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Sammanfattning

författningstekniskEn och språklig översyn

energiskatteutredningens uppgifter varitEn har författnings-göraattav en
teknisk språkligoch den energibeskattningen.nuvarande Resultatetöversyn av

redovisas i förslag till lag skatt energi, viöversynen påettav ny om som
samtligaföreslår skall nuvarande lagar punktskatter energi.ersätta påom

indelad ilagen kapitel.Den 15 innehåller1 kap.är allmännanya
tillämpningsområdebestämmelser lagens Beskattningeno.dyl. bränslenom av

i 2 10regleras kap., medan bestämmelser skatt elektriskpå kraft finnsom-
i innehåller11 13 kap. 14 kap. regler skatt inrikespå flygtrafikom som-

Överklagandebestämmelserbedrivs i förvärvssyfte. finns i 15 kap.
den lagen behållsI de nuvarande benämningarna koldioxidskatt ochnya

energiskattsvavelskatt. Allmän med energiskatt.uttrycket Bensinskattersätts
respektive dieseloljeskatt i förslagvårt högre nivåermotsvaras av av
energiskatten.

En EG-anpassning

viktig uppgiftEn för varithar tilllämna förslag ändringarattannan oss av
den gällande energiskattelagstiftningen på grund svenskt medlemskapettav
i EU. Vår utgångspunkt varithar detta skäl endast sådanagöraatt av
ändringar nödvändiga.ärsom

svensktEtt medlemskap i innebärEG ändå förhållandevis betydandeatt
förändringar behöver Sverige införamåste det beskattningsförfarandegöras.

den beskattningsteknikoch EG utvecklat för de produkter omfattassom som
regleringen i direktiven bränsleområdet, vilketpå alltså innebär för-av

ändringar förfarandet samband med uppbörd skatt Gemenskaps-av av m.m.
innehåller också flertal bestämmelser innehålleträtten medför i denett attsom

energiskattelagstiftningensvenska materiellt.måste ändras
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Särskilda frågor

direktiv i uppgift vissa särskildavi enligt haft behandlaVidare har våra att
deklarationsavdragetförsäkranssystemet och "annat ändamålfragor, t.ex.som

energialstringän
följande tillinnehåller förslag förändringarvärt betänkandekorthetI av

beskattningen.nuvarandeden

Skattebasen

koldioxid-energi-,skattebasen för och svavelskatterna föreslårVad gäller
direkt skattepliktiga. sigskallbegränsad bränslen Det röratt vara omen grupp

eldningsolja,bensin, dieselolja, fotogen, gasol, kolbränslenmetan, naturgas,
typisktpetroleumkoks, eller med andra 0rd produkter användsoch settsom

uppvärmning. i principför bränslen alltidmotorbränslen eller Dessa ärsom
möjlighet finnas i vissaskattepliktiga kommer fall deklara-göraatt attmen

skattefriarespektive inköptionsavdrag försäkran eller ansökanmot om
kompensation Flygbensin föreslås bliför skatten. och flygfotogen dock

privat flygning.bränslet används förbeskattade endast när
direkt skattepliktiga vissadessa bränslen skall skatt betalas förUtöver även

säljs ellerbränslen de används motorbränsle eller förandra när som
mineraloljor vidareuppvärmningsändamäl. varjeDetta gäller andra och annan

mineraloljor säljs eller används motorbränsle ochprodukt än som som
gasformiga säljsslutligen flytande eller kolväten eller används förandra som

uppvärmning.

Minimiskattesatser

beskattningen rádsdirektiv,bränslen 92/12/EEG,EG reglerasInom treav av
Direktiv innehåller92/82/EEG. 92/82/EEG92/81/EEG och regler om

tillämpa. differentie-minimiskattesatser medlemsländerna maste Dessa ärsom
användningsområde. Mini-tillhänsyn dels slag bränsle, delsrade med av

respektive blyfri bensin, dieselolja/lättmiskattesatser bestämda för blyadär
eldningsolja,eldningsolja, tjock fotogen, och samtliga dessagasol Förmetan.

bensin tjock eldningsolja, finns skildaförmed undantag ochbränslen, tre
sig användning motordrift, uppvärmningminiminiváer. förDet rör om

respektive drift stationära och bl.a. motorfordon huvud-motorerav som
sakligen utanför allmänanvänds väg.

motordrift tillämpamedlemsländerna skallgäller tankenVad är att samma
visst drivmedel driftför det används förskattesats ett oavsett om av

minimiskattesats inteluftfartyg. Om bestämdmotorfordon, fartyg eller ären
skall skatt efter den skatt gäller för motsvarandeför bränsle, tas utett som

vanligendrivmedel dieseloltorde motsvarande bränsle ellerbränsle. För vara
bensin.
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Gemenskapsrätten inte möjlighetnågon tillämpagenerellt lägreattger
vissaskattesatser för motorbränslen. skattefrihetDen respektivet.ex. de lägre

iskattesatser dag gäller för vegetabiliskabl.a. oljor och motoralkoholersom
intekan därför behållas. Vi föreslår dock regeringen skall möjlighetatt ges

i särskilda fall nedsättningmedge eller befrielse från skattatt bränslenpåav
i försöksverksamhetanvänds inom pilotprojektför syftar tillsom ramen som

utveckla miljövänliga bränslen. Den svenska förbrukningenatt demer av
aktuella bränslena alltjämttorde sådan begränsad omfattning denvara av att
kan under begreppet pilotprojekt.rymmas

Högbeskattad olja skall användas i bl.a. fritidsbåtar

energiskattenDen högre föreslås gälla för oljeprodukter förbrukas isom
personbilar, lastbilar,bussar, trañktraktorer i luftfartyg och fartygsamt r1är

intedessa används yrkesmässigt. förhållande tillI dagens innebärregler detta
skattehöjning främst för de bränslen förbrukas i trañktraktorer ochen som

fritidsfartyg.
Någon skatt skall enligt gemenskapsrätten inte för mineraloljepro-tas ut

dukter iförbrukas fartyg dessa används yrkesmässigt.när För svensk delsom
innebär intedetta diesel-enbart eldningsoljorochatt bensin iäven deutan -

fall kan förekomma skall skattebefrias användning skernär för dettasom -
ändamål.

marinaVad gäller den sektorn föreslår den nuvarande ordningen medatt
deklarationsavdrag respektive inköp försäkran tillämpasskall få endast förmot
oljeprodukter avsedda förbrukas iär skepp dessaatt när användssom
yrkesmässigt. Olja förbrukas i båtar skall alltid högbeskattad, medsom vara

för den bränslet för drifträtt använt båt för yrkesmässigt ändamålsom av en
i efterhand kunna få kompensation för den skattatt belastat bränslet. Ettsom

kompensationsförfarande föreslås gälla för bensinäven föranväntssom
yrkesmässig drift fartyg.av

Högre skatt på och används drivmedelmetan naturgas som som

Vi föreslår iled EG-anpassningen skattenett på ochsom att metan naturgas
till vad gäller för huvuddelen övriga motorbränslen, nämligenanpassas som av

högre skatt skall bränsletatt används för driftnär motorfordon,tas uten av
luftfartyg eller fartyg.

Annat ändamål motordrift ellerän uppvärmning

Vi har utformningen deklarationsavdragetövervägt "annat ändamål änav
energialstring" eller för använda den föreslagna terminologinatt av oss- -
"annat ändamål motordrift eller uppvärmning".än Avdraget är storav
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industrin. Vi därvidenergiintensiva hardenekonomisk betydelse för delar av
hittillstill tankegångaranslutit de grundläggandehuvudsaki somoss

föreslagit vissa modifieraderättstillämpningen. Vi har dockiutvecklats
ändringarnareduktionsprocesser. föreslagna berörDeavseende bl.a.tolkningar

stålindustrin.järn- ochfrämst

industrinpetrokemiskaDen

skattefrihetinom medför för bränslengäller EGanpassning till vadEn som
skattepliktigaiframställning inte gäller dagvid baraanvänds somavsom --

avseddamineraloljeprodukter, desamtligaprodukter är attoavsettutan omav
motordrift/uppvärmning för ändamål. Vårteller någotföranvändas annat

petrokemiskavissa skattemässiga fördelar för denmedföri delenförslag den
enligt nuvarande bestämmelser.till falletindustrin i vadförhållande ärsom

och flygfotogenflygbensinBeskattning av

flygbensin i används förbeskattas dag endast bränsletFlygfotogen och om
tillanpassningdrift gemenskapsrättenflygplan. Enändamål änannat av

i flygplanbeskattas det förbrukasflygbränsle skallinnebär sådant näratt som
beskattning skallfritidsändamål. Vi föreslår sådan skeanvänds för att en

deklarationblir skyldiga och betala skatt förlämnaförbrukarna attattgenom
privattlygning.vidförbrukatdebränsledet som
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Summary

A technical linguisticand review

CommitteeThe TaxationEnergy has technicalmade linguisticandon a
review excisting legislationof the taxation, the result of whichon energy

proposal for ExciseAct Duties Energy. The shalla a new on acton new
replace all the excise duties in the of taxation.current acts on area energy

containedThe in 15 chapters. Chapter 1 containsact generalnew
provisions applicationthe of the Excise duties fuels dealtact etc.on on

inwith chapters 2 10, while excise duties electricity be found inon can—
chapters 13. Chapter11 14 contains provisions regarding Environmentalthe—

Domestic Air TrafficTax and chapter contains15 provisions concerningon
appeals.

The presently used carbon dioxide and sulphur also foundterms tax tax are
in the while the expression general replaced byact,new taxenergy energy

specialWe that the dieselpetrol and oiltax. replaced bysuggest taxes are
higher ofrates tax.energy

A harmonization with the EC

importantAnother task for has been changes of thetous propose necessary
excisting taxation legislation, should Sweden become member of theenergy a
EU. We have found that considerable of such changes would haveamounta

be willmade. Sweden implementhave the generalto ofto arrangements
taxation of fuels covered by the regulations in the relevant directives.EC This
will lead changes of the procedures for levying collectingandto thee.g.
excise duties. membershipA will also necessitate changes in substance of the

Swedish taxation.present energy
We have also examined certain issues, such possibilitythe of buyingas

fuel duty—free against written certification stating that the fuel will be useda
for qualifying for exemption. We thisthat possibilitytaxa purpose suggest
shall retained.be

Other questions dealt with in described below.reportour are
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Excisable products

limited oil, oil,of fuels petrol, heavy fuelthat onlyWe group gaspropose a -
LPG, methane, natural coal and petroleum coke bekerosene, togas, are—

dioxidesubject sulphur Excisedirectly carbon and tax.to tax, taxenergy
leviedwill, in principle, products, willduties always be these but beon

certain indicated inpossible duty-free for ECthe fuels theto purposesuse
aviation spirit jet willdirectives. and fuel subjectthat beHowever, suggestwe
private flying.duties forexcise only when used pleasureto

directly excisable excise dutiesfuels, also thatfrom theseApart suggestwe
certainlevied other fuels when sold used fuels forshall be motorason or or

will mineral oils,heating This apply product usedtotopurposes. any as
liquid which forfuel and hydrocarbon sold usedtomotor or gaseous orany

heating purposes.

Minimum exciseof dutyrates

subject excise laidprovisions fuels inThe EC duty down threetoon are
Council Directives 92/12/EEC, 92/81/EEC and 92/82/EEC. Directive

contains minimum excise applicable92/82/EEC the of duty certainrates to
oils. Minimum fixedmineral for leaded oil,and unleaded petrol,rates are gas

oil, LPGheavy fuel kerosene, and methane. For these fuels, for petrolexcept
oil, different minimumfuel three levels of levied,and heavy rates are

depending heatingthe propellant, fuel for inset outon use: as as or purposes
Article Directive stationary vehicles8.3 of 92/81/EEC e.g. and usedmotors
mainly publicoff the roadway.

for fuels have found that EC Members shall applyAs themotor we same
excise certainof duty propellant, whether forused thetorate a

propulsion vehicle, aircraft.of craft ofThe duty be chargedrate toa a or an
which Directive laidfuels, for 92/ 82/EEC has down the level of duty,noton

fixed according equivalentthe forshall be the fuelto at rate motoruse— —
heating which eitherfuel, for fuels usually would petrolmotoror mean or gas

oil.oil diesel
directivesEC do allowThe Member State apply lower ofnot to ratesa
in certainexcise duty general fuels. Thus the Swedishmotor presenton e.g.

exemptions reductions inand the of duty oilsvegetable andrate to e.g.
retained.methanol be However, that the shallnot suggest governmentcan we

given right exemptionsthe apply reductions inbe the of dutyto rate toor
mineral oils in field pilot projects technicalused the of for the development

environmentally-friendlyof fuels. of inThe vegetable fuels Swedenmore use
limited considered stillbe in pilot projectand stage.can as a
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higherA excise duty oil inused privaterate on gas
craftspleasure

that oil, otherwiseWe certaintaxed of excise duty,suggest shallat rategas a
higherbe taxed when inused buses, lorries, trafficat ratea tractorscars, or

in aircrafts and crafts when used for private pleasure. Compared with the
regulations, this increase mainly exciseof the duties paidpresent formeans an

fuels in trafficused in privateand pleasure crafts.tractors
According directives,the EC Member States shall mineral oilsto exempt

for navigation withinused Community in privateunless pleasurewaters,
exemption willcrafts. The oilsonly but also petrol when usednotcover gas

thisfor purpose.
marinefor theAs that the regulations of duty-sector, presentwe propose

free mineralpurchases of oils when used commercially limitedshall be to
intendedproducts for in ships. Excise willduty always have be paiduse to on

oil inbe used boats. Those who have used such fuel into boat forgas a
commercial will however be able apply for refund of excisethetopurposes a
duty paid Thisfor the fuel. will also be applicable the small numbersystem to
of drivenpetrol vessels.

A higher excise duty methane and naturalrate on gas
used propellantaas

As of EC harmonization,the that methanepart and naturalsuggestwe gas
inshall be treated the other fuels, which thatmotorsame way as means a

higher of duty leviedbe when the fuel used for the propulsionrate to of
vehicles, aircrafts craftsand than when the fuel used for other purposes.

Purposes other than fuels heating fuelsmotoras or as

consideredWe have the construction of the rule providing relief from excise
forduty fuels used for other than fuels heating fuels.motorpurposes as or as

This provision of importance especially certain heavilygreat to energy-
intensive industries. Essentially have accepted the interpretation ofpresentwe

provision.the However, certainrecommend modifications mainlywe
concerning fuels duringused reduction The proposed changes affecta process.
mainly ironthe and industries.steel



SOU 1994: 85Summary20

industriesPetrochemical

relief exciseregulations that from dutyharmonization with ECtheA means
production excisable productsin ofused thewill given only fuelsbe not to

legislation allSwedish but alsoaccordingwhich the toto presentcase ——
heatingintended fuels forforoils, whether theymineral motoruse as orare
forburden theOur proposal lowerother taxmeans apurpose.purposes or any

provisions.petrochemical enterprises compared the presentto

spirit jet fuelaviation andExcise duty on

excise insubject Sweden onlyspirit jet dutyaviation and fuelPresently toare
propulsion aircrafts.of Another thanused forthe fuel purposes
aviation subjectdirectives fuels shall bethat suchadjustment the ECto means

private flying. thatfor pleasure Weexcise also when usedduty suggestto
obligedaviation spirit jet fuel for such shall bewhothose purposeor ause

authorities andof fuel useddeclaration the of the amounttaxtoto present a
applicable excise duty.thepay
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Aktuella EG-rättsakter

rådsdirektiv finns rörande beskattningDe bränslen följande.ärsom av
Direktiven publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidningär
enligt i anslutning till respektive direktiv.vad angessom

direktiv 92/12/EEGRådets den 25 februari den generella1992av om
för punktskattepliktiordningen produkter och lagring, omsättningga om

kontroll dessa produkter EGT 76,L 23.3.1992översamt nr s.

direktiv 92/81/EEGRådets den oktober19 1992av om en
harmoniserad skattestruktur for mineraloljor EGT L 316,nr

12.31.10.1992, s.

Rådets direktiv 92/82/EEG den 19 oktober tillnärmningen1992av om
skattesatserna på mineraloljor EGT L 316, 31.10.1992 19.av nr s.

Rådets direktiv 92/108/EEG den december14 1992 ändringav om av
92/12/EEGdirektiv och direktiv 92/81/EEG EGT L 390,av nr

31.12.1992 124.s.

Rådet har, med stöd artikel i direktiv 92/81/EEG,8.4 följandeav genom
beslut givit enskilda medlemsländer tillstånd behålla olika särbestänunelseratt
i den nationella lagstiftningen.

Rådets beslut 92/510/EEG oktoberden 19 och 93/697/EEG1992av av
den december13 1993 bemyndigande för medlemsstater attom
bibehålla punktskattereduktioner och punktskattebefrielser for vissa
mineraloljor används for särskilda ändamål, enligt förfarandet isom
artikel i rådets8.4 direktiv 92/81/EEG EGT L 316, 31.10.1992nr

16 och L 321, 23.12.1993 29.s. nr s.

Hänvisningar till tulltaxaEG:s inte särskilt dennär annatavser anges- -
gällande versionen, publicerats i Europeiska gemenskapernas officiellanu som

tidning den maj24 1993 EGT C 143A, 24.5.1993.nr
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följande förkortningar.används genomgåendebetänkandetI

Unit växelkursen ECU 9,20 SEKECU Currency l användsEuropean

Europeiska gemenskapemaEG

iEuropeiska ekonomiska EEC versionEEG gemenskapen engelsk

Europeiska officiella tidning OfficialEGT gemenskapernas Journal of
Communitiesthe European

Europeiska unionenEU

Kombinerad nomenklaturkod, vilkenden kodex efterärsom
indelningen iprodukter sker EG:s tulltaxa CN codesav
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Inledning1

Utredningens1.1 uppdrag

juni regeringenI 1992 beslutade tillkalla särskild utredare Fi 1992: 15att en
uppgiftmed teknisk engergibeskattningen,göraatt översyn Energi-en av

skatteutredningen.
Energibeskattningen har tidunder lång varit föremål för betydande för-

ändringar, vilket tillhar lett lagregleringen på området kompliceratsatt och
blivit svåröverskådlig. huvudsakligaDen uppgiften för utredningen därförär

1992:80enligt direktiven dir. författningsteknisk språkliggöra ochatt en
den energibeskattningennuvarandeöversyn och därvid söka komma tillav

brister finnsmed de i lagen 1957:262rätta allmän energiskatt ochsom om
övriga lagar området.på

Vi emellertidhar ålagts behandla vissa särskilt angivnaäven materiellaatt
frågor. sig bl.a. möjlighetenDet skattefrittrör kunna köpa bränsleatt ellerom
elektrisk kraft avgivande försäkran till leverantörenmot bränslet ellerattav en
elkraften skall användas för vissa särskilda innefattarVårt uppdrag
vidare huruvida det, skatteneutralitetsskål,överväga finns anledningatt av ex.

skattebelägga vissa oljeprodukter inte beskattasatt det finnssamtsom nu om
skäl ändra beskattningen bränslen förbrukas vidatt motorprovning.av som

uppgiftEn för undersöka förutsättningarnaär skapaattannan attoss en
reglering möjligtdet på bättre igör dag fastställasätt änatt ettsom när en
energivara skall betraktas eller insatsvara iråvara produktionen och närsom
den skall använd för energialstring. Denna fråga det avdraganses avser som
får för skatt bränslenpå förbrukatsgöras för ändamål energi-änannatsom
alstring, vidavdrag gällande skattenivåer har betydelseett för destorsom
enskilda företagen.

Vi i direktivenhar ålagts möjligheternabelysa skattebortfallatt att utanav
åstadkomma tekniskt beskattningneutral el- och värmeproduktionenen av

oberoende vald teknisk lösning produktionen.är för Sedan direktivensom av
har dock regeringen tillkallat interdepartemental arbetsgrupp förgavs en att

utreda frågor beskattningen lcraftvärme. Arbetsgruppen ihar februariom av

bilagaSe
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iRiksdagen har,sitt 1994:28.arbete Dsresultatet1994 presenterat av
beskattningsregler förlångsiktiga och hållbaraförslagavvaktan på att ett om

1994 beslutat de nuvarandeunder vårenkraftvärmesektom attpresenteras,
justeras 1993/94:SkU34, rskr.utsträckning bet.i viss skallbestämmelserna

iredovisasreglerna333.SFS 19942330 och De1993/942297, närmarenya
Vi§.till 2 § och 11 kap. 9författningskommentarenia 7 kap.kapitel 16

inte anledning behandla detta område.inner bakgrundenden närmareattmot
Åtskilliga utredningsuppdragetomfattas sådanafrågorde är somavsomav

åligger utformai EG-direktiv. därförutsträckning Detviss reglerasi attoss
vi i delEG-regler och har dennabeaktande dessamedförslagvåra attav

teknisk EG-anpassningFi deUtredningen 1991:09samråda med avom
indirekta skattema.

i direktiven tillbeaktas vadutredningsarbetet bör allmäntI sägssom
utredningsförslagenssärskildakommittéer utredare angåendesamtliga och

nämligen förslag skall kunna genomföras medinriktning dir. alla1984:5, att
beaktande EG-aspekterminskade angåendeoförändrade eller samt avresurser

dir. 1988:43.
augusti tillvid 27 1992 överlämnatRegeringen sammanträde denhar oss

organisationer.enskilda och Volvoföljande skrivelser från företag Person-
Scandinavian Engine ServicesSAAB-Automobile ABAB, AeroAB,vagnar

skrivelse vissti hemställtEngineering harABConort attsamt en gemensam
i idrift provbädd samband medförförbrukasbränsle motorer m.m.som av

motortillbehör befriasskallutveckling motorkomponenter ellermotorer,av
i kapitelavgifter. Beskattningen provbränslen behandlasochfrån skatter av

FöreningKemikalieleverantörers hemställtVidare har Plast- och att
energiskatt vittförenklas bränsleni allmän såbestämmelserna lagen avserom
energialstring. fråga belyses främständamål Dennaanvänds för änannatsom

Vänneverksföreningen ändring iSlutligen hemställt lagenkapitel hari 11. om
ivitt redovisning skatten. frågaDennasvavelskatt så tasav uppavserom

kapitel 12.
tillRegeringen harvid sammanträde den 10 december 1992 överlämnatoss

Statoil Petrokemi allmänskrivelse AB, där bolaget hemställerfrån atten
inte syntetiskt framställdkoldioxidskatt skallenergiskatt påoch tas ut metan.

i kapitelBeskattningen bränsle behandlas 7.dettaav
tillvid 1994 överlämnatRegeringen sammanträde den 30har mars oss
ändringSkogsindustrierna reglernaskrivelser. har hemställtföljande om en av

kapiteloljevolymen vid skattskyldighetens inträde se 5.6.bestämningför av
kompensationföreslagit ändringar allmänvad gällerRiksskatteverket har av

skattskyldighetens inträde vidkoldioxidskatt till industrin,energiskatt och
miljöskattenskatteberäkningförskottsfakturering och påelleveranser avav

Kindaflygtrafik. Räddningstjänsten och Svenskainrikes kommun Kommun-
oljeprodukterdieseloljeskatt inte förhemställt skallförbundet har utatt tas

ekonomiskräddningstjänstfordon. Lastbilcentralen ii Hovaförbrukassom
oljeprodukterdieseloljeskatt inte förskallförening hemställthar tas utatt som

lastningskogsbilar kranar för ochdrift utrustade medföranvänds ärsomav
i kapitel Tekniskatimmer massaved. frågor berörs 17lossning och Dessaav .
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Linköping oljeprodukterVerkeni driftAB har yrkat bl.a. används föratt som
gasturbiner inte skall behöva förses med märkämnen.av

1.2 Genomförandet uppdragetav

Vi diskussioner olikahar under arbete fört med företrädare förvårt branschor-
ganisationer och dess medlemsföretag. Sammanträffanden därvidhar ägt rum

Kemikontoret,med företrädare för ernkontoret, KraftsamJ och sedan denna-
organisation Kraftverksföreningen,upphört Svenska Lantbrukarnas—

Riksförbund,Riksförbund, RiksförbundetPetroleumhandelns Energileveran-
Skogsindustrierna, Svenska Elverksföreningen, Svenska Gasfören-törema,

Gruvföreningen,ingen, Kalkföreningen,Svenska Svenska Svenska Kolinsti-
Institutet, VindkraftsföreningenSvenska Petroleum Svenska och Värme-tutet,

verksföreningen. Sammmanträffande har med företrädare föräven ägt rum
Engineering ytterligareConort AB. har organisationerDärutöver företagoch

skriftligen synpunkter olika beskattningsfrågor.lämnat rörande
EcoTrafñc AB har uppdrag utredningen gjortpå kartläggningav en av

vilka bränsleprodukter i förekommerdag denpå svenska marknaden. Påsom
vidare Energisystemuppdrag har Vattenfall redovisatvårt AB genomgången

olika tillverkningsprocesser underlag för bedömningtyper samtav av en av
i vilka utformningfall föranleder energivaran bör betraktasattprocessernas

insatsvara i produktioneneller i vilka iställetråvara och fall den börsom
energialstring.använd föranses
utredningen hariförFöreträdare november 1993 besökt EG-kommissionen

i tjänstemän vidträffat generaldirektoratBryssel och där det handläggersom
indirekta Vid detta Sammanträffandeskatter. och kontakteräven genom senare

upplysningar tolkningenvi olikahar fått i EG-direktivbestämmelser deom av
finns inom punktskatteomrädet de överväganden legat tillsamtsom om som

grund Vidför dem. besöket i Bryssel träffade företrädare vissaföräven
internationella branschorganisationer, nämligen ChemicalEuropean Industry
Council CEFIC, International Lime Association ILA, International andIron

InstituteSteel IISI europeiska cementorganisationenden CEMBIO.samt
tillden skrivelser inte särskiltI mån överlämnade ibehandlatsoss

intebetänkandet har funnit anledning tilllämna förslag ändringar.någraatt
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2. Nuvarande skatter bränslenpå och
elektrisk kraft kortfattaden-

Översikt

2.1 Allmänt indirekta skatterom

2.1.1 Punktskatter

Med punktskatter brukar indirektasådana skatter vidavses tas utsom
produktion, import, tillhandahållande vissa tjänster.och Sådanaetc. av varor
skatter har funnits under tid ilång Sverige.

iDe skatter dag på bränslen och elektrisk kraft itas ut regleras skildasom
författningar, nämligen lagen 1957:262 allmän energiskatt, lagen 1961:om
372 bensinskatt, lagen 1982: 1201 skatt viss elektriskpå kraft, lagenom om
1983:1104 särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagenom
1988:1567 miljöskatt inrikespå flygtrañk, lagen 1990:582 kol-om om
dioxidskatt, lagen 1990:587 svavelskatt lagen 1992:1438samtom om
dieseloljeskatt och användning vissa oljeprodukter. Regler förfarandetav om
vid beskattningen finns i lagen 1984: 151 punktskatter och prisreglerings-om
avgifter.

intresseAv i sammanhanget också den avgiftär på utsläpptas utsom av
kväveoxider från förbränningsanläggningar enligt lagenstora 1990:613 om
miljöavgift på utsläpp kväveoxider vid energiproduktion. Denna avgift harav
dock statsmakterna inte behandlats skatt och undantas därför frånav som en

vidareden framställningen.

2.1.2 Mervärdesskatt

Mervärdesskatten också indirektär skatt tillhar skillnad från de olikaen men
punktskattema räckvidd.generell

År infördes1960 allmän varuskatt i form omsättningsskatt,en av en som
dock avskaffades i införandetsamband med mervärdesskatten den januari1av
1969. energiområdet,Hela inklusive undantogs emellertid frånvärme, mer-
värdesskatten kvalificerats.k. vilketundantag, innebarett dengenom att som
yrkesmässigt energi kunde avdrag för ingåendedenomsatte göra mervärdes-
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investeringar förvärv för verksamhetenoch andrabelastadeskatt utan attsom
iSom ledredovisa utgående skatt.skull behöva någonför den ett en

indirekta infördes dockreforrnering skatterna den 1deomfattande marsav
energiområdet, för flygfotogenmed undantagmervärdesskatt för hela1990

Beskattningsvärdet vederlaget, saluvärdet ellerflygbensin.och utgörs av
inklusive statliga och avgifterenergivaran, andra skatterinköpsvärdet på än

energipriset inklusiveMervärdesskatten beräknas alltså påmervärdesskatt.
mervärdesskattskyldigaenergi innebärMervärdesskattpunktskatter. på att —

energivarornai likhet medindustriföretag lyfta andrakan skatten påt.ex. av—
mervärdesskattskyldi främst hushållen får betalaickeinsatsvaror, medan ga - -

fulltskatten ut.
visserligen bränslen ochomfattar de skatter påuppdragVårt tas utsom

inte mervärdesskatt för deVi behandlar dock denelektrisk kraft. tas utsom
anledning iVi finner inte betänkandetenergivarorna. därför hellerolika att -

undantagsvis detanvända uttrycket punktskatter ärän utan attannat anser-
vibränslen. Därmed alltså detillräckligt tala skatter påatt avserom

energiområdet. vi diskuterarinom den denI mänpunktskatter äventas utsom
särskilt.aktuell dettamervärdesskatt är angessom

enskildade skatterna2.2 Närmare om

koldioxidskattenergiskatt, bensinskatt, och2.2.1 Allmän

dieseloljeskatt

Skatteplikteninfördes i Sverigeenergiskatten 1957.allmänna årDen
eldningsolja,vid införandet elektrisk kraft, kolbränslen,omfattade motor-

motorsprit. Bensin, motorsprit elektriskbrärmolja, bensin och kraft hadeoch
motorsprittidigare bensin sedan 1929 ochbeskattats ochdock redan -

elektrisk 1951.kraft sedan
energiskatten har ändrats under ochför den allmännaSkattebasen åren

elektrisk kraft försådan skatt betalas för kolbränslen,skall samtnumera
motorbrännoljor, eldningsoljor oljeprodukter medoch andrafotogen, —

inte energialstringsmörjoljor smörjfetter används förför ochundantag som
skattepliktiga definieras medoch gasol. produkternaför Desamt naturgas-

vilket oljeprodukterhänförs. Vad gällerangivande det tulltaxenr under deav
sig 27.10 38.14. denprodukter tulltaxenr eller Fr.o.m. 1detrör urom ur

energiskattenaugusti omfattar allmänna andra bränsle-1993 den även
tillhör förutsättningblandningar dessa tulltaxenr, undersådanaän attsom

minst viktprocent oljor erhållitsblandningen innehåller fem av som ur
bituminösa mineral. inte förSkatt dock den delpetroleum eller tas utur av

animaliskablandningen vegetabiliska fetter eller oljorbestår eller ellersom av
oljor.fettsyror från sådana fetter ellermetyl- eller etylestrar av
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energiskattenallmänna oljeprodukterDen differentieraspå fr.o.m. den
januari i olika miljöklasser.1 1991 Klassificeringen sker med utgångspunkttre

innehållfrån bl.a. produktens aromatiska kolväten. Regeringen har idockav
1993/94:234 föreslagit den allmänna energiskattens differentiering iattprop.

miljöklasser skall föras till differentieringmotsvarande dieselolje-över en av
skatten.

energiskattAllmän i dag med 239 kr för kolbränslen ochtas ut tonper
tn’med 182 kr 000l för Skattebeloppen oljeprodukterför ochnaturgas.per

bränsleblandningar miljöldasskr5 1, 302 kr miljöklassär 2 och 562 kr
m3.miljöklass 3, allt Enligt regeringens nämnda förslag skallper ovan

m3.energiskatt oljeprodukterallmän för med 562 krtas ut per
energiskattenDen allmänna gasol differentieradpå beroendeär på

användningsområde. Gasol driftanvänds för motorfordon beskattassom av
88 liter,således med medan gasol används föröre andra ändamålper som

beskattas med 109 kr ton.per
bensinskatt iLagen trädde kraft 1961.år I denna finnslag be-om
beskattning bensin,stämmelser motoralkoholer vissaoch bränslebland-om av

ningar avsedda användas för motordrift.är den bensinI förbrukasmånattsom
för uppvärmning beskattas den dock enligt lagen allmän energiskatt.om
Bensinskatt skall förutsättningunder bränslet för motordriftäratt avsett- -
betalas bensinför och andra motorbränslen innehåller minst viktpro-70som

bensin ur tulltaxenr 27. 10, för metanol eller högre alkohol urcent tulltaxenr
29.05 och för bränsleblandningar innehåller metanol eller högresom
alkoholer ur tulltaxenr 38.23.

bensinskattFör metanol med 80 liter. Detsammatas öre gällerut per
ingår ietanol skattepliktiga bränsleblandningar. Ren etanol dockärsom

skattefri. blyfriVad gäller bensin skattutgår med 3,14 kr medan skattebelop-
för bensinblyad 3,65 liter.kr, alltärpet per
Koldioxidskatt skall sedan 1991år betalas för bensin och andra varuslag

skattepliktiga enligt lagen bensinskatt.är Metanol dock undantagenärsom om
skatteplikt.från Detsamma gäller metanol eller ingåretanol i skatteplikti-som

bränsleblandningar. Skattesatsen för del blandningarna metanolänga annan av
eller etanol liter. Vidare77 koldioxidskattskallär öre betalas för samtligaper
de för vilkabränslen allmän energiskatt tas ut.

