), 113 fran (c) och 118 friin (fp). vilka alla 

innehf1ller yrkanden om avslag pö propositit)ncn i dess helhet. kritiseras 

allmänt de föreslagna skatte höjningarna. som motioniirerna menar kommer 

att negativt p<"1verka samhällsekonomin gcnnm minskade investeringar i 

niiringslivet, försämrad konkurrenskraft och minskad sysselsättning. Om 

balansen i samhiillsekonomin skall förhiittras, kriivs enligt motioniirernas 

mening utgiftsminskningar och skattesiinkningar i stället för skattehöjningar, 

och motioniirerna pekar i sammanhanget siirskilt pä de höga marginalskat

terna. 

I en reservation till finansutskottets betiinkande 1984/85:4 framh;llls att 

den viktigaste orsaken till att regeringen inte pi\ ntigot avgörande sätt lyckats 

vända den ekonomiska utvecklingen friimst ligger i en felaktig utgifts- och 

skattepolitik. Rcse1Tantcrna anser att utgiftsnedskiirningarna under hela 

konjunkturuppgimgen varit otillriickliga. I stiilkt för att förhiittra flexibilite

ten i ekonomin genom skattesänkningar har regeringen genomfört omfattan

de skattehöjningar. Regeringen har des~utom gjLHt den felaktiga hedöm

ningL'n att arbetsmarknadens parter skall klara inflationsbeLimpningen och 

detta har i sin tur framtvingat tva panikpaket, först prisstoppspaketet i v!iras 

under p[1g!1ende avtalsförhandlingar och nu skattepaketet. 

Enligt reservanternas uppfattning bör den nödvändiga [1tstramningen ske 

genom en nedskärning av de offentliga utgifterna och inte genom skatte höj

ningar. Dessa kommer att fa till enda resultat att de limgsiktiga problemen 

förviirras utan att ni1gonting förbiittras p<'t kort sikt. A vtalsrörelsen försvåras, 

inflationen ökar. konkurrenskraften försämras och sysselsiittningen i den 

privata sektorn minskar. 

Skatteutskottet delar helt den bedömning som görs av reservanterna i 

finansutskot tel. I fri1ga om de olika förslagen vin skatteutskottet framhälla 

följande. 

Som framhMls i flertalet av de motioner som innehaller yrkanden om 

avslag pi1 hiijningen av drivmedelsskatterna kommer en s[1da11 höjning att 

siirskilt hi1rt drabba boende i glesbygd med ofta litnga avst{md fri111 bostad till 

arbetsplats och serviceinriittningar och utan eller med begriinsad tillgi1ng till 

reguljär kollektivtrafik. 

Den kompensation i form av partiell bdriebe fran fordonsskatt som 
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föresläs i propositionen finner utskottet helt otillriicklig för att tillgodL1se de 

gleshygdsbocndcs heriittigade krav pi\ likformighL't i beskattningen. Kl1m

pensationen tillgodoser dessutom inte ekmentiira riittvisekra\' eftersom den 

är avsedd att niistan uteslutande utg{1 till boende i de norra delarna av landet. 

Utskottet avstyrker således förslaget om höjning av bensin-. kilnmeter

och fordonsskatterna. Genom detta stiillningstagande tillgodoses a\'slagsyr

kandena i partimotionerna 126 (m). 113 (c) och 118 (fp). likasä yrkandet i 

vpk-motioncn 124 om avslag pti skattchiijningarna si1vitt a\'scr gasol och 

etanol samt yrkandena om avslag helt eller delYis p{t propositionen i denna 

del i motionerna 105 av Ove Eriksson m. 11. (m). 107 a\' Erik Olsson m. fl. 

(m), 1.11 av Rune Ångström (fp). 116 av Börje Hörnlund (c)och 123 av Elis 

Andersson m. fl. (c). 

Vad särskilt angitr den aY ( c) och (vpk) aktualiserade fritgan om skatten p[1 

vissa motoralkoholer vill utskottet gärna instiimma i syftet med motionerna. 

För en siirhehandling i skattehiinseende av bl. a. etanol talar inte minst 

miljöpolitiska skiil. Utskottet förntsiitter därför att regeringen ingi1ende 

prövar möjligheterna att skapa reella ekonomiska fiirutsiittningar för 

utnyttjande av alternativa drivmedel och frägan om skattefrihet for motoral

kohokr producerade av inhemska rilvaror. Vad utskottet nu anfört hör ges 

regeringen till känna. 

