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Skatteutskottets betänkande 
2000/01:SkU13 
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor (förnyad 
behandling) 

 

2000/01 
SkU13 

   

Sammanfattning 
I betänkandet behandlar utskottet på nytt regeringens proposition 2000/01:31 
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor. Den nya behandlingen har föran-
letts av att riksdagen vid behandlingen av det betänkande som utskottet tidi-
gare har lämnat i ärendet (2000/01:SkU11) beslutade om återförvisning för 
ytterligare beredning i utskottet. 

Såvitt gäller lagen om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa 
tunga fordon föreslår utskottet en ändring av ikraftträdandet.  

I övrigt har utskottet inte funnit anledning att frångå sina ställningstagan-
den i betänkande 2000/01:SkU11. Beträffande motiveringen till dessa ställ-
ningstaganden hänvisas till detta betänkande. 

Vid betänkandet har fogats åtta reservationer (m, v, kd, c och fp) och fem 
särskilda yttranden (m, v, kd, c, fp och mp). 

Propositionerna 
Proposition 2000/01:31 

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 2000/01:31 att 
riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,  
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,  
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,  
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,  
5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),  
6. lag om ändring i tullagen (0000:000),  
7. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,  
8. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),  
9. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,  
10. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),  
11. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings-

avgifter,  
12. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av 

skatter och avgifter,  
13. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-

uppgifter,  
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14. lag om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen 
(1970:624),  

15. lag om ändring i lagen (1976:266) om skatt på annonser och reklam. 

I propositionen föreslås, i enlighet med vad som aviserades i budgetproposi-
tionen för 2001, att fribeloppet vid förmögenhetsbeskattningen höjs från 
900 000 kronor till 1 000 000 för ensamstående och till 1 500 000 kronor för 
sambeskattade par. 

Vidare föreslås att reglerna om skattskyldighet för import i lagarna om 
skatt på tobak, alkohol och energi anpassas till vad som gäller enligt mervär-
desskattelagen och tullagstiftningen i fråga om vem som är skattskyldig och 
när skattskyldigheten inträder. Vidare föreslås att skyldigheten att betala 
punkt- och mervärdesskatt vid införsel av varor från områden utanför EG:s 
skatteområde skall vara densamma, oavsett om området ligger inom eller 
utanför EG:s tullområde. 

I propositionen behandlas också vissa problemställningar gom gäller av-
fallsskatten och främst behandling av slam. Förslag lämnas om skattefrihet 
för rening och avvattning av avfall, för slam och annat flytande avfall som 
förs till s.k. vassbäddar och för vattenverksslam som förs till slambassänger. 

Dessutom föreslås att vägavgiften differentieras efter vilka krav på utsläpp 
av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. Befrielse från fordonsskatt 
avskaffas för lastbilar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre. Last-
bilar befrias i stället från fordonsskatt om de inte är vägavgiftspliktiga och 
från vägavgift om de är av en årsmodell som är 30 år eller äldre, under förut-
sättning att de inte används i yrkesmässig trafik. 

I propositionen behandlas slutligen ett uppdrag från riksdagen att överväga 
ett förslag om avdragsrätt vid arvsbeskattningen för kostnader för skötsel av 
grav. Något förslag till ändring av reglerna läggs inte fram. 

Proposition 1999/2000:126 

I betänkande 2000/01:SkU3 En ny tullag har utskottet behandlat några i 
proposition 1999/2000:126 föreslagna ändringar i 5 kap. 5 § lagen (1994: 
1776) om skatt på energi, 1 kap. 2 och 5 §§ mervärdesskattelagen (1994: 
200), 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och 
avgifter och 26 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Den 
författningstekniska regleringen har dock överförts till detta betänkande. 

Lagförslagen 

Regeringens lagförslag finns i bilaga 1 till betänkandet. 

Motionerna 
2000/01:Sk17 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m) vari föreslås att 
riksdagen fattar följande beslut: 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om slopande av förmögenhetsskatten.  
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2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om särbeskattning av förmögenhet.  

2000/01:Sk18 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) vari föreslås att riksdagen fattar 
följande beslut: 

1. Riksdagen beslutar att nedre gränsen för att betala förmögenhetsskatt 
sätts till 1 500 000 kr i skattepliktig förmögenhet i enlighet med vad som 
anförs i motionen.  

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om att förmögenhetsskatten avskaffas 2002.  

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om avfallsskatten.  