Koldioxidskatt utgår med 832 kr för kolbränslen och med 957 krtonper
m’ oljeprodukterför skattepliktigaoch bränsleblandningar, dock den delper

bränslet består vegetabiliska animaliskaeller fetter. Vad gällerav som av
m3,skattesatsen 707 kr 0001 medan -i likhetär gasolnaturgas med vadper

gäller beträffande den energiskattenallmänna beskattas olika beroendesom —
användningsområde. Koldioxidskattpå för gasol används för driftsom av

motorfordon med med 50 liter, övrigmedan användningöretas ut per av
detta bränsle beskattas med 998 kr ton.per

reform energibeskattningenEn genomfördes januariden 1 1993. Denav
innebar bl.a. den allmänna energiskatten bort för bränslenatt togs som

vid tillverkningsprocessenförbrukas i industriell verksamhet eller upp-
värmning i yrkesmässigväxthus växthusodling koldioxidskatt församtav att
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bränsleförbrukningen inom dessa sektorer bestämdes till fjärdedel denen av
allmänna nivån. Energibeskattningen därför lägre på förbrukningen inomär
tillverkningsindustrin och växthusnäringen Övrig förbrukning. Deän nya
reglerna bränslebeskattning för växthusnäringen skulle dock i kraftträdaom
först den januari 1995. Tidigare nedsättningsregler1 för tillverkningsindustrin
och den yrkesmässiga växthusnäringen skulle tillämpas, i viss modifierad
form, utgången år 1994. Bestämmelserna detta i lagent.o.m. togsav om
1974:992 nedsättning allmän energiskatt och koldioxidskatt.om av
Riksdagen har emellertid under våren 1994 beslutat skjuta ikraftträdan-att upp
det de reglerna för växthusnäringen till den januaril 1996 och attav nya
övergångsregleringen för växthusnäringen förlängs till utgången år 1995av
bet. 1993/94:SkU34, rskr. 1993/94:297, SFS 1994:330 332. Riksdagen har——
vidare uttalat övergångsregleringen för tillverkningsindustrin börävenatt
förlängas till utgången år 1995 begärt regeringen, då finans-samt attav
ieringen denna åtgärd kräver ytterligare överväganden, återkommer med ettav
förslag i saken bet. l993/94:SkU34 12.s.

Reforrnen energibeskattningen innebar den allmänna energi-även attav
skatten slopades för elektrisk kraft förbrukas vid tillverkningsprocessensom
i industriell verksamhet eller vid yrkesmässig växthusodling. För annan
förbrukning gäller de skattebelopp i tabell 2.1.som anges

påTabell 2.1 Allmän energiskatt elektrisk kraft 1994-01-01

Slag förbrukning Skatt, kWhöreav per

Vid tillverkningsprocessen
i industriell verksamhet
eller vid yrkesmässig
växthusodling 0

förbrukningAnnan underän
l i vissaägersom rum
kommuner i Sverige 3,6norra

E1-, ellervärme-gas-,
Vattenförsörjning i andra
kommuner deän som avses
under 2 6,6

Övrig förbrukning 8,8

tidigare gällande kilometerskattenDen den oktoberl 1993ersattes av en
särskild m’.dieseloljeskatt för år 1994 med 300 kr1tas utsom per
Dieseloljeskatten utgår samtliga de oljeprodukter bränsleblandningaroch

skattepliktiga enligt lagen allmänär energiskatt och avseddaärsom om som
förbrukas för drift motorfordon tidigareatt kilometerskattepliktiga,av som var

dvs. personbilar, lastbilar och bussar. Skatt skall dock inte förtas ut
oljeprodukter mindre volymprocent85 destillat vid prop.än 350°Csom ger
1993/94:231, bet. 1993/94:SkU33, rskr. 1993/942294, SFS l994:284, som
trädde i kraft den maj15 1994.
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f regeringen föreslagitSom har den allmänna energiskattensnämnts attovan
idjfferentiering miljöklasser tillförs differentieringmotsvarandeövertre en

dieseloljeskatten se 1993/94:234. innebärFörslaget dieselolje-attav prop.
skatt för 1994 skall 743 miljöklassår med kr l, 040 miljöklass1 krtas ut

Ändringarnam3.miljöklass2 respektive 300 kr1 3, allt föreslås trädaper
i julikraft 1994.den 1

infördesI syfte värdesäkra punktskatterna januariden 1 1994 regleratt om
indexering energiskatten,den allmänna bensinskatten, koldioxidskatten ochav
dieseloljeskattenprop.1993/94:25,bet. 1993/94:FiUl ,rskr. 1993/94: 100,SFS

i innebär1993:1508 1511. Reglerna de skattebelopp gäller för åratt som-
följande1994 de fyraunder dvs. 1995 1998, årligenåren, räknas utanom-

riksdagens medverkan med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.tagenii Skattebeloppen för energiskattallmän koldioxidskatt,på bränslen,
l diescloljeskatt bensinskatt redovisasoch i tabell 2.2, finns iäven slutetsom

kapitel.dettaav

2.2.2 Svavelskatt

infördesUnder 1991 särskildår skatt svavelinnehålletpå i kolbränslen,en torv
i motorbrännolja eldningsolja. utvidgningoch Den det skattepliktigasamt av

till vissaområdet omfatta ytterligare bränsleblandningar under 1993att som
gjordes beträffande den energiskattenallmänna och koldioxidskatten,
omfattade svavelskatten. kolbränslenFör ochäven torvbränslen Svavelskatttas

imed 30 kr kg svavel bränslet. motorbrännolja,För eldningsoljaut ochper
m3skattepliktiga bränsleblandningar skattutgår med 27 kr varjeförper

tiondels viktprocent i oljan.svavel Svavelskatt dock inte oljanstas ut om
svavelinneháll högst viktprocent.0,1är

2.2.3 Miljöskatt på inrikes flygtrafik

särskild miljöskattEn januarisedan den 1 1989 inrikespå flygtrañk.tas ut
Miljöskatten iberäknas första ledninghand med uppgifter bränsle-av om
förbrukning och utsläpp kolväten kväveoxideroch från den aktuellaav
flygplanstypen genomsnittligtunder beräknad flygsträcka. Skatt skallen tas

för varje flygning med 1 kr kg förbrukat tlygbränsle och med 12 krut per
kg utsläppta kolväten kväveoxider.och Om inte uppgifter utsläppper om

finns tillgängliga för den aktuella flygplanstypen, beräknas miljöskatten istället
utifrån tillåtnaflygplanets högsta startvikt enligt dess luftvärdighetsbevis.
Skatten i sådant fall för varje flygning med 30 kr den tillåtnahögstatas ut om
startviken tilluppgår högst 10 000 viktenkg medär störresamt om— -
ytterligare 120 krför varje påbörjat helt femtusental kg t.o.m.högst 35 000 kg

ytterligareoch varjemed 60 kr för påbörjat helt femtusental kg däröver.
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på elektrisk kraftSärskilda skatter2.2.4

distribution Förbrukningenergiskatt i samband med ellerAllmän tas ut av
vissa fall skatt i sambandkraft. dock i medelektrisk Härutöver äventas ut

elkraft.produktionen av
Vattenkraftverkframställer elektrisk kraft iinom landet medDen ettsom
skyldiggeneratoreffekt minst kilowatt betalainstallerad 1 500 är attav enen

levererade elkraften. Skatten utgår med kWh,särskild skatt på den 2 öre per
kWh kraften producerats i kraftverkdock med öre ettsätts ett omner permen

tvååren och med kWhtagits i drift under 1973 1977 denöre per omsom -
kraftverk har tagits i drift skatti Enproducerats tasett utsom senare. annan

framställsför elektrisk kraft inom landet imed kWh0,2 öre ettsomper
nämnda regleras i lagen skattkärnkraftverk. skatternaDe närmare omnu

elektrisk kraftrespektive i lagen särskild skatt för frånviss elektrisk skatt om
kärnkraftverk.

på dieseloljeskatt och bensinskattbränslen, koldioxidskatt,2.2 Allmän energiskattTabell
1994-07-01

Skattebelopp, krSlagTulltaxe- Vikt- av
eller bränslenummer

Allmän Kol- Diesel- Bensin- Summavolym-
energi- dioxid- oljeskatt skatt skattenhet
skatt skatt

27.01ur
27.02

eller
832 1071Kolbränslen 23927.04 ton - -

27.10ur
eller

m’ Fotogen,38.14ur
motorbränn-
oljor och
eldningsoljor

olje-andrasamt
produkter som

har försetts
med märkämnen
eller som ger
mindre 85än
volymprocent
destillat

350°C‘,vid 562 957 l 519— —
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Vikt-Tulltaxe- Slag Skattebelopp,krav
eller bränslenummer
volym- Allmän Kol- Diesel- Bensin- Summa
enhet energi- dioxid- oljeskatt skatt skatt

skatt skatt

inte har
försetts med
märkämnen och

minst 85ger
volymprocent
destillat vid
350°C,
tillhöriga
miljöklass l 562 957 743 2 262—miljöklass 2 562 957 l 040 2 559-miljöklass 3 562 957 l 300 2 819——
Vissa bränsle-
blandningar’,
den del som
består av vege-
tabiliska eller
animaliska
fetter,
blandningen
i övrigt enligt

för olje-ovan
produkter

tn’27.11 1 000 Naturgas 182 707ur 889—~ —
27.1 lur

eller
38.23 liter Gasol 0,88 0,50ur 1,38som — —används för

drift av
motorfordon

Gasol 109I011 998som l 107——— ——användsför
änannat

drift av
motorfordon

27.10 liter Bensin avseddur
for motordrift

Blyfri bensin
Blyad bensin

liter29.05 Metanolur
avsedd for
motordrift

22.07 Etanolur

2 14-0849DelI
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krSkattebelopp,Vikt- SlagTulltaxe- av
bränsleellernummer Diesel- Bensin- SummaKol-Allmänvolym-

dioxid- oljeskatt skatt skattenergi-enhet
skattskatt -

0,80 0,80för0Vissa bränsle-liter38.23ur -- in-in-för förinblandadblandningar av-
blandadblandadmetanol ochförsedda

motordrift’ i metanol och metanol ochetanol;
övrigt etanol; etanol;0,77

övrigti Övrigt i
3,913,14 resp. resp

3,65 4,42

energialstring.för Skattebelop-smörjfetter inte användssmörjoljor ochförMed undantag som
miljöklassindelningen överinnebär flyttasFörslageti 1993/94:234.enligt förslag attprop.pen Enligtdieseloljeskatt. gällande lagtextenergiskatt till lagenallmän tasfrån lagen nuomom m3,respektive 562 mk 3, allt302 2 kr1, kr mkenergiskatt med 5 kr mkallmän ut per

m’ miljöklass.oberoende300 krdieseloljeskatt med lmedan tas ut avper
ikraft1993/94:294,SFS 1994:284, trädde1993/94:SkU33,rskr.1993/94:231,bet.Prop. som

maj 1994.15den
tillhör 27.10 38.14, förutsattsådana tulltaxenr ellerbränsleblandningar attänAndra som

erhållitssådanaoljor ellerviktprocent petroleuminnehåller minst 5blandningen ursom urav
också sådana oljoringår och metyl- eller etylestrarfetterbituminösa mineral. Förutom av

oljor.från sådanafetter ellerfettsyror
bränsleblandningensledning egenskaper.förbränsleblandningen helabestämsmedMiljöklass av

bensin, 10innehållerminst viktprocent tulltaxenr 27.bensin, 70motorbränslenänAndra ursom
innehåller högremotordrift metanol ellerför ochblandningar är avseddaeller somsom

38.23.tulltaxenralkoholer, ur



SOU 1994:85

3 Beskattningen bränslenav

utomlands

3.1 Gemensamma regler punktskatter inomom
EG

3.1.1 Allmänt gällande direktivom

Under de åren har omfattandesenaste arbete inompågåttett EG i syfte att
samordna medlemsländernas punktskatter exciseuttag duties. Arbetetav har
resulterati harmoniserade regler fr.o.m.denatt januaril 1993 föreligger vad
gäller beskattningen nämligentre alkohol och alkoholhaltigaav vamgrupper,
drycker, tobaksvaror rnineraloljor. Medlemsstaternasamt har möjlighet att ta

skatter på andra produkterut även de omfattasän den hannoniseradesom av
regleringen, dock under förutsättning sådana skatter inte hindraratt det fria
handelsutbytet mellan de enskilda länderna artikel 3.3 i direktiv 92/12/EEG.

Ministerrådet har under 1992 utfärdat olika direktivtre punktskat-rörsom
mineraloljeprodukter:på direktivter 92/12/EEG,92/81/EEGoch 92/82/EEG‘.

Ändringar i tilläggoch till direktiv 92/ 12/EEG och 92/81/EEG har gjorts
92/l08/EEG2.direktiv Auktoriseradegenom översättningar direktiven tillav

svenska föreligger inte De översättningarännu. olika artiklar i direktivenav
redovisas i betänkandet har gjorts utredningen.som av

harDet ålegat de enskilda medlemsstaterna den 31 decemberatt senast
1992 eller med andra införord inreden marknadens ikraftträdande vid-
årsskiftet 1992/1993 harmonisera sina nationella lagstiftningar i enlighet-
med de föreskrifter i de aktuella direktiven.getts Utöver desom skatter som
regleras dessa direktiv har medlemsländerna begränsadgenom möjligheten

tillämpa andra skatterävenatt på de harmoniserade Det skallvarugruppema.
i sådant fall fråga skatter för särskildavara ändamål indirectom tas utsom

for specific purposestaxes och skattebasen ordningen för skatteberäk-samt

EGT nrL76,23.3.1992s. EGT nrL316, 31.10.i992s. 12; EGT nrL 316,3l.10.1992
19.s.

2 EGT L 390, 31.12.1992s. 124.nr
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beträffandefinnsmed de reglerskall överensstämmaning, skatteuttag sometc.
direktiv 92/12/EEG.artikel i3.2punktskatternaharmoniseradede

92/12/EEGdirektivFörfaranderegler1

inträdeskattskyldighetensbestämmelserinnehåller92/12/EEGDirektiv om
beskattningen badeomsättningenvid ochförfarandetövrigtioch avom

harmoniserade reglerdärövrigamineraloljeprodukter och de omvarugrupper
vi berörakapitel kommerinom 15EG. I närmaregällaskallpunktskatter att

förändringar svenskadeoch dedirektiv 92/12/EEGibestämmelserna av
förkrävasenergiskatter, kommerbeträffandeförfarandereglema att ensom

till gemenskapsrätten.anpassning

92/81/EEGdirektivMateriella regler3.1.3

produkterSkattepliktiga

mineraloljepro-skattmateriella bestämmelser påövrigaochSkattebasen om
artikel 2.1 räknas, meddirektiv 92/81/EEG.i Ihuvudsakligenfinnsdukter

produkterdei EG:s tulltaxa, utgörtillhänvisning somuppvarunummer
imineraloljeprodukter dagsamtligaingår deuppräkningenmineraloljor. I som

energiskattelagarna,skatteplikt enligt svenskade naturgas.föremål för utomär
vilkaföruppräkningen del produkter,emellertidinnefattar ävenDärutöver en

råoljagällerbl.a. vadi Sverige. Sá falletintei dag är samtpunktskatt tas ut
omfattningentillVi återkommeracykliska kolväten.andraocheten, propen

kapiteliskatteplikten 5.av
användsskattepliktiga produkternai deden manendastskallSkatt uttas
direktivijfr artikel 8.1uppvärmningsändamälförmotorbränslen eller asom

kompletterandedirektiv innehålleriArtikel 2.392/81/EEG. samma
isärskilt räknatsdeandra produkter änbestämmelser även uppatt somom

förutsättningar. skall skattSålundavissaunderbeskattas tasartikel skall2.1
försäljning ellerbjuds tillanvändas,avseddvarje produktför utär attut som

additive förellertillsats till motorbränslemotorbränsle eller attanvänds som
deVidare andra kolvätenskallextender. änvolymmotorbränslets ävenöka
tillbjudsanvändas,avseddadei artikel 2.1 beskattas är utnär attangettssom
fördockuppvärmningsändamál. Undantagför görsförsäljning användseller

Underförliknande kolvätenfastaochbrunkol,kol, samt naturgas.torv
emellertid med-inte hindras,fria handelsutbytetförutsättning det äratt

direktivartikel i3.3dessa produkteroförhindrade beskattalemsstaterna att
föreskriftemai deintebeskattning dockomfattassådan92/12/EEG. En av

EG-direktiven.aktuellanu
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T vingande undantag från beskattning

artikel i direktivI 8.1 92/81/EEG vissa tvingandeuppställs undantag från
beskattning, dvs. fall då medlemsländerna inte får skatt. Som redanta ut

intefår skatt debiteras mineraloljeproduktnämnts används för andraom en
ändamål motorbränsle eller för uppvärmningsändamålän artikel 8.1 a.som

sigDet alltså vid industriellrör råvaror tillverkning.t.ex. Denom närmare
tolkningen denna bestämmelse behandlas i betänkandet i kapitelav

Vidare inomskall EG mineraloljor skattefria de avseddanär ärvara att
användas för flygning sådan sker för privataän fritidsändamålannan som
artikel 8.1 b. Medlemsstaterna har möjlighetdock begränsa dettaatt
undantag från beskattning till endast förbrukning flygfotogen.att avse av

Enligt artikel 8.1 slutligenskall inteskatt heller mineraloljorpåc tas ut
avsedda ianvändas fartyg tillär havs,att då det sigsom änannat rör om

privata fritidsfartyg.
Beskattning mineraloljor förbrukas i fartyg och luftfartygav som tas upp

till behandling i kapitelnärmare 9 och 10.
I sammanhanget bör direktiväven 92/12/EEG innehållernämnas vissaatt

bestämmelser skattefrihet, gäller för samtliga harmoniseradeom som
artikelI 23 föreskrivs således inteskatt får bl.a.varugrupper. föratt tas ut

produkter tilllevereras utländska beskickningar vissaoch internationellasom
organisationer.

Möjligheter till skattenedsättning eller skattebefrielse

Artikel i direktiv8.2 92/81/EEG medlemsländerna möjlighet tillämpager att
nedsättning befrielseeller från iskatt de fall då mineraloljor förbrukasav
inom vissa särskilt angivna områden. sigDet förbrukningrör om

a för framställning elektrisk kraft ioch kraftvärmeanläggningar,av
b för inrikes sjöfart privata fritidsfartyg,medänannan
c för befordran järnväg,och gods påav passagerare
d för pilotprojekt för teknisk utveckling miljövänliga produkterav mer

ioch synnerhet beträffande bränslen från förnyelsebara energikällor,
e för tillverkning, utveckling, provning och underhåll luftfartyg ochav

fartyg,
f inomuteslutande jordbruks- och växthusnäringarna inomsamt

skogsnäringen vidoch insjöñske och
g för mudderarbeten i farbara ivattenleder och hamnar.

Vidare får medlemsländerna, för vissa särskilt angivna industriella och
kommersiella ändamål, tillämpa lägre skattesatser dieselolja,på eldnings-lätt
olja, gasol, och fotogen. Skatten får dock intemetan lägre desättas än
miniminiåver för detta ändamål bestämts i direktiv 92/82/EEG. Desom
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tillämpas enligtfår vadlägre Skattesatseranvändningsområden där dessa är,
i direktiv 92/81/EEG:artikel 8.3framgår avsom

stationäraa för motorer,
utrustning används för uppförandemaskinell och redskapförb avsom

vid offentliga ochvid vattenbyggnad arbetenbyggnader, ochväg- samt
inte användas allmän elleravsedda påc för fordon vägär att somsom

huvudsakligen användas sådaninte tillstånd påhar väg.att

möjlighet tillåtai direktiv 92/81/EEGMinisterrådet i artikel 8.4 attges
speciella tillämpaåberopandeenskilda medlemsländer under hänsyn,att, av

befrielse mineraloljornedsättningar från skatt vadytterligare eller på änav
iredovisade Ministerrådet i anledningtidigare reglerna. harföljer deavsom

92/510/EEG och 13 decemberi 19 oktober 1992 denbeslut, denhärav två
93/697/EEG3, tillstånd olikamedlemsländerna behålla sådana1993 attgett

om avsiktensig undantag ochsärbestämmelser. dockDet temporära ärrör att
åligger enligt mini-därför beslutensikt skall upphöra gälla. Detde på att

tillståndi med 1996 lämnadesterrådet och utgången år omprövaatt senast av
olikatill Som exempel undantag medgetts länder kanundantag. på som

privat användningför flygplangasol, och bränslenämnas naturgas metan, av
bränsle för lokala allmännaoch fartyg persontransporter.samt

Minimiskattesatser direktiv 92/82/EEG3.1.4

92/82/EEGinnehåller minimiskattesatser vissaDirektiv bestämmelser förom
uppräkningen i artikel imineraloljeprodukter omfattas 2.1de som avav

92/8l/EEG,nämligen bensin, dieselolja eldningsolja oil,direktiv och lätt gas
sedvanligaeldningsolja, fotogen, produktertjock gasol, dvs.metan samt vars

motordrift uppvärmning. Skatt mineraloljor,användningsområden eller påär
mini-i artikel i direktiv vilka2.1 92/8l/EEG och förräknas ensom upp

inte i direktiv 92/82/EEG, eftermiskattesats fastlagts skall den skattesatsuttas
uppvärmningsbränsle artikel imotsvarande eller 2.2gäller för motor-som

direktiv 92/81/EEG.
olikaminimiskattesatserna tabellfastlagda för produkter framgårDe av

i vissa successivt höja sinahar dock fall3.1. Enstaka länder rättgetts att
nivåerna.till angivna Sålunda har Luxemburg möjlighetdeskattesatser att

miniminivåerna1994 tillämpatill lägre skattesatserfram utgången år änav
möjlighetbensin. Greklandgäller Motsvarande har Luxemburg ochvad getts

drivmedel. artikel idieseloljagäller används I 5 andra stycketvad somsom
finns skattenivåerdirektiv 92/82/EEG bestämmelser lägre på lättäven om

januarieldningsolja, tillämpas medlemsländer den 1993kan de 1av somsom

3 23.12.1992 19EGT L 316, 3l.10.l992,s. 16 och L 321, s.nr
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huvud inte beskattade dennaöver produkt. De länder kan åberopataget som
denna bestämmelse Belgien, Luxemburg ochär Portugal.

MinimiskattesatserTabell 3.1 på olika mineraloljeprodukter enligt direktiv
92/82/EEG

ÄndamålSlag produkt Drivmedel enligt Uppvärmningav
artikel 8.3 i
direktiv
92/81/EEG’

ECU SEK ECU SEK ECU SEK

bensinBlyfri
liter 0,287 2,64 0,287 2,64 0,287 2,64per

bensinBlyad
liter 0,337 3,10 0,337 3,10 0,337 3,10per

Dieselolja och
eldningsolja’lätt
liter 0,245 2,25 0,018 0,17 0,018 0,17per

Fotogen°
liter 0,245 2,25 0,018 0,17 0 0per

Tjock
eldnings0lja7

kg 0,013 0,12 0,013 0,12 0,013 0,12per

metanGasol och
kg 0,10 0,92 0,036 0,33 0per 0

Använd växelkurs l ECU 9,20 SEK.
2. Stationära byggnadsarbeten,väg- ochmotorer, vattenbyggnad, offentliga arbeten,

användning i fordon utanför allmän väg.
3. KN-nr 2710 00 27, 2710 00 29 och 2710 00 32.nr
4. KN-nr 2710 00 26, 2710 00 34 och 2710 00 36.nr

KN-nr 2710 00 69.
6. KN-nr 2710 00 51 och 2710 00 55.
7. KN-nr 2710 00 74 78.-8. Gasol KN-nr 2711 till1211 2711 19 00. Metan KN-nr 271129 00.ur ur

3.2 Pågående diskussioner inom EG

3.2.1 Justeringar punktskattedirektivenav

De regler fastlagts i punktskattedirektiven trädde i kraft januariden 1som
1993 och under det dryga är bestämmelserna tillämpats har olikasom
praktiska problem uppstått. Det har visatsålunda sig bl.a. den för-att
hållandevis omfattande uppräkningen mineraloljor i artikel 2.1 i direktivav
92/81/EEG orsakat problem vad gäller hanteringen produkter typisktav som

aldrig används för skattepliktiga ändamål,sett dvs. motorbränslen ellersom
för uppvärmningsändamål. sigDet olika kemiska lösningsmedel.rör t.ex. om
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Även förde användsprodukternaintevisserligen skall pä närskatt tas utom
vissa medlemsländeruppvännning, harmotordrift ellerändamålandra än

idefinitionenmineraloljor enligtprodukternafaktum ärdethävdat attatt
gällerförfarandereglermedför de92/81/EEGdirektiviartikel 2.1 att som

för produkterna.tillämpas92/12/EEG skalldirektivenligt
kraftigt inskränkaEG-kommissioneninomDiskussioner förs f.n. attom

princip till sådanai begränsa denochskattepliktiga produkteruppräkningen av
direktiv EEG.i 92/ 82/ Manbestämdaminimiskattesatservilkaför ärprodukter

kanprodukterandra 0rdeller med"sensitive products"talar mansomom
uppvärmning.förmotorbränslen elleranvändsmedräkna som

energi- ochsamladdirektivtillFörslag3.2.2 om en
koldioxidskatt

inom i syfte åstadkommatid EGlängre pågåttunderhar attArbete en
koldioxidskatt,energi- ochsamladbestämmelser uttag av enomgemensamma

kolbränslen ochmineraloljoromfattaskulle äveninte enbart utan t.ex.som
direktivförslag till1992 framEG-kommissionen lade underelektrisk kraft. ett

skatt januari 1993.införas fran den 1skulle kunnasådan somom en
ovisstkritiserats inom fär f.n.kraftigt EG och detdockFörslaget har anses

koldioxidskattenergi- kanochvilken samladi i formfalloch så enom --
flertalettill låsta lägetinom orsak detinföras EG. En ärkomma attatt

andraförutsättning för skattenförordat är ävenmedlemsstater attatt en
sig harliknande U.S.A. eller Japanskatter. Vareintroducerarindustriländer

hållning i frågan.positiv denintagitdock någon

motorbränslendirektiv skatt påtillFörslag3.2.3 avom
vegetabilisktbl.a. ursprung

till direktivi februari 1992 förslagEG-kommissionen presenterade ett om
vegetabilisktvissa motorbränslen bl.a.begränsning páskatteuttaget avav

ursprung maximalt kunnaEnligt skall medlemsländernaförslaget ta ut en
jämförbara%10 skatten pábränslen,dessaskatt på motsvarar avsom

bränslen.oljebaserade
metanol,etanol ochförslagetomfattasprodukter ärDe somavsom

vegetabilisktprodukterlantbruksprodukter ellerframställts ursprungurur
00;vegetabiliska10/80respektive 2905 1100till KN-nr2207 20hänförsoch

emissionsdioxide‘ andDirective introducing carbonCouncilforProposal taxa ona
3.8.1992,s.final, EGT C 196, 1226COM 92 nrenergy,

agricultural’ exciseduties fuels fromDirectiveCouncilfor motorProposal sources,onona
24.3.1992,s 6.final, EGT C 73,92 36COM nr



SOU 1994:85 Beskattning bränslen utomlands 41av

oljor KN-nr 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514ur och 1515 samt
kemiskt förädlade vegetabiliska oljor framställts lantbruksproduktersom ur

faller inomoch KN-nr 1518.
Enligt förslaget skall skatt utgå för etanol maximaltmed 10 % vadav som

i medlemsstaten för blyad bensin, förtas ut metanol med maximalt 10 % av
vad för blyfri bensin och slutligentas ut för vegetabiliskasom oljor med

%10 vad för dieselolja.tas utav som
Under 1994våren har diskussioner inomförts EG i viss manom en annan

utformning direktivet. EG-parlamentet har vid sin prövning kommissio-av av
förslag till direktiv i februari 1994 rekommenderatnens de enskildaatt

medlemsländerna skall tillämpa skattesatser för de aktuella motorbränslena
till,uppgår lägst, %10 vad för jämförbarasom bränslen,som tas utav som

dvs. blyfri bensin eller dieselolja. Parlamentet förespråkar vidare att
skattesatserna därefter stegvis skall ökas, för 2020år tilluppgå 50 %att av
vad i skatt för jämförbara bränslen.tas ut I densom ministerrådetmån
beslutar införa samlad energi- och koldioxidskatt,att från vilkenen de
aktuella motorbränslena undantas, föreslår parlamentet skattesatserna skallatt
justeras uppåt med belopp infördaden energi-motsvarar och koldioxid-som
skatten. Slutligen parlamentet endast bränslenatt framställtsanser som ur
grödor odlats i enlighet nitratdirektivet°med det s.k.som skall kunna bli
föremål för skattelättnader.

Ministerrådet har dock inte fattatännu något beslut i frågan och det får
oklart medlemsländernanär kan enighetnåanses att antaom gemensamma

regler på området.