Genom utskottets stiillningstagamk i fr<'iga om hiijningen a\' drivmedeb

skattcrna har yrkandena i motionerna 108. 116. 120 nch 122 avseende 

kompensation för hensinskattehöjningcn och större avdrag för bilresor till 

frtrn arbett't i glesbygdsområdcn förfallit. Utskottet avstyrker följaktligen 

dessa motionsyrkandcn. 

I motion 108 av Arne ~ygrcn m. fl. (s) konstateras att prissiittningen pii 

bensin alltid missgynnar gleshygdsboendc och att den i förening med 

skattehiijningar skapar ökade konkurrensproblem för företag och produk

tion i skngslänen. Mntioniirerna anser diirfiir att riksdagen hos regeringen 

hör hegära en skyndsam kartHiggning av bensinprisets variatinner och en 

prövning a\' möjligheterna att {1stadknmma en regionalt riittvisare prissiitt

ning pil bensin. Också Sven Henricsson m. fl. (vpk) anser att fr~tgan om en 

utjiimning av de regionala prisskillnaderna pii olja och bensin biir bli föremitl 

for nya överväganden av regeringen nch hcgiir i motion 120 att riksdagen som 

sin mening ger regeringen detta till känna. 

Utskottet har vid sin ilterkommande prövning a\· fri1gan om en differen

tierad drivmedelsheskattning uttalat att regionala skatteliittnader fr~111 rent 

tekniska utgiingspunkter endast bör komma i fr[1ga i rena undantagsfall. 

Flertalet kommuner i Norrlands inland ~1tnjuter redan i dag. förutom liigre 

fordonsskatt. ocks<i liign: elskatt. 

Reg:il)trnlpolitiska utredningen har i ett i augusti i itr a\"liimnat hetiinkande 

(SOU 198..!:74) Regional utveckling: och mellanregional utjämning lagt fram 

förslag till olika utjämningsatgiircler avseende Norrlands inland. Norrlands 

kustland och Bergslagen. Förslaget omfattar hl. a. ett persontransportstöd. 
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Vidare har glesbygdsdelegationen - likaledes i augusti 1 år - lämnat en 

rapport (Ds I 1984:20) med överväganden och förslag till förbättringar av 

gksbygdspolitiken. De båda utredningsförslagen ärt. n. föremål för remiss

behandling. Remisstiden går ut den 28 november i ?tr. Med det anförda och i 

avvaktan på det slutliga resultatet av de båda utredningarnas arbete 

avstyrker utskottet motionerna 108 och 120 i denna del. 

Förslaget om höjning av skatten på elektrisk kraft finner utskottet dåligt 

underbyggt. Skattehöjningen torde särskilt hart drabba industrin och vissa 

andra större elkonsumenter i Norrland. Allvarligt är också - och det 

understryks f. ö. i flera motioner och i till utskottet ingivna skrivelser - att 

elskattehöjningen kan väntas försämra möjligheterna att gå över fran olja till 

elvärme. De ökade inkomster staten kan väntas fä pft den höjda skatten 

kommer med stor sannolikhet att ätas upp av en större oljeimport med en 

försämrad bytesbalans som följd. 

Elskattehöjningcn kommer också att drabba barnfamiljerna. Av landets 

drygt 1,6 miljoner sm:lhus iir i dag ca I miljon utrustade för elviirme. 

Kostnadsökningen för dessa till följd av skattehöjningen kan viintas bli i 

genomsnitt 500 kr. per hushåll. 

Med det anförda avstyrker utskottet oeks:'I höjningen av skatten pii 

elektrisk kraft. Hiirigcnom tillgodoses de yrkanden om avslag på propositio

nen i denna del som ställts i partimotionerna 126 (m), 113 ( c). 118 (fp) och 105 

a\· Ove Eriksson (m). Genom utskottets stiillningstagande saknas anledning 

att-som yrkas i motion 115 av Birger Rosqvist (s)- göra ett siirskilt uttalande 

i frf1ga om energibeskattningen. Utskottet avstyrker följaktligen även detta 

yrkande. 