4. Riksdagen beslutar att veterantraktorer befrias från fordonsskatt i enlig-
het med vad som anförs i motionen.  

2000/01:Sk19 av Per Rosengren m.fl. (v) vari föreslås att riksdagen fattar 
följande beslut: Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om 
avdragsrätt vid arvsbeskattningen för kostnader för vård och skötsel av grav-
plats enligt vad i motionen anförs.  

2000/01:Sk20 av Birger Schlaug (mp) vari föreslås att riksdagen fattar föl-
jande beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i 
motionen anförs om behovet av skatt på förbränning av avfall.  

2000/01:Sk21 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) vari föreslås att riksdagen fattar 
följande beslut: 

1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen (1997:323) om 
statlig förmögenhetsskatt.  

2. Riksdagen beslutar om att avveckla förmögenhetsskatten i enlighet med 
vad som anförs i motionen.  

3. Riksdagen beslutar om att inte låta frysningen av fastighetstaxerings-
värdena upphöra år 2001 eller senare i enlighet med vad som anförs i motio-
nen.  

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om övervägande att tillåta avdrag för verkliga kostnader avseende 
vård och skötsel av gravplats.  

2000/01:Sk22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) vari föreslås att riksdagen fattar 
följande beslut: 

1. Riksdagen beslutar att, med avslag på förslaget om att höja fribeloppet 
för uttag av förmögenhetsskatt, förlänga nuvarande frysning av taxerings-
värdena för fastigheter.  

2. Riksdagen beslutar att, med avslag på förslaget om att höja fribeloppet 
för uttag av förmögenhetsskatt, slopa sambeskattningen fr.o.m. år 2001.  

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om successivt slopad förmögenhetsskatt.  

4. Riksdagen beslutar att tillfälligt höja skrotningspremien till 8 000 kr un-
der år 2001.  

2000/01:Sk23 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp) vari föreslås att riks-
dagen fattar följande beslut: 
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1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:31 vad gäller regeringens förslag 
till lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.  

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen 
anförs om ett avskaffande av sambeskattningen i den statliga förmögenhets-
beskattningen år 2001 som ett första steg mot ett totalt avskaffande av för-
mögenhetsskatten. 

Utskottet 
Vägavgifter 
I betänkande 2000/01:SkU11 behandlade utskottet proposition 2000/01:31 
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor samt de motioner som väckts 
med anledning av propositionen. Vid kammarbehandlingen den 14 december 
2000 beslöt riksdagen att återförvisa ärendet till skatteutskottet för ytterligare 
beredning. Vid den fortsatta beredningen har utskottet behandlat frågan om 
ikraftträdandet av förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om väg-
avgift för vissa tunga fordon (vägavgiftslagen) såvitt avser bestämmelserna 
rörande differentierade vägavgifter. 

Genom direktiv 1999/62/EG har beslutats om nya avgiftssatser för väg-
avgifter efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor 
uppfyller. Regeringarna i Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, 
Sverige och Tyskland har i ett protokoll, som undertecknades den 22 mars 
2000, reglerat de avgiftssatser som skall gälla. Regeringen har i proposi-
tionen lämnat förslag på utformningen av en differentiering av vägavgiften i 
enlighet med de angivna förutsättningarna i protokollet och det bakom-
liggande EG-direktivet.  

I protokollet har angetts att detta träder i kraft den första dagen i den må-
nad som följer efter det senaste av de datum då alla regeringar på diplomatisk 
väg har meddelat kommissionen att deras nationella konstitutionella krav för 
ikraftträdande har uppfyllts. Det var förutsatt att så skulle kunna ske den 1 
januari 2001. I ärendet har numera framkommit att samtliga berörda länder 
inte kan ratificera protokollet före årsskiftet och att det inte är helt klart när 
så kan ske. Det är därför lämpligt att regeringen i stället får bestämma när 
berörda bestämmelser i lagen om ändring av vägavgiftslagen skall träda i 
kraft. Detta kräver att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 
vägavgiftslagen ändras så att bestämmelserna i 11, 17, 21, 22 och 23 §§ 
träder i kraft den dag regeringen bestämmer och övriga bestämmelser den 
1 januari 2001. Utskottets förslag till ändring i lagtexten framgår av hemstäl-
lan nedan. 