3.3 Allmänt beskattningen i andra europeiskaom

länder

gällerVad de bränslen omfattas aktuella EG-direktiv finns beroendesom av -på bränsletyp förhållandevis skillnader mellan destora skattesatser- som
igäller enskildade länderna. Vi redovisar i tabell 3.2 sammanställningen

skatter i EG-ländemaöver vissapå utvalda bränslen, nämligen blyfri bensin,
dieselolja och lätt respektive tjock eldningsolja. Sammanställningen omfattar

Österrikeförutom Sverige Finland,även Norge och iockså vad månsamt- -
kol och beskattas i de aktuella länderna.naturgas

Italien Ävenhar allmänt höga skatter drivmedel.påsett Tyskland docktar
i dessa fall högre skatter vad fallet iut än Sverige.ärsom

Medan Sverige har skattesatser för eldningsolja,all densamma oavsett om
räknas lätt eller tjock, detta förfarandeär inte tillämpassom ett inomsom

6Council Directive 91/676/EEC of 12December 1991concerning the protection of watersagainst polution nitratescausedby from agricultural EGT L 375, 31.12.1991,sources, nr
s.
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eldningsoljan,tjockadenskatt påofta lågmedlemsländer. DärEG:s uttas en
betydligtindustrin, skatterinom medan högreanvändsvanligen främstsom

Grekland,ytterlighet de ländereldningsoljan. Enlätta ärför dengäller tre -
olja användslika skatt dentillämpar hög påPortugal närItalien och ensom-

eldningsolja.uppvärmning lättdieselolja förochdrivmedelsom
skillnader.relativteldningsolja uppvisar docktjockpåSkatterna stora

000 ochmotsvarande 120 kr 1 kgMinimiskattenivån ganska lågär per --
StorbritannienSpanien, och TysklandBelgien, Luxemburg,i Irland,skatten

i tillItalien detta fall denPortugal och hörnivå. Grekland,ligger dennanära
minimiskattesatsen.fyra gångerhöga skatter,länder uppemotuttarsomgrupp

inom svenskaeldningsolja används dentjockförskattDen uttas somsom
minimiskattesatsen.dubblatillverkningsindustrin ungefär denmotsvarar

i EG-harmoniserade reglerna deinteomfattas deKol och naturgas av
friheti fallredogjort Medlemsländema har dessatidigare för.direktiv vi har

endast ederländemagäller kol det Neller Vadskatt är uttarut somatt ta
återbetalasutgåri Danmark, skattenKolskattpunktskatt.formnågon menav

icke-redovisademervärdesskattskyldiga forbrukare. Avtilli sin helhet
skattefrihetkolbränslen.Finland skattoch Norge påmedlemsländer uttar

cementindustrin.kolförbrukning i Det kanden norskaför ävengäller dock
Schweiz såväl kolbeskattar naturgas.nämnas att som

marginell i Italienviss skatt ochförekommerBeträffande naturgas en
Frankrike.ilåg skatt NaturgasSpanien storförbrukare får betalaoch somen

Frankrikei efter högre skattesats. Dendrivmedel beskattasanvänds ensom
till hälfteni för uppgårmiljöskatt Nederländerna tas ut naturgas avcasom

Finlandtillverkningsindustrin i Sverige. Tyskland ochförgällervad som
i Sverige.vadefter skattesatserdock lägrebeskattar än tas utnaturgas, som

"skuggskatt", eftersommedbelastasDanmarkI naturgassortsnaturgas en
priset så detvia statliga företag och pådistribueras sätts att motsvarargasen

koldioxidskatter.inklusive energi-oljeprodukt, ochmotsvarandepriset för
beskattningen i nordiskaandra länderredogörelser förFör samtnärmare

Storbritannien och TysklandFrankrike, Nederländerna,vissa EG-länder --
tilltill bilaga 2 betänkandet.hänvisas

SEKeuropeiskavissa i olika länder,på bränslen3.2 SkatterTabell

bränsleSlagLand av
Tjock Stenkol NaturgasBlyfri Diesel- Lätt

eldnings- eldnings-bensin olja per
oljadriv- olja 1 000 kgliter perper

000medel 1 per
liter liter 000 kg1per

EG
1202,25 166miniminivá 2,64 - -

2 1653,68 2,57 121Belgien —— —
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Land Slag bränsleav
Blyfri Diesel- Lätt Tjock Stenkol Naturgas
bensin olja eldnings- eldnings- perliter driv- olja olja 1 000 kgper per

medel l 000 per
liter liter 1 000 kgper

Danmark
mervärdesskatt-- skyldiga 2,70 2,44 160 190 145 -övriga——förbrukare 2,70 2,44 2 110 2 370 1 118 -

Finland 3,40 1,65 170 160 94 91
per

ml 000

Frankrike 4,61 ‘2,94 667 142 9,54—
per
MWh

2,21‘Grekland 3,38 l 268 390 - -
Irland 3,29 2,83 455 127 —— —
Italien 4,35 3,38 3 380 450 0,15-

per
MWh7

2,09‘Luxemburg 22,70 462 121 - -
Nederländema 4,75 2,84 550 280 97 89 perm’1 000

Norge 4,33 3,15 °451 451 451 -
Portugal 3,60 2,61 2 610 472 - -
Spanien 3,22 2,34 684 ——"104 -
Storbritannien 3,40 3,32 180 140 - -
Sverige

tillverknings-- industrin 3,91 2,82 239 252 208 177 per
m’1000

övriga— förbrukare 3,91 2,82 1 519 1 599 l 071 889 perm1000
Tyskland 4,70 2,98 "‘384 144 17 per— MWh
Österrike 2,65 1,97 422 130 —— -

Skattebeloppen Österrike,aktuella 1993-01-01är vadgäller 1994-03-08FörDanmark,per 1994-
01-11 for Frankrike 1994-01-01vad gällersamt övriga länder. Användaväxelkurser:per l ECU9,20 SEK; 100 BF 22 SEK; 100 DKK 120 SEK; 100 FIM 140 SEK; 100 FF 140
SEK; 100 DRA 3,25 SEK; 1 IRL 12 SEK; 100 LIT 0,50 SEK; 100 LFR 22 SEK;100 HFL 430 SEK; 100 NOK 110 SEK; 100 ESC 4,50 SEK; 100 PTA 5,80 SEK;
1 UKL 12 SEK; 100 DM 480 SEK; 100 OS 65 SEK.
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föreldningsoljalättskatt pånågonintejanuari 1991den 1 tog utMedlemsstater, som underdockdetta,medfår fortsättaPortugalochLuxemburgBelgien,uppvärmning -- ms. Be-SEKca 46ECUkontrollavgiñ 5mindrede perförutsättning tar ut omatt en skallrådetdär också92/82/EEG,direktiv attstycket iandraartikel 5.3finns i angesstämmelsen
januari 1995.infor den lkontrollavgifienökningtillställningta aven denhälftenenergiskatterlagdallåterbetalning samttillMervärdesskattskyldiga avrättäger av förredovisade beloppenDemotorbränslen.vaddockkoldioxidskatten,betalade avser finnsmervärdesskattskyldiga.Häxutöverdanskaförnettobeloppenstenkoleldningsolja och avser Vadnäringsverksamheter.energiintensivaforskattelätmaderytterligaretillmöjligheteräven dieseloljaforunderskridas. SkattesatsenminiminivåEG:sdock intefåreldningsoljagäller

liter.motsvarande2,32SEKmedbeskattasdieseloljadieselolja. Lätt perallmändrivmedel avser motsvarandeskatten2 %svavelhalteldningsolja ärtjockFör2 %.Svavelhalt vars
SEK.196 kWh.miljoneröverstiger 5árstörbrulcningförbrukare,industriellaendastTas varsut av m’.10086 SEKmotsvarandemedbeskattasmotorfordondrififör peranvändsNaturgas avsom drivmedel,användsdieseloljabeträffandegäller,minimiskattesats somsärskild somEn

1994decemberden 31 ärmedtill ochLuxemburg. FramochGreklandövergångsvis för
1,80 SEK.motsvarandeländerdessaförminimiskattesatsen

Italien.ihushållsforbrukningvidendastSkatten norrauttas endastochgäller kolVadmiljöskatt. naturgas tasochpunktskattinnefattarbeloppAngivna m’ skattmiljoner10överstiger utårsförbrulcningvidFörmiljöskatt tasnaturgas somut. en
m’.000lSEKmotsvarande 59 per skatt.lägreindustrier erläggerVissaliter.000l typerSkattebeloppet avavser cementindustrin.norskastenkol i denförbrukningdock forgällerSkattefrihet10. av

dock1,5 %skattkommunal ut.tasEn11. om
liter.000lSkattebeloppet12. avser diesel- ochFörproduktersamtligabeträffande naturgas.utomtillkommakanSvavelskatt13. eldningsoljordrivmedel-dieseloljaavseende samtBeloppenmiljöklasseldningsoljor -avses omräknadeldningsoljatjockför ärSkattenavrundade.tillverkningsindustrini äroch naturgas

kg.0,95m’ literdensitet 1tillfrån ton beskattaskrañelektriskframställningFörbrukning föruppvärmning.skattAngiven av14. avser
000 kg.1264 SEKmotsvarandemed per SEKmotsvarande228medförbrukning beskattasuppvärmning. Annan perskattAngiven15. avser

MWh.
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4 Allmänna utgångspunkter för

utredningens arbete

4.1 författningstekniskEn och språklig översyn
energibeskattningenav

4.1.1 Inledning

Som framgått utredningensredogörelsen för iuppdrag kapitel ärav en av
huvudsakligavåra uppgifter författningstekniskgöra och språkligatt en

den energibeskattningen.nuvarandeöversyn av
Energibeskattningen har under de åren betydandegenomgått för-senare

ändringanvilket medfört lagregleringen kompliceratspå området blivitatt och
svåröverskådlig. Härtill bidrar bl.a. den lagtekniska utformningen lagenav om
koldioxidskatt, lagen svavelskatt och lagen dieseloljeskatt,om om som
samtliga i varierande omfattning innehåller hänvisningar till bestämmelser i
lagen energiskatt.allmän Det har den bakgrunden särskilt imotom angetts

direktivvåra skall undersöka det möjligt välja lagtekniskäratt attom en
lösning innebär skatterna energiområdetpå fullständigt iatt reglerassom
respektive skatteförfattning.

Beskattningen bensin vissaoch andra motorbränslen regleras i lagenav om
bensinskatt, medan andra oljeprodukter beskattas enligt lagen allmänom
energiskatt. innebärDetta åtskilliga skattskyldighet,regler deklarations-att om

finns iavdrag båda dessa författningar dock i vissa fall mindremedm.m. -
eller skillnader i materiellt, i vissstörre utsträckning endast i språkligt,men
hänseende. Sådana olikheter tillhar lett osäkerhet faktiskaden innebördenom

bestämmelserna i olikade lagarna.av
Åtskilliga bestämmelserna i lagen allmän energiskatt intehar påav om

genomgripandenågot ändrats sedan tillkomstlagens vilketsätt 1957, gör att
meningsbyggnad och i vissaordval fall sig ålderdomliga ioch behovter av

Ävenspråklig modernisering. ireglerna de andra energiskattelagama kanen
i varierande utsträckning behöva på motsvarandeöver sätt.ses

En utgångspunkt för arbete varitvårt har föreslå ändringar skaparatt som
överskådlig regleringså möjligt energiskatteområdet. Det haren ävensom av

varit ambitionvår lagtexten lättillgänglig.göra Kraven på lagtextenatt attmer
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tydlig möjligheterna itillräckligt har dockexakt och begränsat dessaskall vara
Härtill innehåller olikagemenskapsrätten bestämmelseravseenden. kommer att

uppgift in i lagstiftning.till föra svensk sig särskilthar Det rörattsom -
förhållandevis detaljerade svårtillgängligai vissa fall och bestämmelserom-

möjlighetergemenskapsrätten endast begränsade påverka denoch attger oss
utformningen i Visvensk delen.den har dock långt detsårättnärmare av

varit möjligt efter ordval språkligoch uppbyggnadsträvat stämmersom
lagstiftningstraditionsåväl svensk moderntmed svensktöverens som

språkbruk.

4.1.2 lag skatt på energiEn ny om

Vi funnit lämpligt samtligahar det reglera nuvarande energiskatteräratt att
Vii föreslår därför ilag. bestämmelserna de nuvarandeattgemensamen

iförslagarna området lag, lagen skatt energi.på på Dennasamman en ny om
följande lagar: energiskatt, koldioxid-lag lagen allmän lagenersätter om om

dieseloljeskattlagen svavelskatt, lagen användningenskatt, ochom om av
oljeprodukter, bensinskatt,vissa lagen lagen skatt viss elektriskpåom om

särskild skatt för elektriskkraft, lagen kraft från kärnkraftverk och lagenom
inrikesmiljöskatt tlygtrañk. lagstiftningsteknikDenna beskattnings-på görom

överskådliga avsiktenreglerna och därigenomde skall enklareär attmer vara
tillämpa skattskyldigaför och andra har anledning dem.granskaatt attsom

energi in iskatt har delats kap. innehållerLagen på 15 1 kap. allmännaom
tillämpningsområdebestämmelser lagens Beskattningen bränslenom m.m. av

iregleras 2 10 kap., medan bestämmelser skatt elektrisk finnspå kraftom-
miljöskatti 13 nuvarande lagen inrikes flygtrafik11 kap. Den på harom-

Överklagandebestämmelseriniförts 14 kap. den lagen. finns i kap.15av nya
enskilda kapitlen gjortshar överskådliga hjälpDe med under-mer av

rubriker. energiskattskattebeloppen för koldioxidskatt ioch redovisas en
i Vitabell lagen. har bedömt detta överskådligt redovisningssättäratt ett mer

i i energiskattdag lagen allmän koldioxidskattoch lagenän att som om om-
redovisa i bilaga tillskattebeloppen lagen.-

till beskattning innebärförslag bränslenVårt de nuvarandeattav
benämningarna koldioxidskatt och svavelskatt behålls. Allmän energiskatt

energiskatt. Bensinskatt respektive dieseloljeskattmed uttrycketersätts
i nivåerförslag högre energiskatten.vårtmotsvaras av av

Materiella4.2 utgångspunkter för vårt arbete

utredningendirektiven till framgår huvuduppgiftAv vår är göraatt att en
språkligförfattningsteknisk energibeskattningen.och Härutöverharöversyn av

i materielladock uppdrag belysa del frågor, såsomävenatt t.ex.en
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försäkranssystemet och deklarationsavdraget gällande förbrukning för annat
energialstring.ändamål åligger vidareDetän lämna förslag tillattoss

justeringar den gällande lagstiftningen energiskatteområdetpå blirav som
iaktuella samband med svenskt imedlemskap EG. Vi kommer därvidett

emellertid från Sverigeutgå ibeslut enlighet medatt att temporäragenom-
förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG får behålla skattereduktioner-

mineraloljorför för industriellt bruk för oljeprodukteroch i enlighet med
indelningen i rniljöklasser skattefrihet biologisktför framställdsamt metangas.

införda iDessa undantag föreliggandedetär avtalet svenskt medlemskapom
i EG se 1994:48.Ds

övrigt viI har allmän utgångspunkt för arbetevårt densom en att
generella uppbyggnaden skatterna energiområdet, beslutatsav som av
statsmakterna, skall behållas. faller inteDet sålunda på närmareatt t.ex.oss
diskutera införandet åtgärder tillsyftar förbättra den svenskaattav som
industrins internationella konkurrenskraft. innebärKonkret detta vi i vårtatt
arbete frånutgått den lägre skattenivå tillverkningsindustringäller föratt som

fortsätta tillämpasskall i sin utformningnuvarande tillfälligadeatt samt att
nedsättningsreglema med andra formerersättas skattemässigautan att av-
stödåtgärder kommer upphöra. Detta skulle vidske utgången 1994.att årav-
Riksdagen har dock under våren 1994 uttalat övergångsregleringen böratt
förlängas denså gäller under 1995år bet. 1993/94:SkU34,ävenatt rskr.
1993/94:297.

Vad gäller kolbränslen, används i metallurgiska viutgårsom processer,
från särskildadet avdraget för metallurgiskt kol avskaffas ochatt det kol,att

inte hänföraskan under deklarationsavdraget för ändamålsom änannat
motordrift eller uppvärmning, isåledes framtiden kommer belastas medatt
koldioxidskatt. Detta skulle ha skett vid årsskiftet 1994/95. Riksdagen har
dock under 1994 uttalatvåren avdragsmöjligheten bör gällaatt under åräven

Vi1995. kommer i samband diskussionenmed rörande detatt nämnda
deklarationsavdraget kapitelse 6 beröra särskildade problematt som
kommer för vissauppstå industrigrenari samband med deatt nuvarandeatt
nedsättningsreglema helt upphör.

4.3 Den industrinssvenska konkurrenskraft

nyligenDen genomförda förändringen industrins energibeskattning, dvs.av
slopandet den allmänna energiskatten sänkningenoch koldioxidskattenav av
för tillverkningsindustrin, innebar anpassning energiskatteuttaget ien av
riktning nivåerde tillämpas främst inom EG, motiveradesochmot som av en
önskan från statsmakternas sida förstärka de svenska företagens relativaatt
konkurrenssituation på såväl hemmamarlctladerna.export- som

har frånDet svenskt branschhåll hävdats energibeskattningen i Sverigeatt
efter denna omläggning har inverkanäven så produktionskost-påstoren

naderna den tillverkningsindustrinssvenska internationella konkurrenskraftatt
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i sinaföretagnegativt. främst gällaDettai påverkasgradhög somanses
energivaraeftersom denna endastmängder kol,använder storaprocesser

europeiskai länder.undantagsvis andrabeskattas
olikaSverige skälenergiskattenivå valtdenden månI stats-av som-

tillverkningskostnader Sverigetillmiljömässiga leder högreñnansiella och -
givetvis till för svenska företag. Somnackdeldettai andra länder, ärän

energi i Sverige ibeskattningen högre flertaletavsnitt 4.6 änframgår är avav
intedock bedömaankommer påSveriges konkurrentländer. Det attossav

energiskattenivå i Sverige eller förstärkshögre uppvägsvarken avenom
kapitalarbetskraft, och ellerkostnader för råvaror,faktorer,andra t.ex.som

lämpligordningen ellergällandeden ärom
i behandlingen olikatill samband medåterkommakommerSom att av

ibränslebeskattningensvenskaskiljer sig den nuvarandemateriella frågor
Sverigeinom flertalet EG-länder. Ivad gällervissa avseenden från tassom

undantagsvis beskattasvissa endastprodukterskatt påsålunda utt.ex. som
sig kolbränslen, ochinom EG. Det rör naturgas metan.om

inomskatteregleringinte föremål för någonKol och ärnaturgas gemensam
vidSverige med-i från eventuelltVi därför arbeteEG. vårtutgår att ett
beskattningen dessabehålla den nuvarandekunnalemskap kommer att av

inte strider principenutformas dedock såbränslen. Reglerna måste att mot
inte iinom bedöma vadfri rörlighet EG. ankommer på månDet attossom

skatt huvud kolbränslentalar påkonkurrenshänsyn över taget tas utmot att
andra bränslen.eller

skattenivåer4.4 m.m.

olikavarierar i mellan bränslen ochEnergiinnehållet hög grad äventyper av
särskilt vadmarkantskilda bränsle. Detmellan ärsorter samma senareav

svenska skattesatserna efter volym-kolbränslen. nuvarandegäller De tas ut
faller utanför uppdragviktenhet och det vårt övervägaeller attatt enanser

energiinnehåll.utifrån bränslenasomläggning till beräkning skattesatsernaav
i vidare följerinte vadheller på månankommerDet änatt, av enoss som

skattenivåerförändringardiskutera deanpassning till gemenskapsrätten, av
olika slag bränslen.gäller för avsom

elektriskBeskattningen kraft4.5 av

januarigenomfördes 1993,följd skattereform den 1 utgårTill den somav
inom tillverkningsin-elektrisk kraft förbrukasingen skatt på somnumera

avdragsmöjlighetemai praktiken intresse förenskilda saknardustrin, varför de
linje de allmännamed vad utgångs-branscher.dessa I sagtssom ovan om

elektrisk kraftviförutsätter den O-skattesats påför arbete,punkterna vårt att
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tillverkningsindustrin inte Vikommer ändras. bedömergäller för attnusom
tillämpningsprobleminte behövligt analysera dedet därför närmareattsom

elektrisk kraft förbrukatsavdrag för skatt förbestämmelsen på somomsom
energialstring, tidigare vid användningenmedförtändamål änannat av

elektrisk inom olika industriellakraft processer.
elektriskVi bestämmelserna skatt kraftpåkommer överatt se om ur

förändringarspråklig synvinkel. föranledslagteknisk och dennaDessa som av
redovisas i till energikommentarerna den lagen skatt påöversyn nya om

inte funniti övrigt anledningkapitel 16 betänkandet. har dockI att
elektriskbeskattningen kraft.beröranärmare av

internationell jämförelseöversiktlig4.6 En

Även inte ingår isåledes uppdrag föreslå skattelättnader fördet vårt attom
industriviss energiintensiv befogatdet påpekaär ävenatt att attt.ex. anser

tillverkningsindustrin,gäller för den svenskade lägre Skattesatser, som numera
betydligt överstiger iden skatt på motsvarande bränslen flera förtas utsom

innebärSverige viktiga konkurrentländer. Detta kostnaderna för skatter påatt
tillverkningsföretag inom energiinteusiva ienergivaror för branscher, och med

nedsättningsreglema möjligheten tillnuvarande avdrag förde samtatt
metallurgiskt i vissa kraftigt-kol upphör gälla, kommer öka fall ochatt att -

överstiga i flertaletdärefter vad gäller dessa konkurrentländer.som av
energivaror iredogörelser för skatter finns ipå andra länderNärmare

Vii bilaga inskränker till ikapitel därför detta3 sammanhangsamt attoss
eldningsoljaredovisa tjock ioch kolbränslen vissaskatter påtas utsom

används uppvärmningeuropeiska länder, dessa bränslen för se tabell 4. 1.när
förbrukning industrielltför Sverigesförekommande fall bruk. För ochI avses

angivna inteinnefattar beloppendel de svavelskatt. Vad gäller deNorges
iförhållandena har miljöskatten med beloppen,holländska räknats även om

i intedenna Nederländerna betraktas punktskatt.skatt som en
skattejämförelsenVid flera redovisadedock beaktas demåste även att av
tillämpar olika ytterligare för samtligaländerna former skattelättnader ellerav

vissa industrigrenar. i förbrukning iSålunda undantas Norge kolt.ex. av
cementtillverkning beskattningmed från och reducerad skattesatssamband en
oljeförbrukning cellulosaindustrin.tillämpas inom ochför Förpappers-

energiintensiv industri, möjlig-Danmarks del gäller de generellautöveratt
mervärdesskattskyldiga,till skattenedsättningheterna för kan få betydande

skattesubventioner. i praktiken förbrukare förmedför mångaDetta att storen
mineraloljeproduktersin bränsleförbrukningdel endast erlägger skatt påav en

miniminivåEG:s mycket låg skatt kol.på I Ne-samtmotsvararsom en
finns möjligheter industriföretag erhålla skattesubventionerderländerna för att

vidtas.i energibesparandeutbyte åtgärderattmot
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på tjock4.1 Skatter eldningsoliaTabell kolbräuslen i vissaoch europeiska länder
kg‘1994-02-01, SEK 1 000per

Land Tjock eldningsolja Kolbränslen

Danmark 190 145
Finland 160 94

142’Frankrike —Nederländerna 280 97
Norge 451 451
Storbritannien 140 -252’Sverige tillverkningsindustrin 208
Tyskland 144 -miniminiváEG 120 -

Använda växelkurser: 100 DKK 12O SEK; 100FIM 140 SEK; 100 FF 140 SEK;
100 HFL 430 SEK; 100 NOK 110 SEK; UKL1 12 SEK; 100 DM 480 SEK;
l ECU 9,20 SEK. Skatterna tjockför eldningsolja i Norge och Storbritannien är
avgivna liter.000lper
Energiskatt på kolbränslen för stenkol 765 DKK 001 kg för brunkol 550samtper
DKK mineraloljorl 000 kg och tjockoljaför l 660 DKK 000l kgper per
återbetalasi sin tillhelhet mervärdesskatteskyldiga.Vad gäller koldioxidskatten 242
DKK 000 respektive1 kg kol 320 DKK l 000 tjockoljakg återbetalashälftenper per

Därutöver finns ytterligareskatten. möjligheter till skattelättnaderför energiintensivaav
näringsverksamheter. Vad gäller eldningsolja får intedock EG:s minimiskattenivå
underskridas.
Skatten olja understigersvavelhalt 2 %.avser vars
Ett frångenerellt undantag beskattninggäller dock för förbrukning -inkl.kolbränslcnav

idenpetroleumkoks cementindustrin.norska Vissa industrier betalaräventyper av en-lägre på eldningsolja.skattesats Svavelskatt tillkommer för eldningsolja.
Skatten till viktomräknad densitetenmed 0.95 liter.kg Svavelskatt tillkommer.per
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bränslenSkatteplikten för5 m.m.

Inledning1

direktiv detvi enligt våra harfrågorEn de överväga äratt t.ex.omsomav -
skatteundandragandeneller i syfte förhindraskatteneutralitetsskäl attav -

skattepliktiga området förutvidgning detfinns anledning övervägaatt aven
oljeprodukter.

omfattningen det skattepliktiga områdetanledning behandlaVi har att av
föreslå ändringar den svenska energiskat-vi skall dedet skäletäven att avav

nödvändiga vid svenskt medlemskap i EG. Somtelagstiflningen är ettsom
följande skiljer sig omfattningen det skattepliktigaframgå i detkommer att av

idirektiv området del från vad dag gäller iområdet enligt EG:s en som
Sverige.

harmoniserade punktskattema harvid uppbörd deFörfarandet översettsav
tekniskFi :09 EG-anpassning de indirektaUtredningen 1991 om avav

delbetänkande punktskattema i juni SOUskatterna, lämnar 1994ett omsom
organisationenför och punktbeskattningen inför1994:74. Formema ettav

Riksskatteverket, i oktobersvenskt inträde i EG har 1993ävenutretts av som
arbete RSVsitt Rapport Punktskatter i1993:9överpresenterat rapport etten

EG-perspektiv. Eftersom skattepliktens omfattning förknippad medär nära
skatteuppbörd dock i detta kapitel berörareglerna kommer ävenattetc.,om

EG-direktiven.de särskilda förfaranderegler förekommer i de relevantasom
i kapitel svenska förfarandereglemaVi återkommer till de förändringar i de15

krävs för anpassning till gemenskapsrätten. Bestämmelserna behandlasensom
därefter lagförslag kapiteli detalj i kommentarerna till vårt se 16.mer

bestämmelserNuvarande svenska5.2

Bränslen dag skattepliktiga5.2.1 i ärsom

bilagor till lagen allmän energiskatt respektive lagen koldioxidskattl om om
finns förteckningar de bränslen för vilka skatt skall betalas. Förutomöver
kolbränslen motorbrännoljor,det sig fotogen, eldningsoljor, andrarör om
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oljeprodukter med undantag för smörjolj och smörjfetter inte användsor som-
för energialstring och gasol. Vad gäller oljeprodukter detsamt naturgas är-
fråga produkter mlltaxenr eller Flygfotogen27.10 38.14. dockärom ur ur nr

frånsärskilt undantagen skatteplikt, i likhet med produkter beskattassom
enligt bensinskatt.lagen hänförs under tulltaxenrNaturgas 27.1 gasolerom
under eller och kolbränslen27.11 38.23 till eller27.01, 27.02 27.04. Denr nr
svenska tulltaxenumren fastställa tulltaxelagen 1987:1068.är genom

den augusti skallFr.0.m. 1 1993 allmän energiskatt och koldioxidskatt
för andra bränsleblandningarbetalas sådana tillhör tulltaxenräven än som

eller dock endast under förutsättning27 .10 38.14, blandningen innehålleratt
minst fem viktprocent sådana oljor erhållits petroleum ellerav som ur ur
bituminösa mineral. Skatt skall dock inte för delden blandningentas ut av

vegetabiliska animaliskabestår eller fetter eller oljor eller metyl- ellersom av
fettsyror från sådanaetylestrar fetter eller oljor.av

Vad gäller dieseloljeskatten knyts skatteplikten i princip till lagen om
allmän energiskatt; endast oljor mindre volymprocent85 destillatänsom ger
vid eller har försetts350°C med särskilda märkämnen undantas från
beskattning.

Svavelskatt för svavelinnehållet i kol- och torvbränslentas ut samt
motorbrännolja eldningsoljaoch tulltaxenr Oljor27.10. innehållerur som

viktprocenthögst 0,1 svavel undantas från svavelskatten.
Bensinskatt skall betalas för bensin och andra motorbränslen, som

innehåller minst viktprocent bensin,70 tulltaxenr 27.10. Undantag frånur
skatteplikt gäller dock för flygbensin. Bensinskatt utgår för metanol elleräven
högre alkohol tulltaxenr 29.05 för bränsleblandningar innehållersamtur som
metanol eller högre alkohol tulltaxenr 38.23. etanol dockRen skattefri.ärur

förutsättning för beskattning enligtEn lagen bensinskatt bränsletär att ärom
för motordrift. bensin inteFör för alkoholer dessutomavsett tasmen

koldioxidskatt ut.
Miljöskatt på inrikes flygtrafik skall enligt huvudregeln med vissttas ut

belopp kg förbrukat flygbränsle respektive kg utsläppta kolväten ochper per
kväveoxider. Vi finner dock inte anledning föreslå någon ändringatt av
skattebasen for miljöskatten, varför den lämnas utanför den fortsatta
framställningen.

Skattskyldighetens5.2.2 inträde m.m.

Uppbörden de svenska energiskattema bygger i dag på medett systemav
registrering skattskyldiga, redovisar skatten till beskattningsmyndig-av som
heten i deklaration lämna uppgift den kvantitet bränsleatt förgenom om
vilken skattskyldighet inträtt och betalar den därpå belöpande skatten till

Bestämmelser skyldigheten betala skatt inträder finns i lagenstaten. när attom
allmän energiskatt i lagen bensinskatt. Reglerna i lagensamtom om om

allmän energiskatt hänvisningar i lagen koldioxidskatt,är lagengenom om om
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förtillämpligahuvudsakidieseloljeskatt ävenlagensvavelskatt samt om
detbestämmelserlagar. Gemensammaenligt dessaskatter omuttassom

finns i lagenpunktskattersamtligaförfarandet föradministrativa om
prisregleringsavgifter.ochpunktskatter

förbrukarbränsle ellerskattepliktigtproducerarlandetinomDen som
skattskyldig ochlikvärdigdärmedframställning ärförbränslesådant varaav

dettaBestämmelserbeskattningsmyndigheten.hosregistreradskall omvara
energiskattallmänstycket lagenförstaoch §stycket l 7i förstafinns 6 § om

bensinskatt.stycket lagenförstaoch 4 §stycketförsta l3 § omsamt
enligtskattskyldighetmedförhuvudsakiverksamhetiDen somensom

förbrukaråterförsäljer elleromfattningimervärdesskatt störrelagen om
registreras hoskanbränsle i lagerhåller sådantbränsle ellerskattepliktigt
sådant bränsleförbrukareelleråterförsäljarebeskattningsmyndigheten avsom

energiskattallmänstycket lagenandra samtoch §stycket 2 7första6 § om
Regeringenbensinskatt.lagenstycketandraoch 4 §stycket 2första3 § om
bensinskattochsvavelskattenergiskatt,allmänförordningarnaihar om

olikaförbrukning förvidvolymgränserochvilka vikt-föreskrivit som
omfattning.innebäraskalländamål störreanses

köpa bränslenäringsidkare kansåledesinnebärregistrering attEn en
deklaration.lämna Iefterhandiredovisa skattenskattefritt och attgenom

redovisasskattskyldighet har inträttvilketförallt bränsleskalldeklarationen
särskiltvissaanvänds förbränslenför skattfåravdrag göras sommen

svavelskatt,lagenenergiskatt, 4 §allmänlagenändamål 24 §angivna omom
Ickebensinskatt.lagen1dieseloljeskatt §7lagen8 § samt ommom.om

lämnamotsvarande skattefrihetvissa fall fåkan i attskattskyldiga engenom
visst ändamålförskall användasbränsletleverantören etttillförsäkran attom

svavelskatt, § lagenlagen 8energiskatt, 5 §allmän§ lagen26 omaomom
bensinskatt.lagen7 § 2dieseloljeskatt samt ommom.

skattskyldignormalfallet dåinträder iskattbetalaSkyldigheten att en
skattskyldig ellerregistreradintebränsle till köpare tarärlevererar somsom

stycket lagen8 första 1försäljning §ändamålbränslet föranspråki änannat
bensinskatt.lagenförsta stycket lenergiskatt och §allmän 5 omom

EG-direktivAktuella5.3

direktivminimiskattesatserochSkattebasen5.3.1 ~
92/82/EEGoch92/81/EEG

artikelmineraloljor. 2.1för Iskallskatti direktivenHuvudregeln utär att tas
tulltaxa,i EG:stillhänvisningmed92/81/EEGi direktiv varunummeranges,

Mineraloljormineraloljor.i uttrycketinnefattasproduktervilka somsom
uppvärmningförellermotorbränslenändamål ärfor andraanvänds än som

92/81/EEG.i direktivskattefria artikeldock se 8.1 a
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tulltaxaEG:s i likhet med sinär, svenska motsvarighet, utformad i
överensstämmelse med den s.k. Harmony Standard nomenklaturen. Denna är

bilaga till internationell konvention den juni14 1983 rörandeen en systemet
för harmoniserad Varubeskrivning och kodiñering. Den nuvarande svenska
tulltaxan vadöverensstämmer gäller kapitel och huvudrubriker t.ex.som-
27.10, 27.11 med EG:s tulltaxa. Därutöver har dock EG:s tulltaxa, där-

benämns i enlighet med s.k. kombinerad nomenklaturkodexvarorna CNen
codes, vilket med KN-nr, fleraöversatts led underrubrikerav oss av som
saknar motsvarighet i den nuvarande svenska tulltaxan. Utöver själva
tulltaxenumren 27. 0 harl det svenska tullverket företc. statistiska ändamål- -
åsatt vissa produktgrupper särskilda tresiffriga t.ex. 27.l0.40lvarunummer
flygfotogen. Dessa dock inteöverensstämmer regelmässigt med före-de
kommande KN-numren. Det nämnda exemplet, flygfotogen, hänförsnyss
således i EG:s tulltaxa under KN-nr 27.10 00 51.

Vid svenskt medlemskap i EG kommerett EG:s tulltaxa införlivas medatt
svensk författningsändringarDerätt. i övrigt föranleds med-ettsom av
lemsskap Tullanpassningsutredningenövervägs Fi 1993: 16. Utredningenav
beräknas avsluta sitt arbete innan 1994.sommaren

Minimiskattenivåer har för vissa mineraloljeprodukter i direktivangetts
92/82/EEG. Det sig följande produkter.rör om

Blyad bensin KN-nr 2710 00 26, 2710 00 34 och 2710 00 36
Blyfri bensin KN-nr 2710 00 27, 2710 00 29 och 2710 00 32
Dieselolja/lätt eldningsolja gas oil; KN-nr 2710 00 69
Tjock eldningsolja KN-nr 2710 00 till74 2710 00 78
Fotogen KN-nr 2710 OO 51 och 2710 00 55
Gasol ur KN-nr 2711 12 till11 2711 19 00,
Metan ur KN-nr 2711 29 OO

Hänvisningen i direktiv 92/82/EEG till KN-nr den version EG:savser av
tulltaxa gällde vid den tidpunkt då direktivet förhållandelsom tillantogs.
denna version tulltaxan har vissa förändringar nummerindelningenav nu av
gjorts. Vi har generellt i betänkandet utgått från den tulltaxa gällersom nu
inom EG. författningskommentarenI till 2 kap. § förstal stycket lagen om
skatt på energi finns utförligare beskrivning skillnadenöver mellan deen
olika tulltaxeversionema se kapitel 16.