De skäl som utskottet åberopat mot en höjning av drivmedclsskatterna och 

skatten pit elektrisk kraft talar enligt utskottets mening också mot att man 

höjer reseskatten. Utskottet avstyrker följaktligen propositionen ocksä i 

denna del. 

I motion 124 yrkar (vpk) att omsiittningsskatten p[1 aktier höjs med I 

procentenhet fr. o. m. den 1januari1985. Partiet begar ocks[i att regeringen 

skall lägga fram förslag om en cng~mgsskatt pi1 stora förmögenheter och att 

frägan hur en beskattning av realriintevinster fr. o. m. halvårsskiftet 1985 bör 

utformas blir föremiil för skyndsam utredning. Frågan om en uppräkning av 

omsättningsskatkn och om en engångsskatt på stora förmögenheter avvisa

des av riksdagen senast i varas. Riksdagen saknar enligt utskottets mening 

anledning att nu inta en annan ståndpunkt i dessa fragor. Med hänsyn hiirtill 

och då utskottet inte iir berett att i detta sammanhang ta stiillning till frågan 

om en real beskattning av riintevinster avstyrker utskottet motion 124 i dessa 

delar. 

dels att utskottet under mom. I, 3-7, 9, 11 och 13 bort hemstiilla: 

1. beträffande skatten på bensin 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:126 i denna del. 
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1984/85:11J yrkande l i denna del. 1984/85:118 i denna del. 

1984/85:105 yrkande I i denna del, 1984/85:107 i denna del.· 

1984185:111 i denna del. 1984/85:116 yrkande I och 1984/85:123 

avslt1r proposition 1984/85:45 hilaga I i denna del. 

J. betriiffande höjningen a1· skallen pil etanol 

att riksdagen med hifall till motionerna 1984/85: 126 i denna del. 

1984/1.\5:113 yrkande I i denna del, 1984/85:118 i denna del och 

1984/85: 124 yrkande 5 i denna del avsltir propositionen i denna del. 

4. betriiffande skattrn pil gasol 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85: 126 i denna del. 

1984/85:113 yrkande I i denna del. 1984/85:118 i denna del och 

1984/85: 124 yrkande 5 i denna del avsU1r propositionen i denna del, 

5. beträffande höjningen m· kilo111etersk1111en och fordonsskallen 

att riksdagen med hifall till motionerna 1984/85:126 i denna del, 

1984/85:113 yrkande 1 i denna del. 1984/85:118 i denna del, 

1984/85:105 yrkande I i denna del. 1984/85:107 i denna del och 

1984/85: 111 i denna del avslår propositionen i denna del. 

6. beträffande lagerskal/en pä viss bensin 

att riksdagen avsltlr propositionen i denna del. 

7. heträffande kompensation för bensinskattehiijningen 

att riksdagen avslår motionerna 1984/85: 108 yrkande l, 1984/ 

85:120 yrkande 2, 1984/85:124 yrkandena 6 och 7, 1984/85:116 

yrkande 2, 1984/85: 120 yrkande 1 h och l 9841R5: 122 samt proposi

tionen i denna del. 

9. beträffande skallen på elektrisk kraft 

att riksdagen med hifall till motionerna 1984185: 126 i denna del, 

1984/85:113 yrkande I i denna del, 1984/85:118 i denna del och 

1984185: 105 yrkande 1 i denna del avslfir propositionen i denna del, 

11. betriiffande skallen på l'issa resor 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85: 126 i denna del, 

1984/85:113 yrkande I i denna del och 1984/85:118 i denna del 

avsbr propositionen i denna del, 

13. betriiffande lagförslagen 

att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och hcmstiillt 

avsh'ir de vid propositionen fogade lagförslagen. 

Särskilt yttrande 

av Knut Wachtmeistcr, Bo Lundgren, Karl Björzcn och Ewy Möller (alla m) 

En ökad användning av drivmedel producerade inom landet skulle vara 

värdefull när det giiller alternativ användning av åkermark varjfönte 

bytesbalansen skulle främjas. Vi finner del därför värdefull! att regeringen 

nu uppmanas att ingiiende pröva möjligheterna för användning av alternativa 

drivmedel. 
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Även om vi inte har något att erinra mot att regeringen samtidigt utreder 
frågans skattepolitiska aspekter, vill vi understryka att vår principiella 

inställning nu liksom tidigare är att heskattningen i huvudsak bör vara 

energineutral. 
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