Övriga frågor 
Utskottet har i övrigt inte funnit anledning att ändra de ställningstaganden 
som gjordes i betänkande 2000/01:SkU11. Beträffande motiveringen till 
utskottets ställningstaganden hänvisas därför till detta betänkande. 
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Hemställan 
Utskottet hemställer 

1. beträffande förmögenhetsbeskattningen 
att riksdagen godtar proposition 2000/01:31 i denna del och avslår 
motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk18 yrkan-
dena 1 och 2, 2000/01:Sk21 yrkandena 1–3, 2000/01:Sk22 yrkandena 
1–3 samt 2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2, 

res. 1 (m) 
res. 2 (kd) 
res. 3 (c) 
res. 4 (fp) 

2. beträffande avfallsskatt 
att riksdagen godtar proposition 2000/01:31 i denna del och avslår 
motionerna 2000/01:Sk18 yrkande 3 och 2000/01:Sk20, 

res. 5 (m) 
3. beträffande skatteregler för veteranfordon 

att riksdagen godtar proposition 2000/01:31 i denna del och avslår 
motion 2000/01:Sk18 yrkande 4, 

res. 6 (m, kd) 
4. beträffande bilskrotningslagen 

att riksdagen godtar proposition 2000/01:31 i denna del och avslår 
motion 2000/01:Sk22 yrkande 4, 

res. 7 (c) 
5. beträffande kostnader för vård och skötsel av gravplats 

att riksdagen godtar proposition 2000/01:31 i denna del och avslår 
motionerna 2000/01:Sk19 och 2000/01:Sk21 yrkande 4. 

res. 8 (v, kd, fp) 
6. beträffande lagförslagen 

att riksdagen  
dels med anledning av proposition 2000/01:31 i denna del och propo-
sition 1999/2000:126 såvitt nu är i fråga samt till följd av vad utskottet 
anfört och hemställt antar de i bilaga 1 till detta betänkande återgivna 
förslagen till 
1. lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,  
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,  
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,  
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,  
5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),  
6. lag om ändring i tullagen (0000:000),  
7. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,  
8. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),  
9. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga 
fordon med den ändringen att punkt 1 av ikraftträdandebestämmelsen 
erhåller följande som utskottets förslag betecknade lydelse: 
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Regeringens förslag Utskottets förslag 

1. Denna lag träder i kraft den 
1 januari 2001. 

1. Denna lag träder i kraft såvitt 
avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§ den 
dag regeringen bestämmer och i 
övrigt den 1 januari 2001. 

 
10. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),  
11. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter,  
12. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning 
av skatter och avgifter,  
13. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kon-
trolluppgifter,  
14. lag om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskatte-
lagen (1970:624),  
15. lag om ändring i lagen (1976:266) om skatt på annonser och re-
klam. 
dels antar det i bilaga 2 till detta betänkande intagna förslaget till lag 
om ändring i lagen (2000:000) om ändring i lagen (1994:1776) om 
skatt på energi. 
 

Utskottet hemställer att ärendet avgörs efter endast en bordläggning. 

Stockholm den 14 december 2000 

På skatteutskottets vägnar 

Arne Kjörnsberg  

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth 
Staaf-Igelström (s), Per Erik Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin 
(m), Ulla Wester (s), Lena Sandlin-Hedman (s), Marie Engström (v), 
Kenneth Lantz (kd), Catharina Hagen (m), Birger Schlaug (mp), Rolf 
Kenneryd (c), Lennart Axelsson (s), Claes Stockhaus (v), Sven Brus (kd), 
Stefan Hagfeldt (m) och Karin Pilsäter (fp). 
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Reservationer 

1. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) – m 
Carl Fredrik Graf (m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Catharina Hagen 
(m) och Stefan Hagfeldt (m) har med hänvisning till vad som anförts i 
reservation 1 i betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

1. beträffande förmögenhetsbeskattningen 
att riksdagen med bifall till motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 
och 2 och 2000/01:Sk18 yrkande 2 och med anledning av motionerna 
2000/01:Sk18 yrkande 1 och 2000/01:Sk21 yrkande 2 samt med av-
slag på motionerna 2000/01:Sk21 yrkandena 1 och 3, 2000/01:Sk22 
yrkandena 1–3 och 2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2 som sin mening 
ger regeringen till känna vad som ovan anförts om avskaffande av 
förmögenhetsskatten. 

2. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) – kd 
Kenneth Lantz (kd) och Sven Brus (kd) har med hänvisning till vad som 
anförts i reservation 2 i betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

1. beträffande förmögenhetsbeskattningen 
att riksdagen med bifall till motion 2000/01:Sk21 yrkande 2 och med 
anledning av motion 2000/01:Sk21 yrkandena 1 och 3 samt med av-
slag på motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk18 
yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk22 yrkandena 1–3 och 2000/01:Sk23 
yrkandena 1 och 2 som sin mening ger regeringen till känna vad som 
ovan anförts om avskaffande av förmögenhetsskatten. 

3. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) – c 
Rolf Kenneryd (c) har med hänvisning till vad som anförts i reservation 3 i 
betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

1. beträffande förmögenhetsbeskattningen 
att riksdagen med bifall till motion 2000/01:Sk22 yrkande 3 och med 
anledning av motion 2000/01:Sk22 yrkandena 1 och 2 samt med av-
slag på motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk18 
yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk21 yrkandena 1–3 och 2000/01:Sk23 
yrkandena 1 och 2 som sin mening ger regeringen till känna vad som 
ovan anförts om avskaffande av förmögenhetsskatten. 

4. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) – fp 
Karin Pilsäter (fp) har med hänvisning till vad som anförts i reservation 4 i 
betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

1. beträffande förmögenhetsbeskattningen 
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 
2 och med avslag på motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 och 2, 
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2000/01:Sk18 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Sk21 yrkandena 1–3 och 
2000/01:Sk22 yrkandena 1–3 som sin mening ger regeringen till 
känna vad som ovan anförts om avskaffande av förmögenhetsskatten. 

5. Avfallsskatt (mom. 2) – m 
Carl Fredrik Graf (m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Catharina Hagen 
(m) och Stefan Hagfeldt (m) har med hänvisning till vad som anförts i 
reservation 5 i betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

2. beträffande avfallsskatt 
att riksdagen med bifall till motion 2000/01:Sk18 yrkande 3 och med 
avslag på motion 2000/01:Sk20 som sin mening ger regeringen till 
känna vad som ovan anförts om avskaffande av avfallsskatten. 

6. Skatteregler för veteranfordon (mom. 3) – m, kd 
Carl Fredrik Graf (m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Kenneth Lantz 
(kd), Catharina Hagen (m), Sven Brus (kd) och Stefan Hagfeldt (m) har med 
hänvisning till vad som anförts i reservation 6 i betänkande 2000/01:SkU11 
hemställt: 

3. beträffande skatteregler för veteranfordon 
att riksdagen med bifall till motion 2000/01:Sk18 yrkande 4 som sin 
mening ger riksdagen till känna vad som ovan anförts. 

7. Bilskrotningslagen (mom. 4) – c 
Rolf Kenneryd (c) har med hänvisning till vad som anförts i reservation 7 i 
betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

4. beträffande bilskrotningslagen 
att riksdagen med bifall till motion 2000/01:Sk22 yrkande 4 som sin 
mening ge riksdagen till känna vad som ovan anförts. 

8. Kostnader för vård och skötsel av gravplats (mom. 5) – v, kd, 
fp 
Marie Engström (v), Kenneth Lantz (kd), Claes Stockhaus (v), Sven Brus 
(kd) och Karin Pilsäter (fp) har med hänvisning till vad som anförts i reser-
vation 8 i betänkande 2000/01:SkU11 hemställt: 

5. beträffande kostnader för vård och skötsel av gravplats 
att riksdagen med bifall till motionerna 2000/01:Sk19 och 2000/01: 
Sk21 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till känna vad som 
ovan anförts. 
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Särskilda yttranden 

1. Förmögenhetsbeskattningen – m 
Carl Fredrik Graf (m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Catharina Hagen 
(m) och Stefan Hagfeldt (m) hänvisar till vad som anförts i det särskilda 
yttrandet 1 i betänkande 2000/01:SkU11.  

2. Förmögenhetsbeskattningen – kd 
Kenneth Lantz (kd) och Sven Brus (kd) hänvisar till vad som anförts i det 
särskilda yttrandet 2 i betänkande 2000/01:SkU11.  

3. Förmögenhetsbeskattningen – c 
Rolf Kenneryd (c) hänvisar till vad som anförts i det särskilda yttrandet 3 i 
betänkande 2000/01:SkU11.  

4. Förmögenhetsbeskattningen – fp 
Karin Pilsäter (fp) hänvisar till vad som anförts i det särskilda yttrandet 4 i 
betänkande 2000/01:SkU11.  

5. Avfallsskatten – v, fp, mp 
Marie Engström (v), Birger Schlaug (mp), Claes Stockhaus (v) och Karin 
Pilsäter (fp) hänvisar till vad som anförts i det särskilda yttrandet 5 i 
betänkande 2000/01:SkU11. 
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Utskottets lagförslag 

Förslag till lag om ändring lagen (2000:000) om ändring i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 

 
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994: 1776) om skatt på energi 

i stället för dess lydelse enligt lagen (2000:000) om ändring i nämnda lag 
skall ha följande lydelse.  
 