Skatt skall för de produktertas ut utöver räknats i artikel 2.1som upp-
i direktiv 92/81/EEG vissa andraäven produkter. Bestämmelser dettaom-
finns, i artiklarnanämnts 2.2 och i2.3 det nämndasom direktivet.ovan,
Sålunda skall skatt betalas för varje produkt avsedd användas, bjudsär attsom

till försäljning ellerut används motorbränsle eller tillsats tillsom som
motorbränsle eller för öka motorbränsletsatt volym. Vidare skall andraäven
kolväten deän i artikel 2.1 beskattasangetts de avseddasom när är att
användas, bjuds till försäljning ellerut används för uppvärmningsändamål.
Undantag dock för kol, brunkol,görs och liknande fastatorv kolväten samt
för naturgas.
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i artikelmineraloljeprodukter, räknassammanställning deEn över uppsom
bilaga produkter,tabell i Definns idirektiv 92/81/EEGi2.1 somen

Sverige i tabellii dag inte beskattasuppräkningdennaomfattas angesmenav
kortfattatendast mycketrubriken "Slag produkter"Undernedan.5.1 angesav

beskrivning, härrörexaktsigprodukt det Förvilken rörsorts sommerom. en
bilagatill tabellen ihänvisastulltaxan,från

definitionenomfattasmineraloljor,SammanställningTabell 5.1 över av avsom
svenskaskatteplikt enligt dagensinte92/81/EEGi direktivmineraloljor men av

energibeskattning

produkterSlagKN-nr av

och torvtjära andrastenkols-, brunkols- samt2706
mineraltjäror

xylen, kreosotoljortoluen,30, bensen,2707 20, 27072707 l0, m.m.
2707 91 00,2707 50,

2707 99 192707 99 ll,

råolja2709

paraffmvaselin och2712 20 00,2712 l0, m.m.
90 2712 90 332712 31,

2712 90 002712 90 39,

naturasfaltbiåurfiinösablandningar, baseradepå2715
o. y.

och buten iacykliska kolväten t.ex.2901 eten, propen -förädlad form förekommer dessamindre även
2711.produkter under KN-nr

cykliska kolväten bensenochvissa t.ex.90,00, 2902 192902 11
toluen2902 2902 30,20,

42 00,00, 29022902 41
442902 00, 290243

Smörjmedelvissa3403 193403 ll 00,

motverkande korrosionför3811 etc.preparat av

ochblandningar alkylbensener3817 avav
alkylnañalener

produkteroch 2707 30 förståsi 2707 20bensen,toluen och xylen 2707 10,Med nr
respektive xylen.tolueninnehåller 50 viktprocent bensen,änmersom

92/12/EEGFörfaranderegler direktiv5.3.2 -

skattskyldighetens inträdeinnehåller bestämmelserDirektiv 92/12/EEG om
beskattningen såvälvid omsättningen ochi övrigt förfarandetoch avom

harmoniserade regler fördärmineraloljor samtliga de uttagvarugruppersom
punktskatter gäller inom EG.av

skatteplikten för mineraloljor92/12/EEG framgårartikel i direktivAv 5 att
eller importeras från landde tillverkas inom EGinträder i och med ettatt
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utanför SkattenEG. kan dock hållas svävande och inte förfalla till betalning
förrän vid tidpunkt. En s.k. suspensionsordning skall tillämpas ochen senare
enligt definitionen i artikel i direktiv4 92/12/EEG därmedmenas en
skatteordning under vilken tillverkning, bearbetning, lagring och förflyttning

kan skatten förfaller till betalning.äga utan attav varor rum
Artikel i direktiv4 92/12/EEG innehåller definitioner vissa andraäven av

centrala begrepp i direktivet. Det sig bl.a. vilkarör får taom personer som
under skattesuspension.emot varor

En godkänd upplagshavare authorized warehousekeeper definieras som
fysisk eller juridisk behörig myndighet i medlemsstat fåtten person som av en

tillstånd i sin näringsverksamhet tillverka, bearbeta, lagra,att ochta emot
leverera skattepliktiga goods subject excise duty under suspension,tovaror
dvs. skatten förfaller till betalning. Medutan och levereraatt ta emot avses
omsättning mellan upplagshavare eller omsättning mellan upplagshavareen
och registrerad eller icke-registerad i EG-land.varumottagare ett annaten

Ett skatteupplag tax warehouse enligt gemenskapsrättenär plats dären
upplagshavare i sin näringsverksamhet tillverkar, bearbetar, lagrar,en tar emot

eller sänder iväg skattepliktiga under skattesuspension. De närmarevaror
villkoren för verksamheten i skatteupplag bestäms myndigheterna i detett av
land där upplaget beläget.är

En registrerad registered trader definierasvarumottagare som en annan
fyisk eller juridisk upplagshavare,än behörig myndighet iperson som av en
medlemsstat fått tillstånd i sin näringsverksamhet frånatt medlemsstatannan

skattepliktiga under suspension.ta emot Eftersom endastvaror en upp-
lagshavare får leverera under suspension, kommer de särskilda reglernavaror

gälla endast i de fall då avsändarenatt till ärvarumottagareav varor en en
upplagshavare. registreradEn skall ställa säkerhet för betalningvarumottagare

skatten.av
Slutligen definierar artikel begreppet4 Oregistrerad non-varumottagare

registred trader. Härmed fysisk eller juridiskavses utan atten person som —
registrerad upplagshavare eller i sin näringsverk-vara varumottagaresom -

samhet undantagsvis skattepliktiga fråntar upplagshavareemotmera varor en
i medlemsstat under suspension. Innan leveransen påbörjas måsteen annan
den oregistrerade till skattemyndigheterna ivarumottagaren mottagarlandet
dels anmäla förhållandet, dels ställa säkerhet för betalning skatten.av

Om någon dessa iän medlemsland förvärvarannan ettav personer en
skattepliktig från EG-land ochett säljarenannat transporterasvara varan av
eller för dennes räkning s.k. distansförsäljning skall skatt betalas i— -
mottagarlandet. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning skatten innanav

påbörjas från det andra EG-landettransport och mottagarlandet får föreskriva
säljaren skall företrädas skatterepresentantatt skall erlägga skattenav en som

i säljarens ställe och solidariskt med denne för skatten betalas.attansvara
Artikel i10 direktiv 92/12/EEG reglerar dessa förfaranden.

Endast godkänd upplagshavare får således lagra och leverera skatteplik-en
tiga Varumottagare får sig hålla sådana i lager eller levereravaror. vare varor
dem vidare skatten förfaller till betalning.utan att
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artikel förfaller skatten till betalning vid den tidpunkt dåEnligt 6 varorna
tillgängliga för konsumtion. tillgänglig för konsumtionblir Med uttrycket

samtliga vilket suspensionsordningen, tillverkaslämnarsättavses en vara
omfattasutanför suspensionsordningen eller suspensionsord-utan att av—

importeras. flertalet fall lämnar suspensionsordningen iningen I en vara-
försäljning till någon står utanför denna skatteordning,samband med som men

sig upplagshavare i anspråk fördet kan även röra att tart.ex. en varanom
förbrukning. Skatten förfaller till betalning skattepliktigäven när en varaegen

sådana förhållandenomfattas suspensionsordningen förstörs undersom av som
inte medför befrielse från skatten.

följdSkatt skall inte betalas för sig förstörts tillvare varor som av
tillfälliga omständigheter fortuitous events eller force majeure eller för

varuförluster beror karaktär och uppkommit isådana varomas somsom
tillverkning, bearbetning, lagring eller skattskyldighetsamband med transport.

inträder dock för förlorats på och alltså lämnatsättannatvaror som
suspensionsordningen. kan fråga stulits frånDet t.ex. ettvara om varor som

Artiklarna i direktiv 92/12/EEG innehållerskatteupplag. 6 och 14 reglerna
detta.om

direktiv 92/12/EEG inte innehåller föreskrifterbörDet attnoteras om vem
betala skatten eller med andra 0rd definitioner kretsenskallsom av-

skattskyldiga bestämmelserna inskränker sig till klargöra vid vilkenattutan-
chargeable.tidpunkt skatt becomes enskilda medlemsländerna fårDeuttas

de formerna för skatteuppbörden, vilket framgårsjälva bestämma närmare av
direktiv 92/l2/EEG.artikel i6.2

artikelavdelningarna och III 11 21 i direktiv 92/12/EEG finnsI —
tillverkning, bearbetningbestämmelser och lagring samtom av varor om

förflyttning av varor.
bearbetningTillverkning, och lagring skattepliktiga underav varor

skattesuspension skall ske i skatteupplag se artikel godkänd11.2. Enett
skall i samband med förflyttningupplagshavare i enlighet medav varor,

artikel ställa säkerhet för betalning finns möjlighet13, skatten. Det ävenav en
för skattemyndighetema i medlemsland kräva motsvarande säkerhetett att att
skall ställas i samband tillverkning, bearbetning och lagerhållning.med
Förflyttning skattepliktiga får inom för suspensionsord-av ramenvaror -
ningen ske endast mellan skatteupplag. särskilt detta skallDet attanges—
tillämpas vad för noll-skattesatsprodukter vilka gäller. de fallläven avser en
då mellan olika medlemsstater skall de åtföljas särskildatransporterasvaror av
dokument.
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Omfattningen skattepliktigadet området5.4 av

Behovet ändringar5.4.1 av

framgåttMedlemsländema redogörelsen skyldiga beskattaär, attsom av ovan,
de produkter för vilka minimiskattesater har Det gäller således blyadangetts.

blyfri bensin, dieselolja/lätt eldningsolja,och tjock eldningsolja, fotogen samt
och Flygbensin jämställs enligtgasol EG:s regler skattemässigt medmetan.

blyad bensin och all fotogen, dvs. inklusive flygfotogen, omfattas angivenav
minimiskattesats för fotogen.

dag undantas i Sverige samtliga flygbränslen från energibe-l gasolutom
skattning. Flygfotogen och flygbensin visserligen produkter omfattasär som

de minimiskattesatser i direktiv 92/82/EEG. Gemenskapsrättenangettsav som
tillåter dock skatt för dessa bränslen endast de används vidatt närtas ut
privatflygning och för andra ändamål drift flygplan. Vi har,än av som

kommer utveckla i kapitel utformavalt den svenskanärmare att att
beskattningen flygbensin och flygfotogen på detta och detsätt ärattav anser
möjligt undanta flygbensin flygfotogenoch från direkt skatteplikt.att
Skattskyldigheten för dessa bränslen inträder först de förbrukas förnär
skattepliktigt ändamål.

flygbensin och flygfotogen beskattas samtligaFörutom de produkter för
vilka minimiskattesatser gäller for närvarande i Sverige, varför anpassningen
till EG:s regler i den delen inte kräver några förändringar den gällandeav
svenska lagstiftningen. svenska skatterna ligger iDe också samtliga fall över
de föreskrivna miniminivåema.

Enligt artikel i direktiv 92/81/EEG2.2 skall medlemsländerna beskatta
samtliga de produkter mineraloljor enligt artikel i2.1som anses som samma
direktiv, produkterna avsedda användas motorbränslen eller förnär är att som
uppvärmningsändamål. Exempel på produkter kan omfattas dennasom av
bestämmelse råolja och lacknafta.är

Vidare skall i enlighet med artikel skatt2.3 för varje produkttas ut som
avsedd bjudsanvändas, till försäljning eller användsär att ut motor-som

bränsle eller tillsats till motorbränsle eller för öka motorbränsletsattsom
volym. EG-reglema innebär vidare andra flytande och gasformigaävenatt
kolväten de i artikel i direktiv2.l 92/81/EEG beskattasskallän angettssom

de avsedda användas, bjuds till försäljning användsnär eller förär att ut
uppvärmningsändamål.

Exempel på motorbränslen, inte kolväten, vegetabiliska ochär ärsom
animaliska oljor och fetter motoralkoholer etanol, metanol etc..samt

Bestämmelser den innebörd framgår artiklarna 2.2 och 2.3 iav som av
direktiv 92/81/EEG måste införas i svensk rätt.
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5.4.2 Utredningens och förslagöverväganden

Inledning

hindrarGemenskapsrätten inte vi behåller den nuvarande utformningenatt av
skatteplikten för mineraloljeprodukter i dag beskattas enligt lagensom om
allmän energiskatt, lagen koldioxidskatt, lagen svavelskatt och lagenom om

dieseloljeskatt. Detsamma gäller vår nuvarande beskattning kolbränslenom av
och naturgas.

oljeprodukterVad gäller omfattades tidigare enbart visst slag fotogenav
s.k. lättdiesel motorbrännoljor och eldningsoljor tulltaxenr 27.10samt ur av
skatteplikt enligt lagen allmän energiskatt. den januariFr.o.m. l 1991om
utvidgades dock det skattepliktiga området till omfatta andraatt även
oljeprodukter detta tulltaxenr tulltaxenr 38.14. Lagändringensamtur ur
föranleddes det introducerats olika oljeprodukter skulle kunnaattav som
klassificeras icke skattepliktiga produkter, i allt väsentligt hadesom men som

egenskaper och kvaliteter motorbrärmoljor och eldningsoljor ochsamma som
därmed skulle kunna dessa produkter. skattepliktigaersätta Det området
utvidgades därför i syfte undvika de nämnda oljeproduktema, skattatt att om
inte skulle få helt omotiverade konkurrensfördelartogs motsvarandeut,

oljeprodukter.skatten jämfört med motsvarande skattepliktiga
Smörjfetter och smörjoljor inte används för energialstring undantogssom

från det skattepliktiga området. Utvidgningen det skattepliktiga områdetav
medförde ändå åtskilliga produkter, i princip aldrig kommer i frågaatt som
för förbrukning motorbränsle eller för uppvärmning, blev skattepliktiga.som
Det sig bl.a. lacknafta och andra lösningsmedel,rör oftast användsom som

råvara inom bl.a. färg- kemikalieindustriema.och Utformningen densom av
svenska energibeskattningen innebär förbrukare använderatt en som en
skattepliktig produkt för ändamål energialstring kan förvärvaannat än
produkten skattefritt endast han registrerad skattskyldig ellerärom som avger

särskild försäkran produktens användning. Plast- och kemikalieleveran-en om
förening har för utredningentörers påtalat utvidgningen det skatteplikti-att av

området åsamkat dess medlemsföretag administrativaökade kostnader förga
hantering försäkringar från företagens kunder.av

Vi kommer i avsnitt behandla5.9 de bränsleblandningar i dagatt ärsom
skattepliktiga enligt andral § stycket lagen allmän energiskatt t.ex.om -
blandningar dieselolja och rapsolja andra motorbränslen bensin,änsamtav -

regleras i lagen bensinskatt.som om

Prop. 1990/9l:l9 17.s.
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skattepliktendirektadenOmfattningen av

energibeskattningen har i uppgifttekniskaden göra,l attöversyn somav
åstadkomma förenklatmån det möjligti deninryms bl.a. är ettatt —-

förenkling skulleled i sådan begränsabeskattningsförfarande. Ett attvaraen
skattepliktigabränsleprodukter alltiddeområdet för är oavsett an-som

föreskrivervisserligenskatteplikt. Gemenskapsrättenvändningsområde direkt
bränslen sådanafall beskattar andramedlemsländerna i vissa änävenatt som

bränslen skallNågot krav på dessaminimiskattesatsema.omfattas attav
produkter finns dock inte.direkt skattepliktigabehandlas som

vissatill nationell lagstiftning iarbete haft tillgångVi under vårthar av
vaselin och paraffinTyskland skattmedlemsländer. IEG:s ävenuttas

90, bituminösa bland-2712 90OO,2712 90 312712 10, 2712 20KN-nr -
och samtliga gasformiganaturasfalt KN-nr 2715baserade på bl.a.ningar

beträffandeMinimiskattesatser2901.kolväten KN-nr 2711 ärsamtur -
för gasol och ur KN-nrangivna endastgasformiga kolväten metan-

för00. Frankrike skatt29 l2711 19 00 27112711 12 11 äventas utsamt-
21 med skattesatspetroleumnafta white-spirit, KN-nr 2710 00 somsamma

eldningsolja.förgäller lätt
för andra bränslepro-oförhindrade skattMedlemsländerna ävenär att ta ut
direktiven. kanbestämmelserna i de aktuellaomfattas Dettadukter än som av

petroleumkoks följerkolväten stenkol och ochfallet med fastat.ex. somvara
förutsättning dock sådana skatteri direktiv 92/ l2/EEG. Enartikel 3.3 är attav

i samband medså skatteuppbörd skerinte utformas gränspassager.att
finns förvadbakgrundMot attsagts att utrymmesom nu anserav

direkta skatteplikten. skatteplikt börområdet för den Dennakraftigt begränsa
mineraloljeprodukter för vilka minimiskattesatser harhand omfatta dei första

vi92/82/EEG. Direkt skatteplikt skall dock inte,enligt direktivfastlagts som
för flygfotogen.avsnitt gälla flygbensin ochdiskuterat i 5.4.1,

möjligt för Sverige vidvi tidigare konstaterat,Det ettär, attsom
ochbehålla den nuvarande beskattningen kolbränslenmedlemskap i EG av

skallföreslår också så skall ske och dessa bränslenVi att attnaturgas. vara
skattepliktiga.direkt

Ävenföreslår vi petroleumkoks skall beskattas. dennaavsnitt 5.10I att
skattepliktig.direktprodukt bör vara

hittillshalt har ochPå grund höganaturgasens metan naturgas metanavav
energibeskattningen. Vi dock inte minstjämställts i den svenska motanser -

fastlagdprodukt for vilken minimiskattesatsbakgrund är äratt metanav en en
lämpligt skall direkti direktiv 92/82/EEG det äratt att metan anses som en—

skattepliktig produkt i den lagen skatt på energi.nya om
föreslår skall direkt skattepliktiga framgårprodukter viDe avsom vara

sig produkter typiskt användstabell 5.2. Det rör sett motor-som somom
iför uppvärmning. Vi kommer i författningskommentarenbränslen eller

tilldiskutera utformningen vårt förslag lag skattkapitel 16 närmareatt av om
energi.
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den mån de direkt skattepliktiga produkterna används förl ändamålett
berättigar till skattefrihet uppnås för skattskyldigadennasom genom

deklarationsavdrag och for icke skattskyldiga möjlighet till inköp motgenom
försäkran. vissa fall sker dock i stället återbetalning skatt eller kompensa-1 av

förtion den skatt belastat bränslet.som

vårtTabell Bränslen direkt skattepliktiga enligt förslag5.2 ärsom

SkattebeloppKN-nr Slag bränsleav
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

Blyfri bensin2710 00 27 3,14 kr liter 0,77 kr liter 3,91 kr literper per per
2710 00 29
2710 00 32

00 Blyad bensin 3,65 kr liter liter2710 34 0,77 kr 4,42 kr literper per per
2710 00 36

00 Eldningsolja,2710 55
dieselbrännolja,2710 00 69
fotogen2710 00 74-78 m.m. som

har försetts med
märkämnen eller ger
mindre 85 volym-än

destillatprocent
m’ m3 m3vid 350°C, 562 kr 957 kr 1 519 krper per per

inte försettshar
med ochmärkärnnen

minst volym-85ger
destillatprocent

vid 350°C,
tillhöriga

m3 m3 m’miljöklass 305l 1 kr 957 kr 2 262 krper per perm3 m3 m’miljöklass 2 1 602 kr 957 kr 2 559 krper per perm3 m3 m3miljöklass 3 1 862 kr 957 kr 2 819 krper per per

ur27111211- Gasol
2711 19 00 användsforsom

drift personbil,av
lastbil, buss, trafik-
traktor, fartyg
eller luftfartyg liter0,88 kr 0,50 kr liter 1,38 kr literper per per

ändamålannat än
under 109 998 kr1 kr 1 107 krsom avses per per per

000 kg 1 000 kg1 1 000 kg
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SkattebeloppSlag bränsleKN-nr av
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

och2711 11 00, Naturgas metan
för00 eller används2711 21 som

29 002711ur
personbil,drifi av

trafik-lastbil, buss,
traktor, fartyg

luñfartyg 1 460 kr 707 kr 2 167 kreller per per per
m’ m m’000 000 000l 1 l

ändamål änannat
under l 182 kr 707 kr 889 kravses per per persom mm m’l 000 1 000 1 000

239 kr 832 kr 071 kr2702 Kolbränslen l2701, per perper
kgl 000 kg l 000 1 000 kgeller 2704

Petroleumkoks 239 kr 832 kr l 071 kr2713 11 00 per per per- l 000 kg 1 000 kg 1 000 kg2713 12 00

skattebelopp 1994. För vissa produkter tillkommer svavelskatt.Angivna avser

och drivmedelGasol, metannaturgas som

direktiv 92/82/EEG har skilda minimiskattesatser för ochgasolI angetts
drivmedel literanvänds 100 ECU 000 respektive för1metan som som per

uppvärmning 0 ECU. Sverige tillämpas skilda skattesatser för gasol; denI
högre skattesatsen gäller för gasol används för drift motorfordon.som av

i Sverige drivmedelanvänds i viss utsträckning, dockNaturgas ännusom
huvudsakligen vid försöksverksamhet.

nuvarande svenska skatten på ligger visserligen denDen övermetan
miniminivå fastlagts inom EG för drivmedelsförbrukning. Till skillnadsom
från vad gäller för gasol dieseloljaoch dock skatten på ochär metansom

i Sverige densamma driftbränslet används förnaturgas oavsett om av
motorfordon föreller ändamål, för uppvännning. Viannat t.ex. attanser
skatteneutralitetsskäl talar för skatten på ochävenatt metan naturgas
differentieras.

Beskattning förekommer, förutom i Sverige, endast i fåtalnaturgas ettav
andra europeiska länder, nämligen Finland, Frankrike, Nederländerna och
Tyskland. Frankrike och Tyskland tillämpas högrel skattesatser när naturgas
används drivmedel.som

Vi föreslår den högre skatten skall betalas då elleratt metan naturgas
används för drift personbilar, bussar och lastbilar kommersamtav som-

utveckla i avsnitt i kapitel5.17 9 och trañktraktorer, fartyg och10att samt -
luftfartyg. Till följd våra förslag kommer skallkretsen förbrukareav som
använda högbeskattade bränslen mellan dieselolja, gasol,överensstämmaatt
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och Skattebeloppen för och skall beräknasmetan naturgas. metan naturgas
efter de grunder i dag gäller för gasolbeskattningen.som

sammanhanget kan dockl föreslår regeringen enligtnämnas att att —
lagen2 kap. § skattll energi skall möjlighet medgeattom ges-

nedsättning eller befrielse från energiskatt och koldioxdiskatt på bränslenav
används inom for pilotprojekt syfiar till utvecklaattsom ramen som mer

miljövänliga bränslen. Bestämmelsen omfattar alla bränslen beskattassom
enligt såledeslagen, och vidarese avsnittäven 5.9.4.naturgas metan

direktNärmare skattepliktiga mineraloljorom

Med utgångspunkt i tulltaxaEG:s kan följande de mineraloljorsägas om som
föreslårvi skall omfattas den direkta skatteplikten.av
Kapitel tulltaxan27 mineraliska bränslen, mineraloljor ochupptarav

destillationsprodukter dessa, bituminösa mineralvaxer.ämnen samtav
Huvuddelen de flytande oljeproduktema hänförs under KN-nr 2710,av som
enligt sin rubrik skall täcka "Oljor erhållna petroleum eller bituminösaur ur
mineral, andra råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripnaän någon

innehållande karaktärsgivande beståndsdel minstannanstans, 70som
viktprocent oljor erhållna petroleum eller bituminösa mineral."ur ur

Under KN-nr 2710 hänförs lättoljor, mellanoljor och tungoljor. Vissa
produkter samtliga i vårt förslag direkt skattepliktiga.görsur grupper

Exempel på lättoljor petroleumnafta även kalladär white spirit och
bensin. lättoljoma föreslår direktAv skatteplikt för produkter under fem
olika nämligenKN-nr, bensin flygbensin KN-nrän 2710 00 27,annan
2710 00 29 och blyfri2710 00 32 respektive 2710 00 och34 2710 OO36- -

blyad.-
Mellanoljor omfattar i huvudsak fotogenbränslen och föreslår direktatt

skatteplikt skall gälla för fotogen flygfotogen KN-nrän 2710 55.00annan
Tungoljor delas i dieselbrännoljor gas oils, eldningsoljortre grupper,

fuel oils smörjoljor och andra oljor. Enligt anmärkningar tillsamt EG:s
tulltaxa med tungoljor KN-nr 2710 00 61 2710 00 98 oljor ochavses -

mindre 65 volymprocent destillat inklusive destillations-preparat änsom ger
förluster vid 250°C ASTM 86 eller vilkaD for den procentuella mängden
destillat vid 250°C inte kan bestämmas enligt ASTM D 86. Dieselbrännoljor
KN-nr 2710 00 61 2710 OO69 definieras i sammanhanget tungoljorsom-

minst 85 volymprocent destillat inklusive destillationsförluster vidsom ger
350°C ASTM 86.D Med e1dningsoljorKN-nr 2710 00 71 2710 00 78-

andra tungoljor dieselbrännoljor har viss färg och viskositet.änmenas som
Direkt skatteplikt skall, vad gäller tungoljor, enligt vårt förslag gälla för

produkter under KN-nr 2710 00 69 respektive 2710 00 74 2710 00 78. 1—
direktivEG:s betecknas den förstnämnda bränslen på engelskagruppen som

oils""gas och den "heavy fuel oils".senare gruppen som
"Gas oils" har i Sverige, beroende användningsområde, oftast benämnts

dieseloljor respektive lätta eldningsoljor. den svenskaI tulltaxan har hittills
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eldningsoljor Särskilt idieselbrännoljor och använts.tunnatermema
Ävenbörjat förekomma i Sverige.gasoljhar dockfacklitteratur även termen or

införa enhetlig svensk terminologilämpligtskulle kunnadet att envaraom
engelska oils" till gasoljordirekt den "gaspå området och översätta termen

användas i fortsättningen.etablerade börföreslår vi de redan äventermemaatt
översättning regelverk kommer EG:sDelegationen för EG:s översättaattav

erfarit delegationen användaEnligt vad vitill svenska.tulltaxa attavser
00 69dieselbrännoljor for produkter under KN-nr 2710 61 2710 00termen -

eldningsoljor för produkter under 00KN-nr 2710 71oilsgas samt termen
fuel oils.2710 00 78-

00 78 förekommerfuel oils" KN-nr 2710 00 74 2710"heavyTermen -
för beteckna dennatulltaxa, används allmäntiinte EG:s att grupp avmen

med tjocka eldnings-denna kanoljeprodukter. Vi översättasatt termanser
terminologi hittills imed denvilketoljor, använtsöverensstämmer som

nuvarandeeldningsoljor Förekommer i den svenskatjockaSverige. Termen
alltså inte i tulltaxa.EG:stulltaxan, men

gasformiga kolväten,hänförs petroleumgaser och andraUnder KN-nr 271 1
eller i gasform. sig bl.a.förtätade till vätska Detantingen rör naturgas,om

i praktikenoch Med gasolbutan, etenmetan, propen. avses propanpropan,
Enligt vårt skallblandning dessa förslagellereller butan ämnen.aven

föremål för direkthänförs under 2711samtliga gasoler KN-nr varasom
skatteplikt.

endast vid användningbeskattasBränslen visssom

ochinnebär gemenskapsrätten mineraloljorvi tidigare konstateratSom att
de säljs eller användsandra produkter skall beskattasvissa när motor-som

uppvärmning. Vi föreslår bestämmelser dettaeller förbränslen att som ger
skatt på energi.förs in i kap. och i den lagenresultat 2 3 4 nya om

vissbränsle endast till delmån för uppvännning användsdenl ett som
gasformiga skall skatt betalas endast förflytande eller kolväten,består av

bränsleblandningen. praktiska skäl bör dock %del Av 5denna gräns omenav
skall bli föremål för beskattning seför den kolvätedel kunnasättas som

i lagförslaget.till 2 kap. 4 §vidare kommentarerna
vilkabeskattningen andra produkter sådana fördet gällerNär änav

energi, betalasskattebelopp i lagen skatt på skall skattbestämda angetts om
för motsvarande bränsle direktskattebelopp gällermed de ärsomsom

fall det troligen inte på problemskattepliktigt. flertalet kommerI stöta attatt
beskattas. råoljaefter vilken skattesats bränsle skall Användsavgöra ett t.ex.

skattebelopp gäller förför uppvärmning bör skatt med detuttas som
motoralkoho-eldningsolja. På bör det följdriktigt beskattasätt attsamma vara

gäller för bensin,används drivmedel efter den skattesatsler omsom somsom
bensinmotor och efterfråga fordon med s.k. ottomotor,det är ett annarsom

gäller för dieselolja.den skattesats som
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Ett fall där det tänkbart tillämpningssvårigheterär kan inträffaatt är när
motorbränsle kan användas förett drift såväl dieselmoto-ottomotorerav som
Skälet till svårigheter uppståratt det enligt EG:s direktivär inteatt skallrer.

bestämmas fast skattesats för viss produkt skattesatsen relateras tillen utanen
skatten på i vissa fall svårbestämd produkt. Denna torde docken annan - -
oftast bensin eller dieselolja. En ytterligare svårighet dieseloljavara iär att
Sverige förekommer i olika miljöklasser med skilda skattesatser. En lösning
på problemet, dock inte helt medöverensstämmer EG:s direktiv,som är att
fastställa fasta skattesatser för vissa produkter med utgångspunkt i pro-
dukternas dominerande användning. En lösning låta denär attannan som
faktiskt säljer eller använder bränslet och därför bäst vad detvet närmast

betala skatten det eller i fallmotsvarar, den ytterligare skattvart som
användningen upphov till den skattutöver betalats för bränsletger som
tidigare. Vi förordar den lösningen, också har den fördelen densenare attsom
ansluter till vad vi föreslår beträffande produkter endast i vissa fallsom
används för motordrift eller uppvärrnningsändamål. sådanEn tillämpning
gäller för övrigt redan i Sverige i dag beträffande beskattningen gasol.av

Reglerna vilka enligt vårt förslag skall skyldiga betalaom som attvara
skatt diskuteras främst i författningskommentarema se bl.a. kap.4 l och
ll förslaget till lag skatt energi. Här kan dockom nämnas att
huvudregeln för de bränslen inte direkt skattepliktigaär denärsom att som
säljer sådant bränsle skall skyldigett betala skatt för detatt han säljervara om
det motorbränsle eller för uppvärmning. I fall åvilarsom skattskyldig-annat
heten den faktiskt använder bränslet motorbränsle eller försom som
uppvärmning.

Tillämpningsområdet5.5 för EG:s

förfaranderegler

5.5.1 Inledning

En våra uppgifter lämna förslag tillär justeringaratt denav gällandeav
skattelagstiftningen blir aktuella vid svenskt medlemskap iett EG.som En
allmän utgångspunkt för vårt arbete så långt detär möjligt behållaatt är den
nuvarande materiella uppbyggnaden beskattningsreglema. Vi därförav avser

i princip föreslåatt endast sådana förändringar bestämmelsernaav om
skattskyldighetens inträde, skatteuppbörd o.dyl. föranledssom av en
anpassning till gemenskapsrätten.

En de första frågor uppkommer gäller på vilkaav produkter de olikasom
bestämmelserna i EG-direktiven skall tillämpas. Frågan kan vid första
påseendet sig förhållandevis enkel.te Skatt skall, enligt artikel i3 direktiv
92/ 12/EEG, för mineraloljor, alkoholtas ut och alkoholhaltiga drycker samt
tobaksvaror i enlighet med vad definieras i de tillämpliga direktiven. Ensom

3 I4-0849DelI
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direktiv 92/81/EEGområdetdirektiven påtvå övrigadegranskning omav -
vissaminimiskattesatser fördirektiv 92/82/EEGo.dyl.skattebasen samt om

definierasMineraloljormån frågan.i vissdockkomplicerarmineraloljor -
artikelprodukter iolikaomfattande uppräkningförhållandevis avengenom

minimiskattesatser fördirektiv 92/82/EEG92/81/EEG. Idirektivi2.l anges
blyfri bensin, lättrespektiveblyadnämligenmineraloljor,dessavissa av

gasol ocheldningsolja, fotogeneldningsolja/dieselolja, tjock metan.samt
mini-för vilkaprodukterbeskatta deskyldigaMedlemsländema är att

användsoch fotogengasol,vad gällerharmiskattesater metanangetts; som
till 0skattesatsenmöjlighetdockuppvärmningsändarnål finns sättaattför

Även i direktivi artikel 2.1räknatsmineraloljor,övrigaECU. uppsom
motordriftför ellerförbrukasdebeskattasskall dock när92/8l/EEG,

produkter,vissa andra slagövrigtgäller föruppvärmning. Detta även somav
för dessa bestämmelserredogjortändamål. Vi haranvänds för dessa närmare

i avsnitt 5.3.1.ovan

inom EGtolkningarOlika5.5.2

avdelningarnaförfarandereglema ide särskildauppenbartförefallerDet att
dehanteringenvidfall skall tillämpasidirektiv 92/ 12/EEGioch III vart av

skallreglerfastlagts. dessahar Omminimiskattesatserför vilkamineraloljor,
ii artikelräknats 2.1mineraloljorövrigabeträffandegälla även uppsom

uppräknade produkternaBland detveksamt.dock92/81/EEGdirektiv är mer
rad produkteri tabellsammanställningen 5.1,framgåttbl.a.finns, enavsom

motordriftandraanvändningsområden kanhuvudsakliga änsågas varavars
råolja och vaselin.lacknafta,siguppvärmning.eller Det rör t.ex.om

direktivoch iavdelningarna IIIinnehållerredovisattidigareSom
skattesuspensionunderhanteringfrämst regler92/ 12/EEG att av varorom

inomförflyttningskatteupplagi särskildaskall ske samt att ramenvarorav
handelskatteupplag och, vidmellanfår ske endastsuspensionsordningenför

vittSåledsagardokument.följas särskildaskallmedlemsstater,mellan olika av
princip deimedlemsländerna inom EGtolvnio deerfarit tillämparvi av

minimiskatte-vilkamineraloljor förendast på deförfarandereglemanämnda
för-dockoch SpanienGrekland, Tysklandfastlagts.har attsatser anser

i artikelräknassamtliga produktertillämpas påskallfarandereglema uppsom
föranvändasavseddade92/12/EEG,direktivi är att2.1 oavsett om

ellereller uppvärmningmotordriftanvändningsområden dvs.skattepliktiga --
skillnaderna iföljdlösningsmedel. Enändamål,för andra t.ex. avsom

mineraloljorsamtligaländerna kräversistnämndadetolkning bl.a. attär att tre
ledsagardokument.skall följastill dessa länderförs in avsom

tilllettbestämmelserna hartillämplighetentolkningamaskildaDe avav
mineraloljor inom EG.med hanteringenproblem i sambandpraktiska av

syfte få medlemsstaternaEG-kommissionen idärför inompågår attArbete att
mineralo-produkter skallbegränsad listasig utgöraöver somom en merena
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ljor enligt direktiv 92/81/EEG "sensitive products". Eftersom något sådant
förslag inte harännu utgå från gällandepresenterats, direktivatt nu
området.

5.5.3 Utredningens överväganden och förslag

En vid utformningensträvan olika regler inom skatteområdet börav attvara
dessa så långt det möjligt skallär enkla tillämpa för de näringsidkareattvara

hanterar de aktuella Mot den bakgrunden det sig fögasom tervarorna.
lämpligt kräva framställning respektive vidareförädlingatt att vaselint.ex.av

råoljaoch skall ske inom för suspensionsordning,ramen oavsetten om
produkten avsedd användas förär motordrift alternativtatt uppvärmning eller

råvara eller lösningsmedel. Eftersom produkten i flertalet fall faktisktsom inte
används för motordrift eller uppvärmning, skulle bygger vidare påom man-
det nuvarande svenska för skattskyldighet ochsystemet uppbörd raden—
tillverkare behöva registrera sig skattskyldiga enbart försom att, genom
avdrag i skattedeklarationen, kunna erhålla skattefrihet för inte ärvaror som
avsedda användas för motordrift elleratt uppvärmning.

Vi därför det befogat välja denatt är tolkningatt EG:s för-anser av
farandebestämmelser majoriteten medlemsländerna i dag faktisktsom av
tillämpar. Detta innebär således enbart mineraloljor föratt vilka mini-en
miskattesats har fastlagts skall behöva omfattas de törfarandebestäm-av nya
melser föreslår skall införas i lagen skatt på energi och harsom om som
sin igrund de nämnda reglerna i avdelningarna och direktivIII 92/ l2/EEG.
Vi föreslår dock, kommernärmare utvecklas i kapitelatt be-som att
stämmelserna inte skall gälla hanteringen flygbensin och flygfotogen.av

Som tidigare skall övriganämnts produkter,även räknas i artikelsom upp
2.1 i direktiv 92/8l/EEG, beskattas de avseddanär är användasatt som
motorbränslen Äveneller för uppvärmning. andra produkter användssom som
motorbränslen flytande eller gasformigasamt kolväten används försom
uppvärmning skall bli föremål för beskattning vid sådan användning. Enligt
vår uppfattning bör det dock inte bli aktuellt för svensk del tillämpaatt EG:s
särskilda förfaranderegler for dessa slag produkter, där skatteplikt alltsåav
inträder endast vid viss användning. Dessa produkter behöver således inte
framställas inom för suspensionsordningen och leveranserramen av varorna
mellan medlemsländer behöver inte följas ledsagardokument. l ställetav anser
vi Sverige har möjlighet fritt bestämmaatt vilka nationella förfaranderegleratt

skall tillämpas i dessa fall. Detsamma bör gälla desom produkteräven som
inte omfattas regleringen i de aktuella direktiven, medlemsländer-av men som

har möjlighet beskatta på nationell nivå.att Det kan alltsåna gälla t.ex.
kolbränslen. För svenskt vidkommande vi det lämpligt i deatt är attanser nu
nämnda fallen i princip tillämpa de förfaranderegler i dag gällersom
beträffande energiskatter i Sverige.uttag av
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energiskatt pålagentill deni kommentarernaåterkommerVi omnya
skattskyldig och närförfarandereglema, ärtill t.ex. somnärmare vemsom

dockkan16.kapitel Härinträder se nämnas attskattbetalaskyldigheten att
införselvidtas vidbeskattningsåtgärderhindrargemenskapsrätten att av

innehåller bl.a.92/82/EEGDirektivtill Sverige.EG-landfrånbränslen ett
regleri Sverige. Dessaskallsituationeri olikaskatt tas utregler närom

harminimiskattesatservilkaförbränslenendastgälladockföreslås ossav
skattepliktigadirektSverigeövriga iinteoch92/82/EEGdirektivibestämts

för sistbeskattningsreglersärskildanågraföreslagitinteVi harprodukter.
omfattningiproduktersådanavisa sig störredetSkulleprodukter.nämnda att

införadockbörEG-land övervägas attfrån någotSverigeiförs annat
regler.sådana

tillgängligprodukt blirreglerenligt EG:sinträder närskattskyldighet en
mini-vilkenmineralolja, försigdetkonsumtion. Omför rör enom en

förtillgängliggjortsdentill dessframproduktenharfastlagts, attmiskattesats
särskilda för-deochsuspensionsordningeninomhanteratskonsumtion

produkten.hanteringenbeträffandetillämpligavaritharfarandereglema av
förbrukaresäljs tillsuspensionsordningenden lämnarproduktenOm när en

motordriñ ellerändamålförprodukten änanvända annatattavsersom
användsfaktisktdärefterproduktenmåndenskatt. lutgår ingenuppvärmning,

försäljning denneefterellerköparenuppvärmningellermotordriñför avav-
produkten. Attförbetala skattskyldighetinträderförbrukaretill attannan -

medi ochinte dendockprodukten innebärför attfall skalli dettaskatt uttas
förfarandereg-fastställdanationelltsuspensionsordningen,iåterförsdetta utan

skatten.vad gällertillämpligablirler uttag av
ocksådirektiv harmineraloljor i EG:s storbegreppetTolkningen av

industrin. Vipetrokemiskadenbränslen inombeskattningenförbetydelse av
fråga i kapiteldennabehandlakommer närmareatt

skattskyldighetensvidOljans5.6 temperatur
inträde m.m.

bestämmelsersvenskaNuvarande5.6.1

för vikt-angivna beloppmed i lageni dagenergiskattenallmänna utDen tas
föranvändsgasol,kolbränslen ochförSkattebeloppenvolymenhet.eller som

medanvikt per ton,efterangivnamotorfordon,driftändamål äränannat av
gasolochmineraloljor,dvs.bränslenövrigaför naturgasskatterna som-

m3 respektive liter.ellerangivna efter volym,motordriftanvänds för är per-
ikoldioxidskattenligt lagengällerbestämmelser samtMotsvarande om -

Bensinskattdieseloljeskatt.enligt lagen utfall tasförekommande perom-
liter.fallvolymenhet, i detta
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Vad gäller oljor, viss gasol och bensin sker alltsånaturgas, skattuttag av
beräknad efter bränslets volym. Vid Försäljning och förbrukning naturgasav
bör, enligt Riksskatteverkets rekommendationer, skatten beräknas efter
volymen bestämd vid O°C och trycktemperatur 101,325 kPa.ett Ien av av
övrigt krävs dock inte någon mätning oljans enligt de nuvarandetemperaturav
svenska bestämmelserna.

Enligt 10 § tredje stycket lagen allmän energiskatt får volymen förom
oljor räknas till 50°C överstiger 70°C skattskyldig-temperaturen närom om
heten inträder. Bestämmelsen tillämpas på tjocka eldningsoljor, för attsom -
inte stelna kontinuerligt måste hållas uppvärmda till nonnalt 50°C vid såväl-
lagring Då oljorna används de iblandtransport. ytterligare.värms Isom upp
syfte förhindra skatt skall behöva betalas foratt att den övervolym som
uppstår vid temperaturhöjningen i samband med sådan uppvärmning haren
den nämnda omräkningsregeln införts.

5.6.2 EG-regler

Enligt artikel i direktiv3 92/81/EEG skall skattesatserna för de olika
produkterna beräknas 1 000 liter vid l5°C, vadtemperaturper en av som
vanligen kallas normalliter. Vad gäller tjocka eldningsoljor, gasol och metan

dock skatten 000 kg,l med möjlighet för medlemsländernaanges per en att
i stället beräkna skatterna efter kvantitet. l sammanhanget bör med kvantitet

In’.rimligen förstås volym liter,
sambandI med utarbetandet direktiv 92/81/EEG uttalade ministerrådetav

och EG-kommissionen det skulle möjligt föratt medlemsstatemavara att
tillämpa förenklade schablonregler för beräkningen skatten. Detav angavs
således medlemsländerna vid skatteberäkningenatt inte behövde anpassa
volymen efter vid varje enskildtemperaturen transaktion. Medlemsländema
skulle i stället ha möjlighet införa förenklade nationellaatt regler, beaktarsom
temperaturskillnader. Sådana anpassningar till standardtemperatur skall göras
med utgångspunkt från de tabeller givits Internationella Standardi-utsom av
seringskommissionen ISO 91/1 eller1982 följande upplagor.-

5.6.3 Utredningens överväganden och förslag

fallerDet utanför vårt uppdrag föreslå förändringar skattebeloppenatt förav
de olika produkterna. Skogsindustriema har hävdat det lämpligtatt attvore
beräkna skatten för oljeprodukter efter oljans vikt vid skattskyldighetens
inträde. Svenska Petroleum Institutet har hävdat detta bör ske beträffandeatt
tjock eldningsolja. dag m3I skatt efter volym förtas allaut oljeprodukter,
dvs. såväl tjocka oljor.tunna Inom EG det dock vanligtär skattesatsensom att
för tjocka oljor efter vikt.anges



för bränslen SOUSkattepli/etm 1994:8570 m. m.

dockefteroljor oftast volym,tjocka lättasåvälvitt vi erfaritSå mäts som
särskiltförsäljningar,samband med vissatill vikt iomräkningdetförekommer

alltsåutlandet. tordetill och från Dettjocka oljoromsättninggällervad av
tjocka oljor börVad gälleroljepartierregelmässigt förekomma vägs.inte att

storförbru-betalasskatteintäktemade totalaockså beaktas merpartenatt avav
någontorde iskattskyldiga. knappastDessaregistreradekare, är somsom

betalasvilken skatt skallolja förden mängdomfattning bestämmastörre
skäl talar fördärför praktiskaviVägning. Sammantaget attattansergenom

användas förvolym, börberäkningsgrund, dvs.fortsättningeniäven samma
skattepliktiga oljeprodukter.samtliga

nuvarandeoljeprodukter får deandrafotogen ochbensin,Vad gäller
syfte15°C.bränslet vid l attskattebeloppen temperaturmotsvara avenanses

föreslårinomgäller EG,efter vadsvenska reglerna attde ensomanpassa
§till l5°C 2 kap. 2skattepliktiga volymendeninförs räknamöjlighet att om

ochskilja mellan lättainte anledningenergi. Vi finnerpåskattlagen attom
oljeprodukter.tjocka

skattskyldige visar bränsletske denalltså kunnaOmräkning skall attom
15°C. Ominträde harskattskyldighetens änvid temperaturannanen

inte registreradvid leverans till köpareinträderskattskyldighet är somsom
detta särskiltomräkning endastfår dockbränslenskattskyldig för göras om

säljaren och köparen.mellanavtalats
aktuellabestämmelserna i deomfattas inteKolbränslen och naturgas av

bränslenberäkningsgrundema för dessanuvarande svenskaEG-direktiven. De
likställts medskattemässigt i Sverigehardärför behållas.kan Metan naturgas

beräkningsgrunden kanalltså innebäraltemativregeloch EG:s att varasom-
i ochmöjligt fördetbränslenvolymliter for vissa även metan,gör att som-

beräkningen efterdirektiv, behållaskatteplikt enligt EG:sför sig omfattas av
anledningfinna, inte någonså vitt vi kunnatfinns, övervägavolym. Det att

för beräkningen skattvikt grundtill användagå metan.överatt att avsom
tillämpats medberäkningsgrund hittillsbör denVad gäller naturgas som

beräkning efter volymenrekommendationer, dvs.Riksskatteverketsstöd av
gällaoch tryck 101,325 kPa,0°Cbestämd vid ävenetttemperatur avaven

bestämmelse dettadet lämpligtVi docki fortsättningen. är attatt omenanser
andra stycket.på energi se kap. 4 §skatt 2införs i den lagen omnya

Sverigemotorfordon beräknas iför driftpå gasol användsSkatten avsom
övrigberäkningsgrunden förvikt tonliter, medanefter volym utgör

skattenmöjligt beräknaaltemativregel medför detförbrukning. EG:s är attatt
någonförefaller inte finnasefter volym.efter vikt eller Detpå gasol antingen

gasol itillämpas förberäkningsgrunderändra deanledning att nusom
olikaberäkningssätt för deanvända skildabefogatSverige. Det är att

driftgasol används förSkattebeloppen föranvändningsområdena. avsom
15°C. lbränslet vidfårpersonbilar temperaturmotsvara en avansesm.m.

skattepliktigabensin vi denföreslås för bl.a.likhet med vad attansersom
få till l5°C.gasol i detta fall skall räknasvolymen om
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5.7 Miljöklassning bränslenav

differentieringEn den allmänna energiskatten oljeprodukter i olikaav tre
miljöklasser infördes den januaril 1991. Regeringen har i 1993/942234prop.
föreslagit differentieringen dieseloljeskatten.att görs Lagändringen föreslåsav

iträda kraft den julil 1994. Vi utgår från regeringens förslag godtasatt av
riksdagen och föreslår miljöklassindelningen enligt lagenatt dieseloljeskattom
förs till den lagenöver skatt på energi. Miljöklassning skall skenya om av
dieselbrännolja för vilken högre energiskattebeloppett skall betalas och av
andra omärkta produkter beskattas med belopp. denI månsom samma ett
bränsle beskattas efter den skattesats gäller för bensin skall alltså intesom
någon miljöklassning göras.

Miljöklass för bränsleblandningar, innehåller oljor erhållitssom som ur
petroleum eller bituminösa mineral, skall bestämmas med ledning helaur av
blandningens egenskaper. kriterierDe finns för de skilda miljöklassemasom
kan mindre väl avpassade för vissa slag bränsleblandningar.vara av
Miljöklassutredningen M 1993:08 har i uppgift bl.a. detatt överväga om
finns anledning förändra de utgångspunkteratt gäller för miljöklassningsom

bränsleblandningar innehåller mineraloljor ochav vegetabiliska ellersom
animaliska fetter eller oljor. Utredningen har lämnat delbetänkandeett rörsom
denna fråga i april 1994 SOU 1994:64. Utredningen iatt ettavser senare
skede sitt arbete behandla miljöklassningäven bränsleblandningarav av
bestående mineraloljeprodukter och motoralkoholer, bensin ochav etanol.t.ex.
Det ankommer därför inte diskuteranärmare huratt miljöklassningenoss

olika slag bränsleblandningar bör ske.av av

5.8 Skillnader i skattepliktens omfattning jämfört
med nuvarande svenska bestämmelser

Som vi kommernärmare diskutera i avsnittatt föreslår5.10 petroleum-att
koks skall beskattas. övrigtl innefattar dock vårt förslag enbart inskränkningar
i det skattepliktiga området. Sålunda kommer lacknafta och liknande lätta
oljeprodukter inte längre omfattas direktatt skatteplikt. denI månav
produkterna används för motordrift eller uppvärmning skall dock skatt betalas.

Vårt förslag innebär oljeprodukteratt tulltaxenr 38.14 gasolersamtur ur
tulltaxenr 38.23 -till skillnad från vad gäller i dag -inte längre omfattassom

direkt skatteplikt. Dessa produkter omfattasav inte definitionenav av
mineraloljor i direktiv 92/8l/EEG, skall beskattas i den mån de användsmen

motorbränslen eller de betraktas kolvätensom för uppvärmningom som- -
se kap.2 § förslaget4 till lag skatt på energi. Under tulltaxenr 38.14om
och 38.23 hänförs rad produkter inte inbegrips under andraen som nummer
i tulltaxan. Varuslag enligt 38.14 definieras således "sammansattanr som
organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon
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bl.a.medan 38.23lackborttagningsmedel"färg- ellerberedda nrannanstans;
närståendekemiska ellerfrånprodukterkemiska preparatomfattar samt

någoninteindustrier, annanstans.nämntssom
skatteplikt fördirektbehållanödvändigtdethellerinte attVi ärattanser

andra stycket lagennuvarande §i 1bränsleblandningarsådana omavsessom
tillhörsådanabränsleblandningarandra ändvs.energiskatt,allmän även som

feminnehåller minstblandningenförutsatteller 38.14,27.10tulltaxenr att
bituminösaellerpetroleumerhållitsoljorsådanaviktprocent urursomav

forslag,enligt vårtinträder,blandningarsådanaförskattskyldighetmineral.
betalas förskallskattföreskriverbestämmelseallmänna attdenenligt som

motorbränsle.användssäljs ellerproduktvarje somsom
föravseddbensinbensinskatti lagenbestämmelsernaomfattardagI om

viktprocentinnehåller minst 70motorbränslen,och andramotordrift som
skattepliktenden direktainnebärVårt förslag27.10. atttulltaxenrbensin, ur

32,2710 OOOO29,27102710 00 27,specifika KN-nr,till femknyts
speciellfinns vissdetuteslutaskan inte00 36. Det attoch 2710342710 00

omfattasinte längrebensinblandningarskattepliktigabensin eller avsomnu
skattepliktiga området.direktdet

harmoniserade EG-reglemadeinte berörsproduktergäller deVad avsom
direktområdet förinskränkaanledningtidigare, inte attfinner vi, nämntssom

fortsättningenialltsåskallkolbränslen ävenSåvälskatteplikt. naturgassom
skattebasenbehandlai avsnitt 5.15skattepliktiga. Vi kommer närmareattvara

svavelskatten.for

bränsleblandningar ochBeskattning5.9 av

bensinskattepliktigaf.n.bränslen ärsom

vegetabiliska oljormineraloljorBränseblandningar5.9.1 -
etc.

Inledning

gasolochmetanol,ochetanolfrämstmotoralkoholer, samt naturgasOlika
drivmedel i fordonsmotorer.bensindieselolja ellerkanmotorgas ersätta som

radikalaeller relativtanpassadesärskiltdockfall krävsflertalet motorerI
drivmedlen kanalternativadeinnanfordonsmotoremaombyggnader av

inomsåvälintresse,tilldragit sig alltårpåVad störreanvändas. senaresom
använda fettermöjligheteni ställetinternationellt, attSverige ärsom -

drivmedel imineraloljormedblandningareller ii formantingen somren —
i blick-kommitoljornavegetabiliskadefrämstdieselmotorer. Det är som

animalisktfetter medanvändninggårutvecklingenpunkten, även mot avmen
slakteriavfall.sillolja ocht.ex.ursprung,
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Vegetabiliska oljor och framställningursprung-

Vegetabiliska oljor kan framställas rad SverigeIväxter. användsur en raps
och råvara, det förekommer oljor framställsryps som ävenmen att ur
importerade produkter oliv, jordnöt, solrosz.t.ex. sojaböna och Desom
vegetabiliska oljorna består huvudsakligen fettsyraestrar. Estrama ärav
föreningar mellan fettsyror med långa kolvätekedjor och den trevärda
alkoholen glycerol.

Rapsolja har hittills huvudsakligen råvara till livsmedel.använts Ensom
mindre del utnyttjas för tekniskt bruk,även i vilket fall den råvara förutgör
vissa smörjmedel.

Framställningen vegetabiliska oljor går till så oljan antingenav att pressas
fröna eller extraheras i speciellt vätskebad.ut ett Därefterur raffineras oljan

och kan vidare omvandlas så den trevärda alkoholen glycerolatt byts ut mot
envärda alkoholer. Används metanol eller etanol så benämns den vätskannya
metyl- respektive etylestrar rapsolja. Dessa metyl- och etylestrar harav en
molekylstruktur i hög grad påminnerrätt dieseloljans.som om

Ren rapsolja trögflytandeär vid låga vilket förorsakartemperaturer,
problem i samband med lagring och distribution. Rapsolja omförestratssom

dock tillär konsistensen ochtunnare lätthanterlig.mer

Ändringar beskattningenav

Samtliga oljeprodukter tulltaxenr 27.10 och 38.14, med undantag förur
smörjoljor och smörj fetter inte används för energialstring, i dagsom är som-tidigare skattepliktiganämnt enligt lagarna allmän energiskatt ochom-
koldioxidskatt.

Knytningen skatteplikten till tulltaxenr 27.10 har funnits sedanav 1961
och har inneburit bränsleblandningaratt innehållit minst 70 % mineraloljasom
i sin helhet blivit beskattade efter skattesats mineralolja,samma som ren
medan blandningar legat under denna varit helt skattefria.som gräns Om
blandningen hade utförts i Sverige beskattades dock den insatta mineraloljede-
len särskild bestämmelse i lagen allmängenom energiskatt.en Motsvaran-om
de bränsleblandning ansågs skattefri vid import och kunde sedan säljas
skattefritt.

Skatteutskottet bet. 1992/93:SkU34 36 ansåg skattefriheten föratts.
mineralolja i blandningar innebar kraftig konkurrenssnedvridning ochen
föreslog därför skatteplikten skulleatt utvidgas till omfatta bland-att även
ningar med mineraloljehalter till Skatt5 %. skulle dock inte för denner tas ut
del blandningen bestod vegetabiliska ellerav animaliska fetter ellersom av

2SOU 1986:51Alkoholer motorbränsle 87; Magnus Grandell:Alternativa drivmedelsom s.för hållbar utveckling pá transportområdet,Institutet fören Vatten- och luftvårdsforskning,
februari 1994, 28.s.
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oljor.fetter ellersådanafrånfettsyroretylestrarmetyl- ellerelleroljor av
energiskatt,allmänenligt lagamaskattepliktenomfattadeFörslaget om

skulledieseloljeskatt,lagdensvavelskattochkoldioxidskatt samt somom
enlighetibeslutadeRiksdagenoktober 1993.kraft deni 1trädakomma att

skattergällde andravadträdde änlagändringamaförslag ochutskottetsmed -
1993’.augustikraft deni 1dieseloljeskatten -

alkoholermineraloljorBränsleblandningar5.9.2 -

motorb-andramotordrift ochföravseddbensinföri dagBensinskatt uttas
27.10.tulltaxenrbensin,viktprocentminst 70innehållerränslen, ursom

avsedda föralkoholeroch högre ärmetanolförbensinskattutgårVidare som
förbetalasbensinskattSlutligen skall även29.05.tulltaxenrmotordrifi, ur

metanolinnehållerochmotordriñföravseddablandningar,andra är somsom
sistnämndadenmedförpraktiken38.23. Itulltaxenralkoholer,eller högre ur

enligtetanol beskattasdieselolja ochblandningbl.a.bestämmelsen att aven
bensinskatt.lagen om

ellermetanolIngårliter.med 80bensinskattmetanol öreFör uttas per
bensinskatt,enligt lagenskattepliktig tasblandning,etanol i är omsomen

förliter ochmedalkoholen 80inblandade öreför denskatten perut
blyfrikr förmed 3,14dvs.sedvanlig bensinskatt,övrigt mediblandningen

krmed 0,77Koldioxidskattbensin.för utkr tasoch med 3,65bensin annan
metanol.dockbränslen,bensinskattepliktigaandrabensin ochliterper

skatteplik-ingår ietanolmetanol ellerförhellerutgår inteKoldioxidskatt som
bränsleblandningar.tiga

EG-medlemskapvidBeskattningen5.9.3 ett

sedvanligainte enbartskallavsnitt 5.3bl.a. iredovisatstidigareSom --
motorbränslenanvändsprodukterallamineraloljebränslen utan somsom

minimiskattesatserEG-direktiven. Deaktuellai dereglernaenligtbeskattas
exempelunderskridas. Somfår inteprodukterslagför olikaangetts avsom

bensin,blyfriliter000ECU l287kanminirniskattesatserpå nämnas per
dieseloljaliter000ECU lliter, och 245kr2,64vilket motsvarar perperca

liter.lo2,25vilketmotorfordon,driñföranvänds motsvarar percaavsom
minimiskattesat-vilkaförprodukter, sådanaandraförskatt änAvsikten är att

motsvarandegäller förbeloppmedskallfastställts, uttas somsammaser
vilkenprodukt försådanbör förståsbränslemotsvarandeMedbränsle. enen

vegetabiliskasåledessagda innebärhar fastlagts. Det att t.ex.minimiskattesats
påskall beskattasmotordrift,foranvändsmotoralkoholer,ocholjor som

1993:839, 843-845.SFS3 1992/932370,rskr.1992/93:SkU34,Bet.
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det bränslesätt dessa produktersamma som normaltersätter dieseloljasom
respektive bensin.

Artikel d i8.2 direktiv 92/8l/EEG dock medlemsländerna möjlighetger
lägre skatt föratt ellerta helt befriaut vissa produkter från skatt, deom

används i pilotprojekt rörande teknisk utveckling miljövänligaav mer
produkter. Undantaget särskilt kunna komma tillämpas vadanges att gäller
bränslen härrör från förnyelsebara energikällor.som

Intresset för motorbränslen, baseradeär förnyelsebara energikällor,som
särskilt iär Frankrike. franskaDestort myndigheterna har siganvänt av

möjligheten befria vissa sådanaatt produkter från skatt med stöd denav
nämnda Ävenartikeln i direktiv 92/8l/EEG. Italien tillämpar skattelättnader
för vissa slag biobränslen.av

1 sammanhanget bör även EG-kommissionennämnas i februariatt 1992
presenterade förslag till direktivett rörande begränsning skatteuttaget påav
bl.a. vegetabiliska motorbränslen. Förslaget, omfattande diskussionertrotssom
inom EG inte har lett tillännu något beslut ministerrådet, har närmareav
redovisats i kapitel

Sverige har vid förhandlingarna medlemskap i EG, begärt fåom att
behålla den nuvarande skattebefrielsen för vegetabiliska bränslen lägresamt
skattebelopp för metanol och för metanol och etanol i blandningar med
bensin. EG-kommissionen har förklarat några sådanaatt generella undantag
inte möjliga, harär uttalat omfattningenatt den svenskamen användningenav

dessa bränslen så länge kanän falla inomav för pilotprojekt. Detanses ramen
skulle därför med tillämpning artikel 8.2 d i direktiv 92/8l/EEGav- vara-möjligt för Sverige fortsätta tillämpaatt skattefrihetatt respektive lägre
skattebelopp för de nämnda bränslena.

5.9.4 Utredningens överväganden och förslag

Inledning

En tanke bakom den nuvarande beskattningen på energiområdet denär att
skall träffa endast fossila bränslen och således inte vegetabiliska oljor och
andra biobränslen. Skatteplikten för oblandade bränslen har sedan länge varit
utformad på detta och i ochsätt med de lagändringar, trädde i kraft densom
1 augusti 1993, gäller detta också den del mineraloljeblandningav en som
består vegetabiliska eller animaliska fetter ellerav oljor eller metyl- eller
etylestrar fettsyror från sådana fetter eller oljor.av

Motorbränslen innehåller motoralkoholer har alltsedansom tillkomsten av
lagen bensinskatt 1961 omfattats skattepliktom enligt denna lag.av
Skattesatsen länge lika för samtliga bensinskattepliktigavar bränslen, denmen

januaril 1980 sänktes skatten på motoralkoholema till fjärdedel denen av
nivå gällde för den övriga delen bränslet,som vanligen bensin ellerav annan
mineraloljeprodukt. Denna skatteskillnad har i princip upprätthållits i samband
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krmed 0,80utgår skattför 1994ochbensinskatten perhöjningarolikamed av
medjämförasalkohol,eller högreetanol attinblandadmetanol,förliter

övrigt. Vidareiblandningen ärblyad förkrrespektive 3,65blyfrikr3,14
förkoldioxidskatt,den utfrån tasundantagna somalkoholemanämndade

frånheltjanuari 1992den lsedanundantasetanolmotorbränslen. Renfossila
omfattandetillräckligtmöjliggöraönskanmotiverats attvilketskatt, enenav
drivmedelmiljövänligaanvändningenstödjaochförsöksverksamhet av

skattebefrielsenmedsambandidock, attanfördestatsrådetFöredragande
försöksverksamhetunder samt attskattefrihetrörde sig endetinfördes, att om

bordepå siktdrivmedelolikaenergibeskattningneutralochlikvärdig av
eftersträvas.

bränsleblandningarmotoralkoholerÄven användningen samtavom
förhållandevisoljorvegetabiliska äreller ännumotoralkoholerinnehållande av

respektiveskattebefrielsereglernaSverige, hariomfattningbegränsad om
energiskattallmäni lageninförtsbränslenför dessaskattesatser omlägre
begränsadnågonfrågasåledes intebensinskatt. Det ärrespektive lagen omom

viss kretstilltidsmässigt ellersigbestämmelserna, avtillämpning envareav
räckvidd.allmänharreglernaförbrukare, utan

EG-regler

medlemsstaternadirektivnågotmeddelatinteharMinisterrådet gerännu som
biobränslen.slagolikaförskattesatserlägregenerellt tillämpamöjlighet avatt

energiskattebestämmel-svenskaEG-harmonisering demedarbetevårtl aven
92/12/EEG,dvs.området,direktiv pågällandeutgå frånvihar att nuserna

redogjort förskall,dessaEnligt92/82/EEG. ovan,och92/8l/EEG som
demed lägstbeskattasmotorbränslenanvändsproduktersamtliga somsom

minimiskattesatsema.fastlagda
förskattelindringallmänsådanalltså intemedgerGemenskapsrätten en

ochmotoralkoholerförSverige tillämparmotorbränslen,vissa slag somav
delegationensvenskadenbeskeddeEnligtoljor.vegetabiliskabl.a. som

finnsi EG,medlemskapsvensktförhandlingarnamedsambandierhållit om
detillämpningenfortsättatillfälletförSverigefördock avdet attutrymme

kunnaskulleDettaskattebefrielsema.respektiveskattelättnademanuvarande
endastbränslenaaktuelladeförbrukningen ännuåberopandemedske att avav

iinrymmasden kanomfattningbegränsadi sådan att ansesäger rum
direktivd iartikeli 8.2definieratsdetpilotprojekt,begreppet som

92/81/EEG.