2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, 
betalas för följande bränslen med angivna belopp: 

 
 

 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp  
   Energiskatt Koldioxid-

skatt 
Summa 
skatt 

1. 2710 00 26, 
2710 00 27, 
2710 00 29 
eller 
2710 00 32 

Bensin som 
uppfyller krav 
för 

   

  a) miljöklass 1 3 kr 26 öre 
per liter 

1 kr 24 öre 
per liter 

4 kr 50 öre 
per liter 

  b) miljöklass 2 
 

3 kr 29 öre 
per liter 

1 kr 24 öre 
per liter 

4 kr 53 öre 
per liter 

2. 2710 00 26, 
2710 00 34 
eller 
2710 00 36 

Annan bensin 
än som avses 
under 1 
 

3 kr 92 öre 
per liter 

1 kr 24 öre 
per liter 

5 kr 16 öre 
per liter 

3. 2710 00 51, 
2710 00 55, 
2710 00 69 
eller 
2710 00 74 – 
2710 00 78 

Eldningsolja, 
dieselbrännolja, 
fotogen, m.m. 
som  

   

  a) har försetts 
med märkämnen 
eller ger mindre 
än 85 volym-
procent destillat 
vid 350oC, 

688 kr per 
m3 

1 527 kr 
per m3 

2 215 kr 
per m3 

  b) inte har för-
setts med märk-
ämnen och ger 
minst 85 volym-
procent destillat 
vid 350o C, 
tillhörig 

   

  miljöklass 1 1 512 kr 
per m3 

1 527 kr 
per m3 

3 039 kr 
per m3 
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  miljöklass 2 1 739 kr 
per m3 

1 527 kr 
per m3 

3 266 kr 
per m3 

  miljöklass 3 
eller inte tillhör 
någon miljö-
klass 

2 039 kr 
per m3  

1 527 kr 
per m3 

3 566 kr 
per m3 

4. ur 
2711 12 11–
2711 19 00 

Gasol som 
används för   

   

  a) drift av mo-
tordrivet fordon, 
fartyg eller 
luftfartyg 

0 kr per 
1 000 kg 

1 264 kr 
per 1 000 
kg 

1 264 kr 
per 1 000 
kg 

  b) annat ända-
mål än som av-
ses under a   

134 kr per 
1 000 kg 

1 606 kr 
per 1 000 
kg 

1 740 kr 
per 1 000 
kg 

5. ur 2711 29 00 Metan som 
används för  

   

  a) drift av mo-
tordrivet fordon, 
fartyg eller 
luftfartyg 

0 kr per 
1 000 m3 

1 039 kr 
per 1 000 
m3 

1 039 kr 
per 1 000 
m3 

  b) annat ända-
mål än som av-
ses under a   

223 kr per 
1 000 m3 

1 144 kr 
per 1 000 
m3 

1 367 kr 
per 1 000 
m3 

6. 2711 11 00, 
2711 21 00 

Naturgas som 
används för 

   

  a) drift av mo-
tordrivet fordon, 
fartyg eller 
luftfartyg 

0 kr per 
1 000 m3 

1 039 kr 
per 1 000 
m3 

1 039 kr 
per 1 000 
m3 

  b) annat ända-
mål än som av-
ses under a   

223 kr per 
1 000 m3 

1 144 kr 
per 1 000 
m3 

1 367 kr 
per 1 000 
m3 

7. 2701, 2702 
eller 2704 

Kolbränslen 293 kr per 
1 000 kg 

1 329 kr 
per 1 000 
kg 

1 622 kr 
per 1 000 
kg 

8. 2713 11 00–
2713 12 00 

Petroleumkoks 293 kr per 
1 000 kg 

1 329 kr 
per 1 000 
kg 

1 622 kr 
per 1 000 
kg 

 
Nuvarande lydelse Utskottets förslag 
  

I fall som avses i 4 kap. 1 § första 
stycket 7 och andra stycket samt 12 § 
första stycket 4 och andra stycket tas 
skatt ut med ett belopp som motsva-
rar skillnaden mellan de skattebelopp 
som gäller för bränslets olika an-
vändningssätt.  

I fall som avses i 4 kap. 1 § första 
stycket 6 och andra stycket samt 12 § 
första stycket 4 och andra stycket tas 
skatt ut med ett belopp som motsva-
rar skillnaden mellan de skattebelopp 
som gäller för bränslets olika an-
vändningssätt.  

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket 
angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §. 
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