4 1991/92:67Prop. s.
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Olika tänkbara lösningar

finns tvåDet olika åstadkomma skattefrihetsätt respektive skattelättnaderatt
för de aktuella slagen bränslen. förstaDet alternativet föra deär överattav
nuvarande bestämmelserna skatteplikt och lägre skattebelopp i lagenom om
allmän energiskatt respektive i lagen bensinskatt till den lagenom nya om
skatt energi. sådan lösningEn förutsätter det i förarbetena till denatt nya
lagen klargörs bestämmelserna kan tillämpas endast så länge förbrukningenatt

bränslena så begränsad omfattning denär inom detav av av ryms gemen-
skapsrättsliga begreppet pilotprojekt. När förbrukningen har nått sådanen
omfattning det inte längre adekvat beteckna den försöksverk-att är att som
samhet måste bestämmelserna slopas.

andra alternativetDet upphäva de särbestämmelserär gälleratt som
beskattningen motoralkoholer och de delar bränsleblandningarav av som
består vegetabiliska fetter eller dylikt. Vi föreslår, tidigare,nämntsav attsom

allmän bestämmelse beskattning samtliga produkter används fören om av som
motordrift i enlighet med artikel i2.3 direktiv 92/81/EEG skall införas i- -
lagen skatt på energi. Inom denna bestämmelse samtliga produkterom ryms

inte särskilt skattepliktiga. tillämpningEn bestämmelsenangettssom som av
skulle innebära motoralkoholer träffas skattatt t.ex. bensin. Viav samma som
utgår fråndock det statsmakternas önskan i denatt är mån EG:satt,
bestämmelser inte hindrar detta, behålla skattelättnader för vegetabiliska
bränslen och motoralkoholer. allmän dispensbestämmelseEn skulle därför
behöva införas, skulle regeringen möjlighet medge skattelättnaderattsom ge
i de fall där bränslen används vid försöksverksamhet inom forramen
pilotprojekt. Regeringen skulle tillämpa denna bestämmelse kunnaattgenom
uppnå resultat i dag beträffande beskattningen vegetabiliskasamma som av
bränslen och motoralkoholer.

Utredningens förslag

Enligt vår uppfattning det alternativetöverensstämmer bäst med EGzssenare
direktiv på området. EG:s regel enhetlig beskattning samtligaom av
motorbränslen skulle gälla i Sverige och de skattelättnaderäven skullesom
komma i fråga för vegetabiliska bränslen och motoralkoholer, skulle
åstadkommas tillämpning tekniskt står väl i överensstämmelsegenom en som
med gemenskapsrätten.

Redan i dag finns möjlighet för regeringen i de fall då synnerligaatt-en
skäl föreligger medge nedsättning eller befrielse från skatt. Dennaav-
dispensbestämmelse gäller för samtliga punktskatter och finns i kap.9 4 §
lagen punktskatter och prisregleringsavgifter. Avsikten dock dispensärom att
skall endast i sällsynta fall och det inte möjligt användages attvore
bestämmelsen stöd för skattefrihet inom för olika slagsom ramen av
pilotprojekt.
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det i stället lämpligt i lagenVi därför den skatt påäratt att nyaanser om
införa särskild bestämmelse, direkt utformad efterenergi EG:sären som

för pilotprojekt.undantagsbestämrnelse för bränsleförbrukning inom Enramen
sådan bestämmelse bör utformas så den regeringen beslutarättatt attger om

Sådanaskattelättnader i samband med enskilda pilotprojekt. beslut inteär att
sådan nonngivning enligt regeringsformen endast ankommersomanse som

skulle så fallet regeringen möjlighetpå riksdagen. Däremot attvara om gavs
för vissa utpekadebestämma lägre generell skattesats bränsleslag utan atten

skulle behöva i varje enskilt fall. sådan möjlighetnågon ansökan Engöras
föreslås därför inte.

Samtliga skattskyldiga skulle ha möjlighet ansöka skattelättnaderatt om
åberopande den aktuella bestämmelsen. tillverkareunder Förutomav av

fråga förbrukare produktenprodukter kan det bli köpt skattt.ex. utanom som
för ändamål motordrift och därefter faktisktför använda den änatt annat

motorbränsle.använder produkten som
skulle kunna tillämpas vad gäller de bränslen för vilkaBestämmelsen

frågaskattelättnader gäller i dag. skulle alltså dels vegetabiliskaDet vara om
animaliska beståndsdelar i bränsleblandningar, dels motoralkoholer ieller ren

i bränsleblandningar. Syftet införa speciellaform eller del med denattsom
regeringen möjlighet nedsättningdispensbestämmelsen är att att genomge av

befrielse från skatt uppnå resultat beträffande beskattningeneller samma av
dagens Videssa bränslen gäller enligt lagstiftning. dock det ärattsom anser

lämpligt dispensbestämmelsen generell utformning föreslårochatt ge en mer
införsbestämmelse följande lydelse i den lagen skatt påatt en av nya om

energi 2 kap. §.11

"Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning eller befrielseav
från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen används isom
försöksverksamhet inom för pilotprojekt tillsyftar attramen som
utveckla miljövänliga bränslen."mer

Samtliga skattepliktiga bränslen omfattas härigenom bestämmelsensav
tillämpningsområde, det sig produkter används förröroavsett om om som
motordrift eller för uppvärmning.

Eftersom bestämmelsen sikte på utveckling miljövänliga bränslentar av
finns anledning låtadet inte bestämmelsen tillämpas på svavelskatten.ävenatt

vikt enhetlig och konsekvent tolkningDet begreppetär görsattav en av
pilotprojekt. Vi detta syfte bäst uppnås endast regeringenatt attanser genom

möjlighet besluta aktuella dispenser. skall alltså inteDetattges om vara
förmöjligt regeringen bestämma myndighet skall handläggaatt att en annan

ansökningar dispens enligt bestämmelsen.om
anpassning denEn svenska beskattningen efter vad gäller inom EGav som

innebär redogjort för bl.a. bestämmelse införs,attsom ovan en av- -
innehåll alla produkter beskattas de används motorbränslen.näratt som

inom förUtöver vad den särskilda dispensbestämmelsen försom ryms ramen
ibränslen används viss försöksverksamhet, finns det inte utrymme attsom -
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miljöskäl skattelättnader eller andra förändringart.ex. övervägaav av-
beskattningen motorbränslen.av

de produkterAv f.n. skattepliktiga enligt lagen bensinskatt,ärsom om
föreslår vi direkt skatteplikt endast för bensin KN-nr 2710 00 27, 2710 00 -
29, 2710 32,00 2710 OO34 och 2710 00 36. Gemenskapsrätten integer

för tillämpa skilda skattesatser beträffande olika användningsom-utrymme att
råden bensin.för nuvarandeDen svenska beskattningen innebär bensinskattatt
och koldioxidskatt för bensin avsedd för motordrift, medantas ut ärsom
bensin föravsedd uppvärmning beskattas medär totalt lägre skatt,settsom en
bestående allmän energiskatt och koldioxidskatt. Denna beskattning kanav
inte behållas i sin nuvarande utformning. Vi Föreslår därför den anpassningen
till EG:s regler energiskatt, motsvarande den nivå i dag gäller föratt som

bensinskatt, skall för bensin den används föruttag tas ut oavsettav om
motordrift eller uppvärmning. Bensin används för uppvärmning blir alltsåsom
högre beskattad enligt vårt förslag.

bensinFörutom omfattar skatteplikten enligt lagen bensinskatt f.n.om
motorbränslen innehåller minst viktprocent70 bensin, metanol eller högresom
alkoholer blandningar innehåller metanol eller högre alkoholer,samt som om
de avsedda för motordrift. Enligt vårt förslag kommerär så vitt ärnu—
aktuellt endast sådana bränslen definieras bensin i EG:s tulltaxasom som—

direkt skattepliktiga. allmännaDen bestämmelsen skattatt skallattvara om
betalas för varje produkt förbrukas eller säljs motorbränsle, medförsom som
dock samtliga de nämnda produkterna kommer beskattas iatt att samma
utsträckning sker i dag de används för motordrift.när Vårt förslagsom
innebär intedärför någon faktisk ändring beskattningens omfattning.av

Beskattning5.10 petroleumkoksav

10. Produktbeskrivning1

Petroleumkoks speciell form koks vanligenär uppkommeren av som som en
restprodukt vid raffinaderier. Den erhålls så långtgående termiskgenom en
krackning restoljor återstoden blir fast produkt. vidDetta delatt görsav en en
raffmaderier för öka utbytet bensin och lätta oljoratt förävensamtav gaser,

slippa ifrån marknadsföring tjocka oljor.att av
Petroleumkoksen mycket vätefatti bränsleär med högt energiinnehåll,ett
31-32 kg.MJ kan jämförasDetta med stenkol, energivärdeca per vars

vanligen ligger mellan 26 och 28 kg.MJ Svavel, kväveföreningar,per
askbildande inklusive metaller nickelämnen och vanadin anrikas i
petroleumkoksen, vilket medför produkt skapats utifrånävenatt en som en
mycket lågsvavlig råolja kan uppvisa svavelhalt till flera procent.en om upp
Svavelhalten i stenkol uppgår till mellan 0,4 och viktprocent.0,8
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internt inom rafñnaderiema elleranvänds pannbränslePetroleumkoks som
erfarit står cementindustrinförbrukare. Så vitttill utomståendesäljs samt

utomstående förbrukningen.stålindustrin för del denjäm- och storen av
vissakatalysatorer för förändra produkterrafñnaderiema användsVid att

petroleumkoks erhålls därvidsärskildkemiska reaktioner. En typ avgenom
måsteBeläggningen brännas förbeläggning katalysatorema. attavsom en

energi för drivaregenereringen skapaskatalysatom. Genom attregenerera
i form iytterligare energi återvinnas ångaoch dessutom kan avprocessen

kolmonoxid i regenereringsgasen.för förbränning avpannor
för framställa kolelektroderpetroleumkoks användsspeciell formEn attav

koks framställs frånoch metallurgisk industri.för elektrokemisk Denna
från etenkrackers i dendestillatoljor, pyrolysoljoraskfria, aromatrika t.ex.

petrokemiska industrin.
hänförs underfast kolväte, 27.13Petroleumkoks, betraktas ettsom nrsom

i tulltaxa.svenska tulltaxan och EG:sbåde i den

utomlandsbeskattning i Sverige ochNuvarande5.10.2

det förutomskatt på petroleumkoks. EuropaSverige ingen II ärtas ut -
industrielltkolbränslen används förfyra länder beskattarSverige som som—

Nederländerna. Finlandnämligen Danmark, Finland, ochbruk, Norge tar ut
övriga länder beskattarstenkol och brunkol, medanskatt endast på även

olika länderna framgår tabell nedan.petroleumkoks. Skattesatsema i de 5.3av
miljöskatt ochi Nederländernaholländska skatten betraktasDen som en

Enligtdeñnitionsmässigt sedvanliga punktskatter.jämställs inte där med
endast för förbrukningnuvarande regler den holländska skattentas ut som

den anläggning där petroleumkoksen framställs. Detöverstiger inoml 000 ton
förslag till ändring beskattningenholländska parlamentet behandlar dock ett av
petroleumkoks förbrukas inominnebär skatt inte skall förtas utatt somsom

skyldighet betala skatt däremotden anläggning där den framställts, medan att
säljs till utomstående förbrukare.inträder bränsletom
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industriellandra länderpå stenkol i vissapetroleumkoks och5.3 SkatterTabell
kg0001994-01-01, SEK 1användning per

StenkolPetroleumkoksLand

arkz 145194Danm
94Finland ~—Norge 45l451

100140Nederländerna
Sverige 208-

140SEK 100 FM100 DKK 120NOK 110 SEKväxelkurser: 100Använda ;;
430 SEK.SEK 100 HFL; nedsättningerlagdenergiskattochåterbetalning allMervärdesskattskyldigaerhåller av

industrin iskattebeloppAngivna siffrorna dekoldioxdiskatten.hälftenmed är somav energiintensivanedsättningförtill ytterligareMöjligheteri Danmark.praktiken betalar
finns dock.industrier

kolbränslen inkl.förbrukningbeskattning gäller förfrångenerellt undantagEtt av -cementindustrin.i norskapetroleumkoks den- Svavelskatt tillkommer.tillverkningsindustrin.Avser

på petroleum-lika hög skatttabellframgår 5.3, NorgeSom tar ut enav
dock förbeskattning gällerfrångenerellt undantagpå stenkol. Ettkoks som

cementindu-norskapetroleumkoks i deninkl.kolbränslenFörbrukning av —-
NederländernaDanmark ochalltsåtvå länderna ärde övrigastrin. I -~

för stenkol.petroleumkoksförtredjedel högre änskatten ca en

och förslagövervägandenUtredningens5.10.3

energiinnehåll. Denförhållandevis högtprodukt medPetroleumkoks är etten
tillkommit, säljsdär denraffmaderianläggningardeåteranvänds inom men

Viutomstående förbrukare.omfattning tillobetydligockså i icke attanser
beskattas ochpetroleumkoks skalltalar förskatteneutralitetsskäl starkt att

skallsvavelskattkoldioxidskattenergiskatt ochdärför såvälföreslår att som
produkten.föruttas

till beloppbestämstalar för skattesatsernaPraktiska skäl att samma somnu
innebäroch 27.04. Dettulltaxenr 27.01, 27.02kolbränsleni gäller fördag ur

med 239 krskulleför år 1994koldioxidskattenergiskatt och tas utatt
kr, alltrespektive 832 ton.per

koldioxid släppsmängduppgifter dentillgång tillVi har inte utsomom
underlag fördärförpetroleumkoks och saknarförbränningi samband med av

tillkoldioxidskattenbefogat bestämmamån det kanbedöma i vad attatt vara
gäller föri dagnivå vaddock högresannolikt än nusomen annan —-

skattepliktiga kolbränslen.
ikg svavelmed krpetroleumkoks 30förSvavelskatt bör uttas per

skattepliktigatill grund för allanivå liggervilketbränslet, är somsamma
svavelhalt, kanvanligtvis högapetroleumkoksenstillbränslen. Med hänsyn

blibränsle kommaför dettakommersvavelskatt attden utatt tassom
deklarationsavdragbör docksammanhangetförhållandevis hög. 1 attnoteras
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får för skatt svavel i bränsle förbrukats i metallurgiskagöras som processer
eller för framställning mineraliskaandra ämnen änprocesser av varor av
metaller. avdragsrätt innebärDenna avdrag får för skatten på bränslegörasatt

förbrukats vid framställning tidigareSomt.ex. cement. nämntsom av
används inom cementindustrin stundtals mängder petroleumkoks. Detstora
ingår dock inte i vårt uppdrag bedöma i vad mån det kan finnas anledningatt

inskränkningar i nuvarande möjligheter till skatteavdragöverväga inomatt
för svavelskatten.ramen
föreslårVi i kap.7 2 § andra stycket 3 lagen skatt på energi, attom

deklarationsavdrag skall kunna för skatt bränslen förbrukas förgöras som
framställning inte enbart gällt tidigare skattepliktiga bränslen utanav som— -

för framställning samtliga mineraloljor enligt denäven definitionav som ges
i kap. lagen. Någon1 4 § beskattning kommer därför inte skeattav av
huvuddelen det petroleumkoks förbrukas inom raffmaderiema förav som
framställning olika produkter.av

Beskattning5.11 smörjoljorav

Nuvarande förhållanden5.11.1 i Sverige och inom EG

smörjoljor kan användas för Smörjning kolvar i ietc. ett separat systemav en
kan direkt blandas i bensin används för driftmotor, ävenmen som av

tvätaktsmotorer i båtmotorer, motorcyklar, motorsågar och liknande.
dag i SverigeI allmän energiskatt och koldioxidskatt påtas samtligaut

oljeprodukter hänförs under tulltaxenr 27.10. Undantag dock förgörssom
smörjoljor och smörjfetter inte används för energialstring. Bensinskatt tassom

för motorbränslen, innehåller minst viktprocent70 bensin,ut tulltaxenrsom ur
Undantag27.10. för smörjolja inblandad igörs bensinen.ärsom

Samtliga produkter KN-nr i2710 tulltaxaEG:s omfattasur av upp-
räkningen mineraloljor i artikel i direktiv2.1 92/81/EEG. Smörjoljorav
hänförs under KN-nr 2710 00 81 2710 Enligt00 98. artikel 8.1 i direktiva-
92/81/EEG skall dock skatt inte för mineraloljor används förtas ut annatsom
ändamål motorbränslen eller förän uppvännningsändamål.som

5.11.2 Utredningens överväganden och förslag

Som vi inledningsvis gäller i dagnämnt undantag från beskattning förett
smörjolja inblandad i bensin 2 tredjeär § stycket lagen bensinskatt.som om
Bestämmelsen, infördes 1971, motiverades önskemål skatte-ett attsom av
mässigt jämställa de fall då blandning bensin och smörjolja skeddeav
bensinstationer, med de fall då motsvarande blandning tillhandahölls av en
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skick bensinstationerfärdigt näringsidkare drevileverantör De som var
skattskyldiga, varför bensin där såldes iinte registreradenormalt som

Bensinskatt utgick inte för smörjoljan. Om däremotskick.beskattat en
smörjolja beskattades i sinlevererade bensin med tillsatsskattskyldig varanav

skatteplikten för bensinskatt och alltjämtberoende påhelhet, äratt var - —
innehöll minst viktprocent bensin föllså motorbränslen 70utformad att som

skattepliktiga området.inom det
energi skall tidigarevårt förslag till lag skattEnligt nämntssomom

direkt skatteplik-speciellt angivna produkter KN-nr 2710enbart vissa varaur
smörjoljor hänföras till deerfarit kan inte något slag KN-nrtiga. Såvitt av

skattepliktiga produkterna. Vad gäller andraför de direktangettssom
skattepliktiga skall skyldighet betala skatt förde direktmineraloljor än att

säljs motorbränsle elleri och med de används ellerdem inträda först att som
uppvärmning.för

definitionmineralolja enligt densmörjolja 2710En KN-nr är somenur
saluförs bör generelltgemenskapsrätten. Smörjoljagäller enligt separatsom

skattepliktigt användningsområde dvs.i huvudsak ickeha änannatettanses -
uppvärmning och skall därför inte beskattas. bör gällamotordrift eller Detta—

smörjolja används för Smörjning kolvardet sigröroavsett som avomom
från beskattning,smörjolja blandas i bensin. undantago.dyl. eller Detsomom

smörjoljorallmän energiskatt i dag gäller för ochenligt lagensom om
blir enligt vårt förslag tillinte används för energialstring,smörjfetter som

och kan därför slopas.lagreglering överflödigt
blandning, består huvudsakligen bensin meddäremot gällerVad aven som

sig naturligt betrakta helamängd inblandad smörjolja, detsmärre ter atten
skall enligt denmotorbränsle för vilket skattblandningen tas utettsom

föreskriver varje produkt används för dettaallmänna regel att somsom
kan således inte förenligt med gemenskaps-ändamål skall beskattas. Det anses

smörjoljor. Vi föreslår därför detinte skatt för inblandaderätten attatt ta ut
från beskattning finns i tredje stycket lagennuvarande undantaget 2 §som—

bensinskatt skall slopas.om —

tillhandahålls iBeskattning bränslen5.12 somav

småförpackningar

bestämmelserNuvarande12.1

motorbrännoljor och eldningso-visst fotogenTidigare endast slag samtvar av
energiskatt.skattepliktiga enligt lagen allmän Dentulltaxenrljor 27.10 omur

området till omfattautvidgades det skattepliktigajanuari dock1991 ävenl att

5 l97lz73 59.Prop. s.
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andra oljeprodukter detta tulltaxenr tulltaxenr Eftersom38.14.samtur ur
lagändringen medförde bla. lacknaña blev skattepliktig produkt,att en
infördes praktiska skäl undantag från skatteplikt för oljeprodukterav som

liter‘.tillhandahölls i särskild förpackning högst fem Bestämmelsen finnsom
i 2 lagen allmän§ energiskatt och hänvisning i 3 § förstaa g om genom
stycket lagen koldioxidskatt tillämpas bestämmelsen för skatt enligtävenom
denna lag.

sig lagen svavelskattVare eller lagen dieseloljeskatt innehållerom om
någon hänvisning till den aktuella bestämmelsen i lagen allmän energi-om
skatt, vilket innebär dessa skatter skulle för de aktuella oljeproduk-att tas ut

i småförpackningar. skattepliktigaDet området för svavelskattterna dockär
i dag begränsat till motorbrännoljor och eldningsoljor och avsikten är att
dieseloljebeskattad olja skall användas endast för drift personbilar, lastbilarav
och bussar. praktiken lär detl därför inte förekomma produkter, för vilkaatt
svavelskatt och/eller dieseloljeskatt skall betalas, tillhandahålls i sådana
småförpackningar i 2 § lagen allmän energiskatt.som avses a om

Enligt andra stycket lagenl § bensinskatt vissa motorbränslenärom
skattefria de tillhandahålls i särskilda förpackningarnär högst liter. Detom en

sig metanol eller högre alkoholer irör form, i blandning medom annatren-
bränsle bensin eller i blandning bensinhalt understigerän viktprocent.70vars
Ren etanol dock generellt undantagen från beskattning.är Praktiska svårig-
heter skatt skulle utgå på alkohol ochavgöra när alkoholblandningar lågatt
bakom beslutet införa1971 skattefrihet för småförpackningar iatt lagen om
bensinskatt7. Varans avsedda användning framgick nämligen inte av varans
beskaffenhet, vilket enligt vad departementschefen anförde i samband med
införandet skattefriheten särskilt påtagligt vad gällde den alkoholav var som-
ingick huvudsaklig beståndsdel i karburatorsprit. produktDennasom en
ansågs skattepliktig då den tillsattes bensin för förhindra isbildningattvara
eftersom den då förbrändes i Samma alkohol förekom imotorn. som
karburatorsprit kunde dock användas tillsats till spolarvätskaäven ochsom var
i detta sammanhang skattefri. Mot bakgrund dessa tillämpningsproblemav
infördes alltså generellt undantag från skatteplikt förett motoralkoholer i
småförpackningar.

Bensin avsedd för andra ändamål motordriftär kemisktänsom t.ex. ren-
bensin till följd den utvidgning det skattepliktigaär områdetav av som-
gjordes i lagen allmän energiskart den januaril 1991 skattepliktig enligtom
denna lag. innebärDetta bestämmelsen skattefrihet för oljeprodukteratt om
i småförpackningar tillämplig beträffande sådan bensin.är Bensin, ärsom
avsedd användas lösningsmedel eller för sårrengöring,att t.ex. kansom
således i dag förvärvas skattefritt i förpackningar högst fem liter.om

6 Prop. 1990/90:19 18s.
7 Prop. 1971:73 58s.
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inom EGBeskattningen12.2

mineraloljor,gällervadfrån beskattningundantaguttryckligtNågot som
EG-direktiven.aktuellainte i deförpackningar, finnsmindretillhandahålls i

mineraloljorendastbelastatidigare,skall dock,Skatt nämnts somsom
uppvärmning.förellermotorbränslenanvänds som

tillhandahålls i slutnaoljeproduktervissaskattebefriarStorbritannien som
eldningsoljatjockdieselolja, lätt ochBensin,liter.högst 2,5förpackningar om

bestämmelser.dessainteomfattas dockfotogenslagflestade avsamt av
på sådantsaluförsprodukternaförutsättning sättgäller underSkattefriheten att

avseddaintedeanledning är attharskattemyndighetema attatt antaatt
vissbeskattas iStorbritannienismörjmedelbränslen elleranvändas som

oljeprodukterExempelsmörjmedel.oljoranvändningutsträckning somav
används förskattefritt kreosotförvärvaskanangivna ärpå det sättet somsom

hushållsbrukg.lacknafta förterpentin ellerochträstaketimpregnering av

förslagöverväganden ochUtredningens5.12.3

betydligt högrebetingarsmåförpackningartillhandahålls i ettProdukter som
bakgrundenfår denkvantiteter.säljs Detiprodukter motpris störreän som

användasskulle kommasådana produktersannolikt attföga att somanses
dei ställetdet kanför uppvärmning,eller attmotorbränslen utan presumeras

samtligaförgenerell skattefrihetskattefri användning. Enföravseddaär
stridauppfattning inteenligt vårprodukter skulle därför motskattepliktiga

gemenskapsrätten.
skatteplikten,direktabegränsning föreslagit denhardenGenom av
användsprodukter typisktendast för settskatt utkommer tasatt somsom
oljeprodukterliknandeLacknafta ochuppvärmning.motorbränslen eller för

införandetlåg bakomskäldeskatteplikt ochomfattas alltså direktinte somav
energiskatt kanallmänsmåförpackningar i lagenskattefriheten för omav

bestämmelsen.stöd förlängredärför inte åberopas som
inte direktförslagvårtvisserligen enligtMotoralkoholer omfattas av

utsträckningförhållandevisanvänds iprodukter storskatteplikt, dessamen
inträder deför demskyldighet betala skatt närmotorbränslen och attsom

låg tillövervägandenpraktiskaändamål. Deanvänds eller för dettasäljs som
blandningarochmotoralkoholerskattefrihet förgrund för införandet somav

Då detfortfarande aktuella.småförpackningaralkoholer iinnehåller sådana är
produkt skallutsträckninguppstå i vilkenkanrisk tveksamheterär att en

i mindresådana produkterförskattefriheteller vibeskattas att enanser
bibehållas.förpackningar bör

Certain Industrialoils usedHydrocarbon8 "EXCISEFaktauppgifter broschyrenur 1987.Excise, London Juneutgiven HM CustomsRelief,Excise DutyProcesses: av
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Även svårigheter att avgöra avsedda användningsområdeom en varas
särskilt föreligger beträffande motoralkoholer, vi övervägandeattmenar
praktiska skäl talar för låta skattefriheten för småförpackningaratt gälla
samtliga skattepliktiga produkter. Exempel produkter där skattefriheten kan
aktualiseras lysfotogen,är tvättbensin och tändvätskor på petroleumbas.

Det höga priset produkter i småförpackningar medför, som
konstaterat risken för skattemissbruk fåratt ringa. den månovan, Ianses vara
det visar sig produkter köpts i skattefriaatt småförpackningar isom större
omfattning används för motordrift eller uppvärmning bör det dock övervägas

inskränka skattefriheten.att
denI lagen skatt energi kommer i utsträckningnya storom samma

bestämmelser tillämpas för de produktslagatt i dag beskattas enligtsom
antingen lagen allmän energiskatt eller lagen bensinskatt.om Detom
förefaller den bakgrunden ändamålsenligtmot tillämpa ochatt en samma

för den volymgräns skattefritt får säljas i småförpackningar. Visom attanser
det lämpligt bestämmaär denna till liter.att en

5.12.4 Skattetekniskt problem för s.k. omförpackare

Nuvarande bestämmelser

Det finns på marknaden företag, köper lacknafta eller andra bränsle-som
produkter i bulk och packar dem till mindre förpackningar avsedda förom
försäljning främst i detaljledet. Det förekommer också specialiseradeatt
företag ombesörjer sådan omförpackning på legobasis.

näringsidkareDe köper in oljeprodukter för omförpackning omför-som
packare hanterar ofta så små mängder bränslen de inte uppnår deatt
volymgränser regeringen fastlagt krav för registrering skall kunnasom attsom
beviljas. Det sig alltsårör frivillig registrering näringsidkare iom av som

omfattning återförsäljerstörre eller förbrukar bränslen eller håller bränslen i
lager.

Beskattningsmyndigheten har vidare omförpackama inte kanansett att
köpa bränsle skattefritt försäkran. Anledningen tillmot detta det endastär att

möjligt försäkranatt förbrukninganses vara bränslet.avge en om egen av
Omförpackama förvärvar inte oljeprodukter för förbrukning förutan attegen
efter omförpackning sälja dem vidare. De saknar alltså kännedom detom
slutliga användningsområdet for produkterna. Att produkterna genom
omförpackningen förvandlas från skattepliktiga till skattefria produkter
föranleder inte någon bedömning från beskattningsmyndighetens sida.annan

Omförpackare årligen hanterar så volymer de kan registrerassom stora att
skattskyldiga, har möjlighet köpa oljeproduktersom skattefritt.att skallDe

deklaration redovisaatt de bränslemängdergenom för vilkaavge skattskyldig-
het har inträtt. Eftersom de småförpackningar omförpackama levererarsom

undantagnaär från skatteplikt finns det dock ingen skatt redovisa. Någonatt
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bränsle i formdetalltså aldrig forskatt inträderbetalaskyldighet att som av
omförpackareomförpackama. Delevererassmåforpackningarskattefria av

motsvarande skattenkonkurrensnackdelregistreras drabbasinte kan av ensom
årsomsättningomforpackaretill dei förhållande ärbränslen,inköpta vars

registreras.kanså hög deatt

förslagöverväganden ochUtredningens

särskilda for-redogjort för deöversiktligtkapiteltidigare i dettaVi har
vilken utsträckningEG-direktiven och iaktuellafinns i defaranderegler som

Vårtbränslen.beskattningengäller den svenskavadtillämpasdessa skall av
forfarandereglema kommersvenskade nuvarandeändringförslag avom

tillforfattningskommentaremakapitel ibeskrivas i 15vidare samtnärmareatt
energi kapitel 16.på selagen skattbestämmelse i denrespektive nya om

tillämpasvårt förslagförfaranderegler skall enligtsärskildaEG:s
fallet med bl.a.skattepliktiga.direkt Dettaprodukter ärbeträffande ärsom

bearbetningtillverkning,flygbensin.bensin Förochdieselolja än attannan
ske underbränslen skall kunnaskattepliktigadirektlagerhållningeller av

skatt inträder krävsskyldighet betaladvs.skattesuspension attattattutan --
beskattningupplagshavare. Vad gällerregistreradehanterasprodukterna avav

motoralkoholerskattepliktigadirektbränslen deandra är t.ex.än somsom -
forfaranderegler iföreslår vi svenskanuvarandemotordriftföranvänds att-

praktiska skäl vi dock dettillämpas. Avskall fortsätta ärprincip attatt anser
direkt skattepliktigaspecialbestämmelser gäller förvissa debefogat att somav
bränslen.vid beskattningen andratillämpasbränslen bör även av

godkännasbearbetar bränslen skall kunnadenviSåledes att somsomanser
registrerasskattepliktiga bränslen respektivedirektupplagshavare somav

Någon sådan möjlighet finns inte enligtbränslen.skattskyldig för andra
enligt vårbedriver böromförpackarnahanteringregler.dagens Den som

Till skillnadbränslen.bearbetningunder begreppetuppfattning avrymmas
inteskall någon volymgränsbränslenendast håller i lagerfrån den som

innebärbränslen.eller bearbetar Dettatillverkartillämpas for den attsom
godkännasansökakommer kunnasamtliga omforpackare alltså attatt somom

direkt skattepliktigaendast hanterar andraupplagshavare eller de änom-
skillnad mellanskattemässigskattskyldiga. Någonregistrerasbränslen som-

mindre omfattningi ellerbedriver sin verksamhetomförpackare störresom
alltså inte längre finnas.kommer att
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Beskattningen5.13 stadsgasav

Inledning5.13.1

Stadsgas har sedan slutet 1800-talet for uppvärmning spisaranvänts ochav av
det förekommer i viss utsträckning såväläven småhusattugnar, men som

panncentraler får förenergi uppvärmning stadsgasleveranser.genom
Till början framställdes stadsgas stenkol, detta framställningssätten ur men

har under delen 1900-talet spaltgasverk där gasol eller s.k.ersattssenare av av
lättbensin tillsammans med vattenånga under hög och högt trycktemperatur
omvandlas till den distribueras i ledningsnät.gas som

Det enda spaltgasverk i drift i Sverige finns i stadsdelenärsom numera
Hjorthagen i Stockholm. Lättbensin gasnafta, naphta special specification
används vanligen råvara, i undantagsfall reservråvarasom men som- -

Överskottsvärmeförekommer förbrukning gasol vid gasverket.även frånav
gasverket används for producera fjärrvärme till Hjorthagen. Stadsgasenatt
levereras till kunder117 000 med gasspisar och 2 400 kunder med gaspannor.
Sedan 1960-talet har drygt hälften Stockholms gasspisar och två tredjedelarav

slopats.av gaspannoma
Hushållsgas distribueras i Göteborg och Malmö däräven finnsnaturgas

tillgänglig. Produktionen stadsgas går i dessa fall till på så sätt attav naturgas
blandas med luft innan den leds i Naturgas inätet. framtidenut väntas
introduceras i Stockholmsregionenäven och då planeras på liknande sätt

blandas med luft för framställningnaturgas stadsgas.av
Den stadsgas i dag framställs i Stockholm väterikärsom en gas som

endast till mindre del innehåller kolväten metan. Gasverket har uppgiviten
stadsgasen m3har energiinnehållatt 4,7 kWhett har följandesamtper

sammansättning.

Vätgas 51-57 %
Metan 27-32 %
Koldioxid 9-14 %
Koloxid l,5-3 %
Luft O-8 %
Övrigt 0-2 %

stadsgasDen erhålls blandning och luft har någotnaturgassom genom ettav
högre m3.energiinnehåll, kWh5,8 Naturgas består till 90 %överca per av

och den stadsgas erhålls innehållermetan drygt 50 % och knapptsom metan
50 % luft syre, koldioxid och kväve.
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Nuvarande och äldre bestämmelser5.l3.2

Lättbensin användes för framställning stadsgas beskattades fram tillsom av
juli med liter. Beskattning gasol infördesden 1987 1,6 1964,l öre per av men

då endast gasol användes för motordrift.omfattade samband medI attsom
januari infördes utvidgadesskatt den 1985 på beskattningenl naturgas av

omfatta förgasol till gasol användes andra ändamåläven änatt som
motordrifi. särskild skattesats bestämdes för gasol förEn användessom
stadsgasfrarnställning och det ansågs skatten energienhet bordeatt per vara

för lättbensin. särskilt undantag från skatteplikt infördeslika hög Ettsom
beträffande stadsgas.

bensinBensinskatten för och energiskatten för gasol används försom
slopades juliframställning stadsgas den 1987. Departementschefenlav

anförde i sammanhang skatteintäktema från produktionen stadsgasdetta att av
obetydliga beskattningen, den dåvarande nivån, inte kundesamt attvar

motiveradenergipolitiskt Vidare skäl för slopandetanses vara angavs som
författningstekniska förenklingarbeskattningen avsevärda härigenomattav

kunde i lagen bensinskatt.göras om
Enligt nuvarande svenska bestämmelser skatt alltså inte på sigtas ut vare

stadsgas eller bensin eller gasol används för framställning stadsgas sesom av
lagen allmän energiskatt.2 § oma c

dock skattepliktig produkt och beskattning sker denNaturgas är en av
efter blandning med lufi distribueras hushållsgas i Göteborgnaturgas som som

och Malmö.

bestämmelser13.3 EG:s

Bensin lättolja, statistiskt faller in under iKN-nr 2710 EG:sär en som
tulltaxa. Gasol gasformigt kolväte hemmahör under KN-nr 2711.är ett som
Samtliga produkter och med undantag förKN-nr 2710 2711 naturgasur - -

mineraloljor enligt definitionen ibetraktas artikel i direktiv2.1som
92/81/EEG och skall därmed beskattas de används eller säljs förom
motordrift eller uppvärmning. mineraloljor skall andra gasformigaUtöver även
och flytande kolväten används för uppvärmning beskattas artikel i2.3som

direktivet.det nämnda den mån bränsle inte i sig kan betecknasI ett ettsom
kolväte, innehåller viss andel kolväten gäller enligt gemenskapsrättenmen en

kolvätedelen skallendast beskattas bränslet används för uppvärmning.näratt

9 1986/87:l39 13Prop. s.
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Utredningens överväganden och förslag5.l3.4

Vår utgångspunkt i den mån detta möjligt behålla den nuvarandeär äratt- -
utformningen skattereglema för stadsgas.av

stadsgas framställs gasol eller bensin innehåller mindreDen delsom ur en
kolväte. innebär inte30 % Detta det klartär ärmetan, ett attsomca- -

förenligt med gemenskapsrätten behålla den nuvarande skattefriheten föratt
stadsgas. anpassning till vad gäller inom därför innebäraEn EG torde attsom

för den delskatt bör stadsgasen innehåller kolväten, dvs.tas ut metan.av som
framgått den tidigare redogörelsen finns iSom dag i Sverige endast ettav

spaltgasverk, där stadsgas framställs med huvudsakligen lättbensin råvara,som
nämligen det i Stockholm. Stadsgasen har i Stockholmsregionen sedan länge
fyllt viktig funktion alternativ energikälla och det bedöms angelägeten som

vidsträcktakunna utnyttja det och väl fungerade Iedningsnätet vidatt en
framtida, planerad, introduktion i Stockholm. finns anledningDetnaturgasav

befara beskattning stadsgasens kolväteinnehåll skulle medföraattatt en av en
så kraftig kostnadsökning för gasverket intedet möjligt fortsättaatt attvore

driva verksamheten. skulle medföra Iedningsnätet försvinnerDetta ochatt att
därigenom den infrastruktur skulle introduktiongöra naturgas-som en av
baserad hushållsgas till ekonomiskt fördelaktigt energialtemativ.ett

bedöms angelägetOm det skapa goda ekonomiska förutsättningarattsom
för framtida distribution i Stockholm bör beskattningen dennaturgasaven av
stadsgas framställs i spaltgasverket undvikas. nuvarandeDen svenskasom nu
bestämmelsen skattefrihet för stadsgas konstaterat,är,om som nyss
knappast förenlig med gemenskapsrätten. Sverige bör därför, vid ett
medlemskap i ansöka tillstånd behållaEG, skattefriheten, i enlighetattom
med förfarandedet i artikel i direktiv8.4 92/81/EEG.som anges

omvandlingDen lättbensin eller gasol sker i spaltgasverk börettav som
enligt vår uppfattning likställas med den sönderdelning krackning ägersom

inom den petrokemiska industrin. bränsleDet används för sådanrum som
krackning i dag råvara och avdrag kan medges för skatt påanväntanses som
bränslet med stöd bestämmelsen i nuvarande första24 § stycket f lagenav om
allmän energiskatt, dvs. förbrukning för ändamål energialstring. Somänannat
vi kommer utveckla i kapitlen och kommer inte6 7 föreslånärmare att att
några materiella ändringar i den delen och för bestämmelsen till kap.7över

första stycketl § och andra stycket i förslaget4 till lag skatt energi.ny om
skattefrihet kan alltså med tillämpning denna bestämmelse erhållas för denav
bensin eller gasol används i spaltgasverket. finnsDet därför intesom
anledning behålla det nuvarande allmänna undantaget från skatteplikt föratt
bränslen förbrukas vid stadsgasframställning.som

Enligt vårt förslag bensin under KN-nr 2710 00 2710är 27, 00 29,
2710 00 32, 2710 00 34 och direkt2710 00 36 skattepliktiga produkter. Vad
gäller andra lättoljor inträderKN-nr 2710 skattskyldighet först i och medur

de försäljsanvänds eller för motordrift eller för uppvärmning. den månlatt
den lättbensin används råvara vid framställning stadsgas enligtsom som av
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klassastulltaxan under KN-nr de omfattas direktett annat än som av
skatteplikt, bör gasverk kunna köpa produkten skattefritt underett
åberopande den skall föranvändas ändamål uppvärmning elleratt änannatav
motordrift.

de fall där användsI vid framställning stadsgas Förekommernaturgas av
sådaninte kemisk omvandlingsprocess avdrag kan medges för skattenatten

denpå förs i Den i dessa fall distribuerasnäten. tillnaturgas utsom gas som
hushåll och andra jämställs inte definitionsmässigt med den stadsgas, som
utvinns gasol eller bensin. sig iDet stället skattemässigt alltjämtrörur om

insattaDen mängden beskattas alltså.naturgas. naturgas

Övriga5.14 undantag från beskattning

5.14.l Ytterligare undantag enligt lagen allmänom
energiskatt

undantaget för oljeprodukterUtöver tillhandahålls i särskild förpackningsom
högst fem liter de tidigare nämnda undantagen för flygbränslensamt ochom

stadsgas, finns i 2 lagen energiskatt§ uppräknade ytterligare fall dära om
inteskatt skall tas ut.

2 § följer skattAv inte skall betalas för framställsatt metana a som
biologiska Vi finner inte anledning ändra på dennaattgenom processer.

bestämmelse. I avtalet svenskt medlemskap i EG Sverige fårattom anges
behålla punktskattebefrielse för biologiskt framställd ochmetan annan
avfallsgas. I kapitel kommer7 diskutera beskattningennärmareatt av
syntetiskt framställd och de problem, den nuvarande utformningenmetan som

skatteundantaget orsakat inom den petrokemiska industrin.av
bortgår tillNaturgas, följd förluster vid eller omfonnningtransportsom av

producenthos eller distributör, undantas från beskattning enligt 2 §a
regel skattefrihetDenna vadmed gäller föröverensstämmer elektriskom som

kraft d lagen2 § allmän energiskatt och motiverades vid införandetom- -
tillämpningen.skatt på den skulle underlättanaturgas attav av

Enligt artikel i direktiv14 92/12/EEG gäller skatt inte skall betalas föratt
sig förstörts till följd tillfälliga omständigheter fortuitousvare varor som av

events eller force majeure eller för sådana varuförluster beror påsom
karaktär och uppkommit i samband med de tillverkats,attvaromas som

bearbetats, lagrats eller Vi föreslår motsvarandetransporterats. att en
bestämmelse införs i 2 kap. 10 § lagen skatt3 energi. Härigenom ärom
den speciella regleringen beträffande överflödig och kan såledesnaturgas

° 1984/85:64Prop. 16.s.
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i den delen hänvisas tillvåra vidare övervägandenBeträffandeslopas.
nämnda lagrummet.till detkommentaren nyss

bensinskattundantag enligt lagenYtterligare5.14.2 om

skallmeningen lagen bensinskatt inte skattförstaEnligt andra stycket,1 § om
för vid oljerafñna-förs in till landetför mineraloljeprodukterbetalas attsom

tillverkning bensin.råvara vidanvändas uteslutandederier avsom
skattepliktig.vårt förslag blir direktprodukt enligtBensin är somen
används vidför bränslenkan skattDeklarationsavdrag göras som

produkterskattepliktiga produkter andrasåväl direktframställning somsomav
andraoch andra mineraloljor se kap. 2 §skatteplikt 7föremål för ävenär

kapitel 7. Vivåra överväganden iskatt energistycket lagen3 samtom
kvar den nämnda be-inte anledning habakgrunden,finner, den attmot

bensinskatt.i lagenstämmelsen om

svavelskattenomfattning beträffandeSkattepliktens5.15

till försådan skatt betalaslagen svavelskatt skallEnligt 1 § statenom
eller 27.04,i kolbränslen ur tulltaxenr 27.01, 27.02svavelinnehållet

eldningsoljori motorbrännoljor och urur tulltaxenr 27.03torvbränslen samt
svavelskatt forden augusti skalltulltaxenr 27.10. Sedan l 1993 tas ut

i andrai sådana bränsleblandningar l §svavelinnehållet även som avses
0energiskatt.stycket lagen allmänom

för direktiv pånationell skatt, vilken EG:sSvavelskatten bedöms vara en
tillämpas. Vi dock praktiska skäl valtinte behöver harbränsleområdet attav

till bränsleprodukter och inte slag skatt.förfarandereglema Dettaknyta av
förfaranderegler har sin grund i gemenskapsrätteninnebär de särskildaatt som

vid svavelskatt på de bränslen omfattastillämpas uppbördenskall även somav
eldnings-aktuella dieselolja ochdessa regler. bränslenDe är är t.ex.somav
energi.enligt kap. första stycket lagen skattolja bränslen 2 1 § 1 5 om-

långt det möjligt hapraktiska skäl det lämpligt såAv är äratt en--
föreslår därförolika energiskattema. Vienhetlig skattebas för de att

för vilka enligtutvidgas till omfatta samtliga produktersvavelskatteplikten att
skillnad från vadenergi- koldioxidskatt skall Tillvårt förslag och tas ut. som

på bensin, fotogen, gasolinnebär detta svavelskatt skallgäller i dag tas utatt
varje produkt används motorbränsleoch och förävennaturgas annan som som

för uppvärmning.gasformiga kolväten användsandra flytande ochsamt som
innehåller dockprodukter gasformiga bränslenVissa dessa t.ex.somav - -

falla underså låga halter svavel de i många fall kommerallmänt att attsett
beträffande skatteplikten forsvavelinnehållet föreslås gälladen förgräns som

gasformigaflytande och bränslen.



S/eattepli/eten för bränslenSOU 1994:85 93m.m.

Beskattningsfrågor i samband med raffinering5.16

spilloljaav

fåtal företag Svensk AvfallskonverteringEtt AB SAKAB och Scant.ex.-
utvinner eldningsoljaFuel oljeavfall spillolja. finns särskildaAB Detur-

bestämmelser hantering och förbränning spillolja i förordningenom av
1993:1268 spillolja. Avfallet kan härröra från såväl beskattadeom som
obeskattade eldningsoljor, dieselbrännoljor, smörjoljor eller emulsioner som
innehåller olja. behandlar avfalletFöretagen enligt olika metoder. Vad gäller

används den erhållna produktenSAKAB stödbränsle vid förbränningsom av
miljöfarligt avfall med lågt energiinnehåll i företagets destruktionsanläggning.

förekommer dock företag oljeavfall säljerDet den produktatt tar emotsom
har erhållits oljeavfallet till utomstående förbrukare bl.a. inomursom

cementindustrin.
Beskattningsmyndigheten har i sin praxis produktionansett att av

skattepliktigt bränsle vid de anläggningar där eldningsolja utvinnsäger rum
raffinering spillolja.vid Raffineringen innebär bl.a. och andraatt vattenav

föroreningar bort spilloljan. iKammarrätten Stockholm har i domtas ur en
den april mål8 1992 3717--33725-1990 den hantering,ansett attnr
uppvärmning rening spilloljoroch sker hos SAKAB produktionutgörav som

skattepliktigt bränsle. Regeringsrätten har den september17 1993 målav nr
3008--3016-1992 beslutat inte meddela prövningstillstånd, varföratt

avgörande står fast.Kammarrättens
Enligt Riksskatteverkets rekommendationer RSV 1993:1 ll får dens.

skattskyldige, då eldningsolja utvinns vid raffinering spillolja, avdraggöraav
för den oljeavfalletskatt del härrör från beskattad olja jmfr SOUav som

Efter kammarrättsdom1970:37 59 25 % återvunnen oljaatts. en anses av
härrör från beskattade oljeprodukter, inte den skattskyldige kan styrkaom

särskild utredning.annat genom
företag spilloljanDe saknar oftast kännedom varifrån detar emotsom om

olika oljepartiema härrör. Vad gäller beskattad olja har differentierad allmän
energiskatt utgått beroende på till vilken miljöklass oljan har hänförts. Vidare

lägre skatt oljor förbrukas vid tillverkningsprocessen itas utnumera som
industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling.

Riksskatteverket har rekommenderat schabloniserad uppdelning böratt en
kunna i de fall det oljeavfallets inte känt.göras när mottagna ärursprung
Enligt rekommendationen bör avdraget for volymen20 % beräknas efterav
den skatt slutligt belastar förbrukning tillverkningsprocesseni i industriellsom
verksamhet. återstodenFör volymen Riksskatteverket avdraget börattav anser
beräknas efter den skatt gäller för olja miljöklass och förbrukas3som av som
för ändamål.annat

Vi de schabloniserade uppdelningar beskattningsmyndighetenattanser som
för närvarande tillämpar rimliga och finner inte skäl inom förär att ramen
vårt uppdrag föreslå någon ändring denna tillämpning.av
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Användningen5.17 högbeskattade bränslen iav

motordrivna fordon

Inledning5.17.1

dag differentieras skattenI på dieselolja och andra oljeprodukter ärsom
skattepliktiga enligt lagen allmän energiskatt och högre skatt betalas förom en

Ävensådan olja skall användas i personbilar, bussar och lastbilar.som
beskattningen gasol differentierad och högre skattenivåer gällerär för denav
gasol används för drift motorfordon. tidigareSom utvecklat i dettasom av
kapitel föreslår skilda skattesatser skall införas också för ochatt metan

och den högre skatten skall betalas för ochnaturgas att metan naturgas som
används för drift motorfordon.av

kapitelI och behandlar frågan9 10 vi låta de högre skattesatsernaattom
omfatta förbrukning i luftfartyg och fartyg. Vadäven vi kommer diskuteraatt
i de följande avsnitten i vad mån det i övrigt finnsär anledning ändraattnu
omfattningen de områden där högbeskattade bränslen skall användas. Detav

sig alltså drift motordrivna fordon.rör om av
Vi kommer först bakgrund lämna redogörelse denatt översom en

indelning i olika fordonsslag gäller enligt bl.a. fordonsskattelagen.som
Därefter redovisar aktuella EG-regler och slutligen våra överväganden.egna

5.l7.2 Motordrivna fordon skall registreras isom
bilregistret

Inledning

Bilar, motorcyklar, traktorer, motorredskap klass ochI terrängmotorfordon
skall för få brukas registrerade i för landet bilregister.att ett gemensamtvara
Detsamma gäller motorredskap klass det används för godstransport ellerom
för på allmän ioch vissa fall släpfordon,persontransport väg 8 §även se
bilregisterkungörelsen 1972:599, BRK. Undantag från registreringsplikt görs
för fordon används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller fabriksom-som
råde eller inhägnat tävlingsområde eller dylikt inhägnat område, 9 §annat se
BRK. Den yrkesmässigt tillverkar, eller handlar medtransporterarsom
registreringspliktiga fordon får med stöd saluvagnslicens bruka demav en

de oregistrerade eller avställdaäven seär 38 § BRK.om

" Uppgifterna antalet fordon i följande avsnitt har, i den ingetmån särskiltom anges,erhållits från Riksskatteverketsvägtrafikskatteenhet.
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fordon tillhör och tillverkat förgäller inte forBRK ärstatensom som
fordon finns i stället registrerade i särskiltmilitärt ändamål.särskilt Dessa ett
militära vägtrafikkungörelsenfordonsregister, 30 § l974:97.militärt se

motorfordon,delas motordrivna fordon in i traktorer,Enligt BRK
i sin antingenterrängmotorfordon. motorfordonmotorredskap och Ett är tur

mening bilar sammanfattandeeller moped.bil, motorcykel I BRK:s är ett
bussar, lastbilar och personbilar.begrepp för

i olika slag fordon framgår figurUppdelningen 5.1.avav

Uppdelningen fordon enligt BRK.Figur 5.1 av

Fordon
|

l l
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I
l l | l79775719Traktorer MotorredskapMotorfordon motor-

iN fordon1
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/tim /timlIlli
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Olika slag traktorerav

hjulaxlarenligt motordrivet fordon med minst tvåMed traktor BRK ettavses
fordon eller arbetsredskap ochinrättat huvudsakligen för draär att annatsom

for hastighet högst km/tim och endast medkonstruerat 30är avsom en
ändras till högre hastighet. traktor får inrättad försvårighet kan En vara

för befordran se BRK. Enligtgods och 4 § BRKtransport av passagerareav
jordbrukstraktor traktor enligt fordonsskattelagen 1988:327med somavses

traktor enligt dennahänförs till klass medan med trafiktraktor somavses
hänförs till klasslag

trafiktrakto-Fordonsskattelagens två klasser for traktorer alltså klass lär
hänförsiordbrukstraktorer. Till klassen trafiktraktorerrer och klass
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föranvändskg ochtjänstevikt 2 000 väghar transporttraktor översom en
bil harklass ocksåenligt dennaVidare beskattasenskild.inte är somensom

traktorA-traktor ochellertraktor s.k. Epa- ärtillbyggts somenenom
avlastning påhängsvagnarför på- ochanvändaskonstruerad försärskilt att av

områden s.k. terminal-eller andra likandeterrninalområdenochinom hamn-
oberoende änsteviktentrañktraktorerbeskattasfordontraktor. Dessa avsom

används på allmänintealltså de väg.användningssättet,och även t.ex.om
tenninaltraktorombyggd bil ellerdendock intetraktor ärEn enenom-

förutsättningar,vissajordbrukstraktor närmareklassaskan somomensom-
tillskall traktor förasuppfyllda. Sålundafordonsskattelageni §22 är enanges

på allmändenjordbrukstraktorerklassen vägom

används föruteslutandesåuteslutande eller transportgott avsom
yrkesmässiglantbruk, skogsbruk,förnödenheter förellerprodukter från

gällerförutsättning, detyrkesmässigt fiske, underväxtodling eller när
överstiger ellersammanlagt inte 15lastenskogsbruk, ton,att

tillbegränsadeförendastanvänds ärtransporter som
förare,traktorn medendasta transport av

vidgodsbefordranb våg,överpassage
lastat på traktorn,godsbefordranc ärav som

försäljningsställe ellerarbetsplats,färd till eller frånbefordran vidd
sådanttraktorn ellerskall drivas medredskapdylikt avsomav

driften traktorn ellerbehövs förgods avsom
behövs för dess förare.ellerredskapet som

används inormaltuteslutande" traktor"såUttrycket gott avser somsom
för andraomfattning användsoch bara i ringaskogsbruklantbruk, etc.
den totalaanvändning högst %10allmän En utgörväg.transporter avsom

idepartementschefens uttalanderinga enligtkörtiden kan prop.anses som
1986/87:50.

blirpå sådant dentillfälligt skall användasjordbrukstraktor sättOm atten
skillnaden ibetalas eftertrafiktraktor skall tilläggsskattatt som enanse

Tilläggsskattenjordbrukstraktor.trafiktraktor ochfordonsskattesats för en en
Bestämmelsertidsperiod dagar.tillfälle betalas för 15vid varjeskall omen

erfarit före-enligt vad vifordonsskattelagen,finns idetta 23 § menom
Riks-tillfällig användningsådansällan anmälankommer det görs.att om

medgesanvändning i regel kanrekommenderat tillfälligharskatteverket att
rekommendationerRiksskatteverketsgånger århögst tre m.m. omper

6.traktorer RSV lv 1993:2beskattning s.m.m.,av
kr år, medanjordbrukstraktorer med 225Fordonsskatt för tas ut per

fordonets skattevikt.trafiktraktorer varierar beroende påförskattesatserna
differentierad beroende påtrafiktraktorer vidareFordonsskatten för är om

med dieselolja ellertraktorn kan drivas
registrerade traktorer i trafik. dessa000 Avfinns i dag 327 ärDet caca

bilar beskattasombyggdatrafiktraktorer och 12 0000003 somsomca
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trafiktraktor. Vidare 120 000 traktorerär sådana har tjänsteviktca som en om
högst kg2 000 och alltså beskattas jordbrukstraktorer oavsettsom an-
vändningsområde.

Olika slag motorredskapav

Med motorredskap motordrivet fordon inrättat huvudsakligenett äravses som
arbetsredskap eller for kortare förflyttningar gods. frågaDetsom ärav om
last- och grävmaskiner, mobilkranar,t.ex. gaffeltruckar, trädfällningsmaskiner,

skördetröskor och väghyvlar.
Motorredskap delas enligt BRK in i två klasser. Till klass hänförsI

motorredskap konstruerade förär högsta hastighet överstigersom en som
30 km/tim, medan klass omfattar motorredskap konstruerade förärsom en
hastighet högst 30 km/tim. Motorredskap klass får dockI inte framförasav
med högre hastighet 50 km/tim.än

Ett motorredskap klass alltidI registreringspliktigt,är medan motorred-ett
skap klass endast skall registreras i bilregistret det användsom som en
trañktraktor for godstransport eller för på allmänpersontransport se 8 §väg

2 och b2 BRK. Huvuddelen landets motorredskap sådana intea ärav som
omfattas registreringsplikt enligt BRK. Endast l 000 motorredskapav ärca
f.n. registrerade i bilregistret.

Om motorredskapets tjänstevikt överstiger 2 000 kg och det används som
trafiktraktor fordonsskatt för sådantas traktor.ut Detsamma gällersom
motorredskap ombyggd bil.är Motorredskap med tjänsteviktsom en en om
högst kg2 000 beläggs med fordonsskatt jordbrukstraktor.samma som en

T errängmotorfordon

Terrängmotorfordon definieras i BRK motordrivet fordonett ärsom som
inrättat huvudsakligen för självständigt användas föratt ellerperson-
godsbefordran i Terrängmotorfordonterräng. delas in i terrängvagnar och
terrängskotrar. Den 31 december 1993 fanns, enligt uppgifter från Statistiska
centralbyrån, l 670 i trafik.terrängvagnar

Tung terrängvagn är med tjänsteviktterrängvagn 2 kg.000över Denen
får konstruerad för högsta hastighet km/tim,30vara över den får inteen men
framföras med högre hastighet 50 km/tim.än Traktor- och lastbilsdumpers
kan registreras antingen lastbilar ellernumera tunga terrängvagnar.som som

Tung hjulterrängvagn får användas på allmän iväg ut-samma
sträckning bil. Om den används trafiktraktor fordonsskattsom tassom ut
enligt särskilda skatteskalor motsvarande skatten för trañktraktor och
släpvagn, medan den beskattas jordbrukstraktor den inte används försom om

gods på allmäntransport eller sådana begränsadevägav transporter som
för användning jordbrukstraktor.angetts av

4 I4-0849DelI
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beskattningNuvarande17.3

ochoktober 1993slopades den 1fordondieseldrivnaförKilometerskatten
m3krmed 300utgår ldieselolja.på Dennasärskild skattmed perersattes en

koldioxidskatten,ochenergiskattenallmännadenskall betalasoch utöver som
m’. Regeringen har,kruppgår till 519totalt 1miljöklassenligt 3oljaför per

differen-energiskattensden allmännaföreslagittidigare attnämnt,som
differentieringmotsvarandetillförsmiljöklasseritiering över aven

1993/941234.prop.dieseloljeskatten
personbilar,ianvändsdieseloljasådanförDieseloljeskatten tas ut som

utländskabilregistret, föribörellerlastbilaroch upptagnabussar är varasom
med stödbrukasfordonföri landetbrukas härtillfälligtfordon samt somsom

motordrivnaandraför driftanvändsDieseloljasaluvagnslicens. avsomav
traktorer,sigdieseloljeskatt. Detinte med röralltsåbelastasfordon om

förekommermån deti denterrängmotorfordonochmotorredskap samt —-
mopeder.ochmotorcyklar

krsammanlagt 1,38medkoldioxidskattenergiskatt ochAllmän tas ut per
totaltmedan skattenmotorfordon, ärdriftföranvändsgasolförliter avsom

ändamål.föranvändsgasolenkr annatl 107 ton omper

EGBeskattningen inom5.17.4

samtligaförskallskattdirektivenligt EG:s utHuvudregeln är tasatt
skallskilda skattesatsermotorbränslen ochanvändsprodukter attsomsom

dieselolja.respektivebensinprodukter,slagför olikaendastgälla t.ex.av
tillämpavissa möjlighetermedlemsländernadock92/81/EEG attDirektiv ger
angivnasärskiltvissainomförbrukasbränslenförskattelättnader som

områden.
möjlighetmedlemsländernahardirektiv 92/81/EEG attiartikel 8.2Enligt
så vitti de fallfrån skatt ärbefrielseellernedsättningtillämpa nuav -

växthusnäringamaochjordbruks-uteslutande inomanvändsbränsletaktuellt-
insjöfiske.och vidskogsnäringeninomsamt

industriella ochangivnasärskiltför vissamedlemsländernaVidare får -
gasol,eldningsolja,dieselolja, lättlägre skattändamålkommersiella ut-ta

miniminivåerdeinte lägrefår dockSkatten änfotogen. sättasoch sommetan
användningsområdendirektiv 92/82/EEG. Deibestämtsändamål harför detta

artikelframgårvadenligtfår tillämpasskattesatserdessa lägre är,där avsom
92/81/EEG:direktivi8.3

stationäraa motorer,
uppförandeanvänds förredskaputrustning ochmaskinellb avsom

ochvidbyggnader, väg-
ochoffentliga arbetenvidvattenbyggnad samt
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c fordon inte avseddaär användas på allmänatt eller intesom väg som
har tillstånd att
huvudsakligen användas sådan väg.

Tanken alltså medlemsländerna,är vad gälleratt dieselolja, lätt eldnings-
olja, gasol, och fotogen, skall ha möjlighetmetan tillämpa två Skattesatseratt

dessa bränslen användsnär för motordrift. Båda de svenska skattenivåer som
tillämpas för oljeprodukter skattepliktigaär enligt lagen allmänsom om
energiskatt överstiger den miniminivå i direktiv 92/82/EEG föreskrivitssom
för oljeprodukter används inom områden i artikel 8.3 i direktivsom som avses
92/81/EEG.

5.17.5 Utredningens överväganden och förslag

Inledning

frågaDen inställer sig i vad månär, anpassning tillsom gemenskapsrättenen
kräver Sverige i någon mån ändraratt omfattningen de områden därav
högbeskattat bränsle skall användas. En svårighet i sammanhanget denär att
svenska skatteplikten uppbyggd kringär olika slag motordrivna fordon,av
medan det enligt gemenskapsrätten möjligt förbrukaär lågbeskattadatt olja
i alla motordrivna fordon används inom vissa verksamhet.typersom av

Som vi tidigare har vi,nämnt allmän utgångspunkt för vårt arbete,som en
så långt det möjligt sökaatt behållaär nuvarande materiella skattebestämmel-
Vi kommer därför utgå från det önskvärtattser. att är i fortsättningenävenatt

knyta uppbyggnaden dieseloljeskatteplikten i vårt förslagav som motsvaras-
förhöjd energiskattenivå kring fordonsslag. Vaden hurärsom avses-

fordonet klassificeras enligt BRK. I den mån motorredskap ellerett tungen
enligtterrängvagn regler i fordonsskattelagen beskattas jordbrukstrak-som en

saknar detta betydelse förtor bedömningen hur det använda bränslet skallav
beskattas. Anknytningen till fordonsslag förhållandevisär enkeltett och
praktiskt eftersätt vilkenavgöra skattesatsatt skatt skall betalas.

kanDet finnas skäl talar för gränsdragning utifrån fordonenssom en
användningsområde, sådan omläggning torde bl.a. kunna medföramen en
vissa kontrollproblem och förutsätter kartläggningnärmare fåren som anses
falla utanför vårt uppdrag. Vi således föreslå endast sådanaattavser
förändringar nödvändigaär i samband med anpassning tillsom en gemen-
skapsrätten.
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oljeprodukterandraochDieselolja

lastbilarochbussarPersonbilar,

användsoljeprodukterförskalldieseloljeskattBestämmelsen tas ut somattom
vadmedlastbilaroch överensstämmerpersonbilar, bussardrift somfor av

nödvändig.intebestämmelsenändring ärvarför någonEG,gäller inom av

Terrängmotorfordon

meddrivasbestämmelsersvenskaenligt dagensfårTerrängmotorfordon
huvudsakligenforinrättadefordondessa attEftersom ärolja.lågbeskattad

gemenskapsrättenviallmänutanföralltså väg, attianvändas terräng, anser
bestämmelsernanuvarandedetillämpningfortsatt omhindrarinte aven

alltså fåuppfattningenligt vårterrängmotorfordon börbränslebeskattning. l
skatteni-lägreefter denenergiskattvilkaforoljeprodukter,märktaanvändas

vån tas ut.
vilketpå allmänanvändasvisserligen väg,fårpå hjulTunga terrängvagnar

utsträckning kanvissfordon iliknandeochdumpers ansesinnebär att
schaktmassor.ochfrågalastbilar imed t.ex.transporterkonkurrera grusavom

ianvändningförkonstrueradespecielltfordonslag ärdessaEftersom av
gradhögrei någondeanledningdock inte attvi att antafinnerterräng

på allmän väg.användas för transporterkommer att

Motorredskap

mobilkranar,bl.aredovisat,tidigareräknas,motorredskapTill som
de fordonanvändsuppfattningvårEnligtgrävmaskiner.ochgaffeltruckar som

ickeregistreradesåvälmotorredskapbetecknasSverige somi som —
omfattasverksamheteriendastprincipiregistreringspliktiga avsom-

direktivioch 8.3bartikel 8.3enligtskattelättnadertillmöjligheterna c
vattenbyggnad,ochbyggnadsarbeten,alltså väg-sig92/81/EEG. Det rör om

börallmän Detutanföranvändning väg.regiallmännasi det samtarbeten
oljeproduk-lågbeskattadeanvändafortsättningenimöjligtalltså ävenattvara

motorredskap.driftförter av

Jordbrukstraktorer

skattlägremedlemsstaternafår92/81/EEGdirektiv ta utf iartikel 8.2Enligt
skogsnäringarna. Dettaochjordbruks-inom bl.a.användsbränslenfor som

jordbrukstraktorerundantafortsättningenimöjligtdet äveninnebär attäratt
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används inom jord- och skogsbruk och liknande näringar från detsom område
där högbeskattade oljeprodukter skall användas.

De nuvarande svenska registreringsreglema for traktorer innebär visserli-
framgått vår tidigare redogörelse alla traktorer,gen som av att- vars-

tjänstevikt understiger 2 000 kg, hänförs till klassen jordbrukstraktorer. Det
alltså inte något kravär sådan traktor faktisktatt används inom jord- ochen

skogsbruk. Så vitt erfarit används dessa traktorer emellertid främst i
samband med lättare jordbruksarbete och skötsel trädgårdsanläggningar,av
parkområden och liknande. finnsDet alltså inte anledning de iatt anta att
någon utsträckningstörre används på allmän Artikel 8.3 iväg. direktivc
92/8l/EEG det därför möjligtgör låta dessa slag traktoreratt även omfattasav

möjligheten drivas med lågbeskattad olja.attav

Trafiktraktorer

Trafiktraktorer används for på allmän och oftatransport förväg godsbefordran
där de konkurrerar med lastbilar. Det torde endast undantagsvis förekomma

trafiktraktorer används i verksamheteratt faller inom tillämpningsområdetsom
för artikel 8.3 b i direktiv 92/8l/EEG. En anpassning till gemenskapsrätten
kräver därför det högre energiskattebeloppetatt skall tillämpas för oljeproduk-

används för drift trafiktraktorer.ter innebärDetta förändringsom iav en
förhållande till den nuvarande ordningen endast allmän energiskattatt och
koldioxidskatt för dessa bränslen.tas ut

Den fordonsskatt i dag skall betalas för trafiktraktorer kan drivassom som
med dieselolja ungefär dubbelt såär hög den skatt förtas utsom som
trafiktraktorer inte kan drivas med dieselolja. ochl med trafiktraktorersom att
enligt vårt förslag skall drivas med högbeskattad olja, finns det anledning att
sänka fordonsskatten for dessa traktorer. Vi detta enklastatt görsanser genom

fordonsskatten enhetligatt för trafiktraktorer,görs dvs. oberoende vilketav
drivmedel används i fordonet, och därvid till den nivåsom sätts i dagsom
gäller för trafiktraktorer inte kan drivas med dieselolja.som

Jordbrukstraktorer tillfälligt används trafiktraktorersom som

Om jordbrukstraktor tillfälligt används på sådant den bliren sätt att att anse
trafiktraktor i linje med utgångspunktensom en fordonetsanser att-

faktiska traktorklass vid den tidpunkt då bränslet förbrukas bör avgörandevara
för bränslebeskattningen det rimligt högbeskattadatt är olja skallatt-
användas.
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ochGasol, naturgasmetan

gasol,högbeskattadfordon, därlämpligt dendetVi attäratt gruppanser
fordonsslag därmed deanvändasskall överensstämmeroch naturgasmetan

Viskall användas.dieseloljadvs. främstbränslenhögbeskattadeandra
skallochför gasol,skattenhögre naturgasdenföreslår därför metanatt

Motorcyklarlastbilar.ellerpersonbilar, bussarianvändsbränsletbetalas när
högbeskattaddrivas medinteförekommande fall,alltså, imopeder skalloch

ellergasol, naturgas.metan
skattebeloppenhögremedför degemenskapsrättentillanpassning attEn

funnitvide fall däri samtligatillämpasskallochgasol,för naturgasmetan
driftföroljeprodukter, dvs.förskallenergiskattnivånden högre uttasatt av

alltsåinnebärVårt förslagtrafiktraktorer.lastbilar ochpersonbilar, bussar,av
trafiktraktorer.driftförförbrukasgasolför denskattehöjning avsomen

Militärfordon

generellt tillämpamöjlighetmedlemsländernainte attGemenskapsrätten ger
styrkor.militäralandetsförbrukasbränslenförskattesatserlägre avsom

särskilt beslutdock,harNederländernaItalien ochGrekland, avgenom
Sverigeavseende.skattelättnader i dettatillämpaministerrådet, rätt attgetts

medlemskap iförhandlingarnavidundantagnågot sådantinte begärthar om
EG.

bränslenhögbeskattadeinnebärgemenskapsrättentillanpassning attEn
registrerade i deti dagfordon,vissa dedrift äranvändas förskall somavav

lastbilar ochpersonbilar, bussar,sigfordonsregistret. Detmilitära rör om
debeträffandealltså tillämpasskallbeskattningsreglertrafiktraktorer. Samma

defordonsslag,dessaför drift äranvändsoljeprodukter oavsett omavsom
fordonsregistret.militärai detbilregistret elleriregistrerade

ianvändasolja måsteomärkthögbeskattadinnebärVad attsagtsnu --
inomanvändstrafiktraktorerochlastbilarbussar,personbilar,de som
driftföranvändasolja skulle kunnamärktlågbeskattadförsvaret, medan --
ellermotorredskapolika slagfrämstfordon, dvs.motordrivnaandra avav

praktiskamedförenatdockkanterrängmotorfordon. storaDet antas vara
genomgåendeomfattning,fall i någoniförsvaret,problem störrevartom

fordonsdrift.olja förslaganvända tvåskulle av
genomgåendeförsvaretundvikassvårighet kanpraktiska attDenna genom

sinaförkompenserasverksamhetolja i sinhögbeskattadanvänder men
statsanslagen.ökningmerkostnader avgenom en
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Fordon inom användningsområdenvissa

Regeringen har till överlämnat skrivelser där Räddningstjänsten i Kinda,oss
Svenska Kommunförbundet och Lastbilcentralen i Hova ekonomisk förening
hemställt olika ändringar reglerna för dieseloljeskatt.om uttag Detav rörav
sig i huvudsak önskemål sådan skatt inte skall betalasatt för oljeprodukterom

ianvänds räddningsfordon och i vissa skogsfordon.som
Vi har det i fall innanangett att ytterligarevart utredningovan gjorts- —lämpligt knytaär skyldigheten betalaatt högre energiskattenatt oljeproduk-
till fordonsslagen. denter I mån motorfordon gjortsett gällande ärsom-

fallet bl.a. med vissa räddningsfordon huvudsakligen används arbetsred-som-
skap bör finnas viss möjlighet i stället registrera fordonetatt motorred-som
skap. Sådana överväganden ligger dock utanför vårt uppdrag.

Separata bränsletankar fordoni

Enligt 4 § första stycket lagen dieseloljeskatt får bränsletank på deom
angivna fordonsslagen inte innehålla märkt oljeprodukt bränsletankenom
förser fordonets med bränsle. Dennamotor formulering har Riksskattever-av
ket tolkats så, det tillåtet haär märktatt lågbeskattadatt olja i separaten— -bränsletank enbart förser andra på fordonmotorer med bränslesom ett denän
eller de kan användas förmotorer framdrivning fordonetsom RSVav
1993:6 3. Sådana bränsletankar kan driva kompressorers. t.ex. kyl- och
fiysfordon.

Vi det medför kontrollproblematt tillåtaanser lågbeskattadatt oljaatt
används i vissa tankar fordon och föreslår därförett ändringatt görs,en

innebörd samtliga bränsletankaratt förserav påmotor personbil,som en
lastbil, buss eller trañktraktor med bränsle skall innehålla omärkt högbe-—skattad olja. I och med detta uppnås också likformig beskattningen— av
bränsle via tank driverseparat och bränslesom en ett viaaggregat densom

driver fordonetmotor driver lyftkranäven ellersom annat aggregat.
Det torde knappast förekomma fordon förses medatt särskilda tankar för

gasol, eller förmetan naturgas ändamål. Vi finneravsett därför intenu
anledning föreslå särskilda bestämmelseratt för sådana bränslen.
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6 Avdrag för skatt bränslenpä som
förbrukats för ändamål änannat

motordrift eller uppvärmning

6.1 Utvecklingen energibeskattningen underav

tidsenare

Skatterna energiområdetpå har under år utformats på grundval såvälsenare av
statsñnansiella energi- miljöpolitiskaoch skäl. Under slutetsom 70-taletav
och under 80-talet genomfördes åtskilliga skattehöjningar motiveradessom av

energihushållningsskälbl.a. och strävanden oljaersätta med andra energi-att
Årslag. infördes1991 särskilda skatter koldioxidpå och vilketsvavel, innebär

miljöpolitiska skäl iatt utsträckningstörre beaktas vidnumera även uttag av
skatter bränslen.på

syfteI de energiskatternasvenska iatt riktning de nivåeranpassa mot som
tillämpas i Sveriges viktigaste konkurrentländer genomfördes den januari1
1993 reform energibeskattningen. Innan dess hade endasten beskattningenav

elektrisk kraft differentierats efter förbrukarkategori.av Den energiintensiva
industrin hade dock möjlighet tillägt nedsättning den allmänna energiskat-av

på såväl bränsle elektrisk kraft.ten Motsvarande bestämmelsersom hade varit
tillämpliga denpå koldioxidskattäven utgick för bränslen. Eftersom
ändringarna inteutgår allmän energiskatt för bränslen och elektrisk kraft, som

vidanvänds tillverkningsprocesseni industriell verksamhet och koldioxidskat-
för dessa bränslen fjärdedelten är den skattesats tillämpas.en av som annars

Övergångsvis tillämpas dock vissa förenklade nedsättningsregler vad gäller
koldioxidskattuttaget t.o.m.utgången 1994.år Sålundaav får beskattnings-av

myndigheten på ansökan medge koldioxidskatt bränslenpåatt förbrukassom
vid industriell tillverkning inte överstiger 1,2 % de tillverkade produkternasav
försäljningsvärde fritt fabrik. Riksdagen har under våren 1994 uttalat deatt
nämnda nedsättningsreglerna bör gälla under 1995även begärtsamt att
regeringen, finansieringendå denna åtgärd kräver ytterligare överväganden,av
återkommer med förslag i saken bet. 1993/ett 94:SkU34,rskr. 1993/94:297.

Energiskattesystemet karaktäriseras bl.a. rad avdrags- och undantags-av en
bestämmelser, vilka de omfattande skattehöjningarna kommitgenom fåatt
mycket betydelse för enskildade förbrukarna.stor Vid beräkning allmänav
energiskatt koldioxidskattoch får sålunda avdrag för skattgöras bränslepå
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Även gäller den allmännavadangivnasärskiltvissaföranväntssom
avdragsbestämmelser.finnselektrisk kraftenergiskatten på

för svenskabetydelse denfåravdrag någradessaAv storanses vara av
§f 25finns i § första stycket24avdragindustrin. gäller det samtDetta som

tillnämligenenergiskatt,allmän rättenförsta ledet lagenbstycketförsta om
ellerelektrisk kraft förbrukatsrespektivebränsleför skatt påavdrag som

energialstring. Genomändamålförbrukning för änförförsålts annat en
motsvarandekoldioxidskatt fårlagenförsta styckethänvisning i 3 § om

bränslen.skatt pågäller sådandetavdrag närävengöras
Skattemyndighetenuppgiftenligt från1992/93 medgavsbudgetåretUnder

för skattbestämmelserna avdragaktuellaför deinomläni Kopparbergs ramen
energiskatten med 501den allmännavadmed 115 mkrbränslen samtpå avser

tolkningen avdragsbe-vilkaförkoldioxidskatten. Branschervadmkr avavser
stålindustrin,järn- ochbetydelse är cement-,stämmelsen är stor gruv-,av

rafñnaderiernapappersindustrin, dentegelindustrin, och samtochkalk- massa-
industrin.kemiska

i § sistaintagen 24avdragsmöjlighet denviktig ärärEn somannan
förenligt bestämmelsenfårenergiskatt. Avdrag görasallmänstycket lagen om

industriellitillverkningsprocessenvidförbrukatsbränsleskatt på som
växthusodling.yrkesmässigväxthusuppvärmning vidförellerverksamhet

användselektrisk kraftO förlag skattesatsenEnligt § öre14 är somsamma
koldioxidskattlagenEnligt 3 § andra stycketangivna ändamälen.för de om
fjärdedelargrund meddennabränslen påför skatt påavdragmedges tre av

skatten.
nämligenavdragsmöjlighet, för skatt på kolytterligarefinnsSlutligen en

i huvudsakmetallurgiskaianvändskoksoch masugnsproces-processer,som
ingå den ochmetallurgiska värme-ävenbegreppetI gas-processer ansessen.

dockavdrag gällerföljd Dettatill sådanaproduktion sker processer.avsom
tidigare nämndaredan de tvåkoldioxidskatten, eftersomi frågaendast om

energiskatt innebär någoni allmänlagenavdragsbestämmelserna attom
1992Riksdagen beslutade underinte verksamheten.energiskatt belastarallmän

vidupphöra gällametallurgiskt skullekolavdragsmöjligheten för attatt
Övergångsbestämmel-ifinns punkt 3Bestämmelsen1994.årutgången avav

koldioxidskatt. Riksdagen harändring i lagen1992:880till SFS omomsema
deklarationsav-möjligtböruttalat det1994 dock göraunder våren attatt vara

i likhetoch har med1995metallurgiskt kol underpåför skatt ävendrag -
nedsättningsreglema förtillfälligaförlängningen denämndaden avovan

iregeringen med förslagåterkommertillverkningsindustrin begärt ettatt-
i frånVi arbete1993/94:297. utgår vårtrskr.1993/94:SkU34,bet.saken att

metallurgisktavdragsmöjligheten för kolnedsättningsreglernaochtillfälligade
gälla.skall upphöra att
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6.2 Nuvarande tolkning uttrycket "annatav
ändamål energialstring"än

6.2.1 Inledning

Tolkningen uttrycket "annat ändamål energialstiing"av än och därmed
möjligheten till skatteavdrag för viss energiförbrukning är, angettssom ovan,

intresse särskilt för den energiintensivastort tillverkningsindustrin.av Ett
tala "annatsätt ändamålannat att energialstring"änom benämnaär denatt

energivara, har sådant användningsområde, insatsvaraettsom eller iråvara
produktionen. Den tolkning skattemyndigheterna hittills gjort avdrags-som av
regeln har i många fall kritiserats och ifrågasätts industrin. Svårighetenav att
finna enhetlig och praktisk tolkning står huvudsakligenen finna iatt att
insatsvara egentligen konstrueratär begrepp, inteett motsvarassom av en
entydig teknisk definition.

6.2.2 Riksskatteverkets allmänna tolkning

Riksskatteverket har i sina rekommendationer RSV 1993:1 s.12 gjort
följande allmänna bedömning den bränsleförbrukning enligtav verketssom
uppfattning bör föräga ändamål energialstring.anses annat änrum

"Med bränsle förbrukas eller försålts för förbrukning försom annatändamål energialstringän bränsle används för tillverkningavses somvissa produkter bränslet förbrukas förutan attav energialstring. Någon
förbränning sker således inte bränslet ingår kemisktutan oförändrat i
produkten. Detta äller fasta bränslent.ex. används för till-somverkning grañte ektroder och elektrodmassa, oljorellerav användssom

lgsningsmedeleller för dainmbindning,lsom skumdämpning eller
iknan e.

Aven bränsle används reduktionsmedel vid elektrotermiskasom som
förbrukats för ändamålprocesseranses energialstring.annat än

illverkinng kiselkrom och kalciumkarbid exempelav är å sådana
Dessutom med sådant ändamål bränsleprocesser. örbrukatsavses
kemisk reaktion vid kemiskagenom processindustner.en Exempel på

sådana krackmngär eldningsolja tillverkningochprocesser av avbensin."

Vidare har hos beskattningsmyndigheten utvecklats praxis beträffandeen
tolkningen avdragsbestämmelsen, vad gäller enskilda industriprocesserav och

Vi återkommer till dessaprocessteg. tolkningar i samband med den närmare
redogörelsen för olika förekommande industriprocesser se avriitt 6.4.
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inom EGgällervadmedjämförelse6.2.3 En som

rektigällande G-diEenligtanvändningsområdenBeskattade v

såingår i uppdrag måste,vårtEG-harmoniseringbakgrund denMot somav
mineraloljeområdetdirektivEG:s påvadmöjligt, klarläggasdetlångt är

reglerasskattebasenskattepliktiga områdetOmfattningen detinnehåller. av
olika undantagvissa reglerDirektivet innehåller92/81/EEG.direktivi om

i sammanhang,intresse dettaundantag,beskattning. störstDet ärfrån avsom
förinte skallnämligen skatti artikel 8.1 uttasattdetär a,angessom
förellermotorbränslenändamålandraföranvänds änmineraloljor somsom

kommerundantag närmare attuppvännningsändamål. Detta motsvarar, som
tillmöjlighetensvenskanuvarandeprincipavsnitt, i deni följandediskuteras

energialstring.ändamålföranvänds änbränslen,påför skatt annatavdrag som
inommineraloljeförbrukningförbetydelseharundantag,Ett annat som

direktivet.ii artikel 4.3processindustri, finnskemiskövrigrafñnaderier och
mineraloljorinträda förskatteplikt inteartikel somdennaI att ansesanges

mineraloljeprodukter,framställning skeranläggning därinomförbrukas aven
tillverknings-i samband medförbrukningenförutsättning ägerunder att rum

ochanvänds påbränsle sättdock påskall annatSkatt tas ut somprocessen.
motordrivna fordon.driftföranvändssärskilt det avom

erhållaenskilda medlemsländer rättñnns förmöjligheter attBegränsade
Ministerrådet hardirektiv EEG.beskattningsreglernai 92/ 8 1/fråntill undantag

olikaförvissa undantagsådanamedgettsärskilda beslutihittills tva
olika länder kanmedlemsstaten. medgettsundantagexempel påSom som

sigdetdock observeras rörbörDetoch attgasol ommetan.nämnas
kretsensikt söka begränsaavsikten påochundantag är att avtemporära att
i och medministerrådetenligt beslutendärföråligger att senastDetundantag.

till undantag.tillståndlämnade1996år omprövautgången av

purposes""heatinguttrycketinnebördenNärmare avom

mineraloljeproduktertillskattepliktenbegränsningEG-bestämmelsen avom
uppvärmningsändamál,föreller över-motorbränslenanvänds somsom

skatttill för påavdragregelnsvenskaprincip med den rättiensstämmer om
Videnergialstring. deändamålför änförbrukatsbränslen annatsom

generaldirektorat XXIförföreträdareutredningen fört meddiskussioner som
"heating purposes"framkommitsåledesEG-kommissionen, har t.ex.attvid

täckeruttrycketbostäderochuppvärmning lokaler attutaninte endast avavser

16 och31.10.1992L 316,1992 EGT19 oktober‘ 92/510/EEG denRådsbeslut s.nr
23.12.1993 129.L 321EGT199313 december93/697/EEG den s.nr
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termisk exempelvis inom olikauppvärmning, vidformall processtegav
industriell tillverkning.

EG-direktivs innebördVid tolkning bör i minnethållanärmareav manen
direktivsig och medlemsländerna således skall sindet utformarör attatt om

lagstiftning direktivens olikanationella med beaktande bestämmelser. Detav
enskilda länderna enligtankommer också på de tolka vad derasatt som

inryms i respektiveuppfattning skildabestämmelse. I den alltförman
tilltolkningar förekommer och idetta ställer med problem samband medom

till behandlinghandel eller utbyte mellan länderna, dock fråganannat tas upp
EG-kommissionen enhetlig tillämpning diskuterasinom ioch den skatte-en

Committee Excise Duties, inrättatskommitté artikelmed stöd 24on som av
i direktiv principiell92/ 12/EEG. Om frågan betydelse följdenkanär av av
diskussionerna bli kommissionen ministerrådetföreslår göratt att ett

ändring direktivetsklarläggande En aspekttext. ärgenom en av annan som
vikt punktskattedirektiveni sammanhanget tillämpats endast underär attav

tid olika tillämpningsproblem successivtårs och uppmärksammas.ett attca

Reduktionsändamâl

praxis i Sverige i anledninghar utvecklasDen avdragsbestämmelsensom av
innebär bl.a. avdrag medgetts för skatt på bränsle används föratt som
reduktionsändamål. rättstillämpningDenna med vadöverensstämmer som

inomgäller flertalet EG-länder.
Reduktion kemisk alltid sammankopplad medär ärprocessen som en

oxidation. oxidation menades ursprungligen oxidMed bildades, dvs.att atten
Reduktion innebar då den omvända dvs.togs attupp.syre processen, syre
vanlig förbränningavlägsnades. En brännbart i innebärluft alltsåämneettav

oxidation det brännbara Kol iförbränns bildarämnet. luftaven som
koldioxid. definitionenSenare har oxidationbegreppen reduktionochav
anknutits till de elektronöverföringar sker mellan de deltarämnensom som
i reaktionen. Vid reduktion elektroner medan de vid oxidation.tas upp avges

flesta finnsmetaller i föreligger i oxideradDe form. Inaturensom
järnmineral förekommer järnet oftast i oxider, iform dvs. förening medav

Vid framställning järnmetalliskt järnoxidfrän därförmåste syret tassyre. av
bort. sådant syreborttagande iEtt sker således ärmasugnsprocessen som en
reduktionsprocess. möjliggörDe reduktionen iämnen koksärsom en masugn

till ioch andra bränslen jämoxiden till järnNär reducerassättssom ugnen.
oxiderarfrigörs koksen och övriga ibränslen vissEn delsyret som ugnen. av

oxideras emellertidbränslena också den blästerluft blåses in iav som ugnen.
Elektrisk kraft iblandkan ianvändas stället för bränslen för åstad-att

elektronöverföringarkomma de vid reduktion.fordras Elektrolys ärsom en
reduktionsprocess isådan industriellanvänds verksamhet vid tillverkningsom

kalciumkarbid, ferrolegeringar Vidaluminium.och elektrolysen,t.ex.av som
hjälp likström i lösningutförs med reduktions-eller smälta, sker ochav en
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oxidationsprocesserna vid skilda Vidtvå elektroder. den negativa elektroden,
tillförskatoden, elektroner medan vidde leds bort den andra elektroden,

Elförbrukning reduktion vidanoden. för elektrolys har också undantagits från
diskussion inteskatt. Vår kommer dock beröra den skattemässiganärmare att

bedömningen elektrisk kraft energikälla vid reduktionsprocesser.av som
Avdragsmöjligheten i Sverigehar inte innefattat bränsle, tillgått åtsom
skapa och upprätthålla den krävs för olika formeratt temperatur attsom av

reduktionsprocesser skall kunna genomföras. tillämpatsDetta har bl.a.synsätt
gällervad där uppdelningprocentuell bränsleförbruk-masugnsprocessen, en av

ning gjorts i anledning skatteberäkningen vidarese nedan avsnitt 6.4.2.av
iI sammanhanget bör dock deklaration elektrisk kraft,nämnas att som avser

får avdrag för skatt elkraftpå såväl förbrukats för ändamålgöras annatsom
energialstring i omedelbart samband med förbrukningän sådananväntssom
25 § förstase stycket b lagen allmän energiskatt.om

EG-länderna förekommer inteInom det fallet i Sverigeatt ärman som-
skattemässig uppdelningnågon bränsleanvändningen, igör ställetutanav-

huvudsaklighetsbedömning.företar den användningI mån för reduktionsän-en
skattefri, innebärdamål detta all bränsleförbrukningär haratt ägtsom rum

inom för reduktionsprocess fri från skatt, huvuddelenärramen en om av
bränsleförbrukningen i reduktion.har för Dettaanvänts synsättprocessen
tillämpas i Belgien, Frankrikebl.a. och Tyskland, alla länder medärsom

järn- stålindustrier.betydande och Diskussioner förs också, närmaresom
i avsnittkommer inomutvecklas 6.4.2, EG-kommissionen införaatt attom

särskild bestämmelse innehåll imed detta direktiv 92/8l/EEG.en

Restprodukter

Som kommer framgå den detaljerade redogörelsen för olikaatt av mer
industriella i avsnitt 6.4, inteuppkommer sällan ellerrestgaserprocesser -
biprodukter i olikasamband industriella tillverkningsprocesser.med Det rör-
sig främst koksugnsgas, inomoch konvertergas järnindustrin,om masugnsgas
fuminggas vid tillverkning zinkklinker karbidugnsgas vid fram-samtav
ställning kalciumkarbid. den petrokemiska industrinInom vidareuppstårav
olika innehållerslag bränngaser, bl.a. i samband med krack-metan,av som
ningsprocesser. Ett område där uppkommer, i samband medannat ärgaser
tillverkningen elektrodmassa.av

De nämnda iuppkommer led framställningen andraettgaserna som av
produkter och ofta hand och återanvänds för olika uppvärmnings-tas t.ex.om

inom industrianläggningarna.ändamål förekommerDet dock deäven att
till Alternativetutomstående förbrukare. till återanvändning inteavyttras är att

tillvara energiinnehåll, sig med demgörata utangasernas av genom
avfackling.

särreglering restenergierNågon vad gäller inteförekommer inom EG, utan
skatteplikt gäller för produkter i vissade fall betraktasoavsett om som-
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i den artikelrestprodukter eller mån de omfattas 2.1 i direktivoch 2.3av-
92/8l/EEG. fallet medDetta är t.ex. metan.

tidigare vidSom redogörelsen för beskattningen inomnämnts EG,
inte mineraloljor inombeskattas dock förbrukas anläggning därsom en

tillverkning sker sådana produkter. Beskattningen energiflöden inom denav av
industrinpetrokemiska ibehandlas dock kapitel 7. fortsattaVårnärmare

diskussion i kapitelrestprodukter detta riktaskan därför in be-påom
dömningen vid järnhanteringen,de uppkommer vid framställningav gaser som

zinkklinker kalciumkarbideller ytterligareeventuellasamtav gaser av
liknande innämnda faller iDe under KN-nr 2705 EG:s tulltaxaart. gaserna
och produkter under detta omfattas inte den uppräkningennämndanummer av
i artikel i direktiv 92/81/EEG.2.1 denI mån de betrakta kolvätenär att som
skall de dock detta beskattas de föranvänds uppvännningsändamålnärtrots

artikelse 2.3 första stycket, andra i direktivledet 92/8l/EEG.
Enligt uppgifter vi erhållit tjänstemänfrån vid generaldirektoratsåvälsom

ñnansministeriet,det holländskaXXI emellertid ingen desom anses av
hänförlig tillaktuella kolväten. Gasema alltså inte sådanaärgaserna gruppen

produkter, EG-ländema i enlighet direktivmed 92/81/EEG ärsom - -
skyldiga beskatta.att

vitt erfaritSå det EG:s medlemsländer endast Nederländernaär av som
i vissaskatt fallnågon på de aktuella sigDettar ut vart rörav gaserna. om

miljöskatten, industrigaser.den s.k. bl.a. omfattar Härmed t.ex.som avses
Miljöskattenkoksugnsgas och betraktas i Nederländerna defini-masugnsgas.

tionsmässigt inte punktskatt och enbart produkter,påtas utsom en som
används bränslen. Vad gäller koksverken bör konsekvensen därför bli attsom

insatta miljöskattendet kolet vad gäller i Nederländerna betraktas som en- -
insatsvara inteoch beskattas, medan däremot skatt koksugnsgasenpåtas ut
och koksen.

Enligt förslag f.n. ibehandlas det holländska parlamentet skallett som
tillämpasdock noll-skattesats vad gäller miljöskatt industriga-påuttagen av

inomanvänds bränslen den anläggning där de producerats. I densomser, som
säljs tillmån förbrukareutomstående föreslås dock skatt skallatt tasgaserna

ut.

6.3 Utredningens kontakter med utomstående

organisationer och företag

6.3.1 Kontakter med branschorganisationer etc.

Utredningen har fortlöpande diskussionerfört med företrädare för branschor-
ganisationer, i särskiltmedlemsföretag hög grad berörs vilken tolkningvars av

föravdraget skatt bränslenpå förbrukas för ändamål änannatsom ges som
energialstring. sigDet Kemikontoret,Jemkontoret, Skogsindustrierna,rör om
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Gruvföreningen, Kalkföreningen, KolinstitutetSvenska Svenska ochSvenska
Institutet. förekommithar kontakter medPetroleum HärutöverSvenska även

Vidareenskilda företag. har sammanträffandenför medägtrepresentanter rum
branschorganisationer, nämligeninternationellaför Europeanföreträdare

Council International Lime AssociationChemical CEFIC,Industry ILA,
Institute IISI europeiskaInternational and Steel för denIron samt cementor-

ganisationen CEMBIO.

Vattenfall Energisystem6.3.2 Uppdrag AB

tolkning innebörden avdragsmöj-försyfte underlagI närmareatt en av av
energial-ligheten förbrukats för ändamålför skatt på bränslen änannatsom

utredningen uppdragit Energisystem istring, Vattenfall fortsätt-har åt AB
olika tillverkningsprocesserningen Vattenfall genomgånggöraatt en av som

Sverige tekniska utformningi bedrivs i och analysera dendag när processens
olika energivarani fallen föranleder bör betraktas ellerde råvaraatt som

i energivaran iinsatsvara i produktionen vilka fall stället, delvis,och helt eller
energialstring.använd förbör anses

alternativai sin enligtVattenfall har modellerrapport presenterat tre som
principielltför energivaraföretaget bör kunna användas hur böravgöraatt en

tillverkningsprocessen.i modeller benämnsbetraktas Dessa Vattenfallav som
respektive C.A, B

Vid tillämpning gränsdragningen insatsvaramodell A mellan ochgörsav
utifrån kemiskt energivarans återfinnasenergialstring skallsynsätt;ett atomer

färdiga energivaran i kemisk reaktioni produkten eller skall delta förden en
insatsvara tillenergivaran skall betraktas och således berättigaatt som en

följd den del energivaranskatteavdrag. En detta gåttsynsätt är attav av som
driva kemiska reaktioner fysikaliskatill för eller förprocessvämie att

inte insatsvarabetraktas alltså använd förutanprocessteg som anses
energialstring.

energialstringenergivaran till imodell hänförs den den användsI B mån
termisk energiöverföring i olika Energiväransför eller processteg.processer

tillföra vänneenergi tilluppgift således övrigtlattanses vara processen.
energivaran insatsvara. insatsvaranOmbetraktas undersom processen ger

biprodukt till energialstringtill likställsupphov kan användas docken som
biprodukt skattemässigt insatsvaran.med Vattenfall hardenna attansett en

vissa energivarantumregel för kan använd föratt,processer vara anses
energialstring i teoretiskt elenergi.den den kan bytasmån ut mot

slutligen innebär energivaror till-vidModell C alla användsatt som
i industriell insatsvarorverkningsprocessen verksamhet betraktas ochsom

befriade från skatt.alltså är
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vissabeskrivningar6.4 Närmare av

tillverkningsprocesserz

Inledning6.4.1

vissabeskrivningaröversiktligaavsnitten innehållerkommandeDe av
"föravdragsbestämmelsentolkningendärindustriella annatavprocesser,

iViaktualiseras. redogörenergialstring" kan kommaändamål attän an-
ienergivaroma beskattasvidare för hurprocessbeskrivningamaslutning till

inomgäller EG.i motsvarande fallmed vadjämförelserSverige görsamt som

stâlframställningoch6.4.2 Järn-

Processbeskrivningar

Vanligenlegeringsmetaller.olikajärn och kollegeringStal samtär aven
integrerade och deverkfrän malm s.k.verk utgårskiljer mellan somman --

råvara.använder skrot somsom
i räjärnsfram-tillverkningsprocessen delasverk kanintegreratI uppett

varmbearbetningstålframställning,masugn,sintring ochställning koksverk,
kallbearbetningvalsning ochförevärmninginkl.valsning ämnenav

glödgning,färdigställningsoperationefterföljandekallvalsning med som
bockning.skärning ochbetning,

i Oxelösund. Bådai ochkoksverk, LuleåiSverige finns dag två ett ettI
koksverket skerintilliggande järnverk. Iintegrerade medkoksverkdessa är

i Koksugnsgasanvändstill koks,förädling kol masugnsprocessen.somav
i förinternt koksverket s.k.delviskoksningenvid och förbrukasbildas

bränsleanvändningsområden för koksugnsgasen ärundereldning. Andra som
värmeproduktionel- ochtill förförvärmning blästerluftenvid masugnen,av

i valsverkens vänneugnar.samt
anrikad malm och mycketslig krossad, mald ochVid sintringen blandas

vanligenslaggbildare kalksten.ochrestmaterial koksgmsñnkornigt med
till styckenklibbarkornenBlandningen upphettas mycketså att samman

avpassade förtill storlekardärefterkrossas ärsinter. Dessa masugnen.som
sintringen.videnergitillförselföranvändaskanolja ellerKol, naturgas

dettapelletisering järnmalm. MedsintringsprocessEn är avsesavannan
anrikning till föro-lågapartikelstorlek förtill lämpligmalsmalmatt en

angivits fråninte särskilti mån2 avsnitt härrör denFaktauppgifter i annatdetta -- vidtjänstemänfrån utredningenskontakter medEnergisystemAB:sVattenfall rapport samt
internationellasvenska ochEG-kommissionen medvidXXIgeneraldirektorat samt

enskilda företag.branschorganisationeroch
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reningshalter och rullning kulor tillsatsmed slaggbildare. Kulornaav av
sintras tilldärefter färdiga pellets kulsinter.

driverLKAB de pelletsverk för järnmalm finns i Sverige. Det sigrörsom
olika slag, nämligen Straight-gratetre verk beläget i Malmberget,om Grate-

kiln verk belägna i Kiruna respektive Svappavaara Stålbandsverksamt
beläget i Mahnberget. Den tillförsvärme alstras i Grate-som processerna
kiln verken hjälpmed kol i övrigaoch hjälpverk med olja. Det kolav av som
används specialkvalitet,är kännetecknas bl.a. hög asksmältpunkt,en som av
högt vännevärde och låg svavelhalt. Försök pågår med söka utvecklaatt en

förmetod användning kol i Straight-grateäven Stålbandverken.ochav
Sinter, kalk tillsättsoch koks i del iochövremasugnens masugnen

reduceras jämoxiden till råjäm. Förvännd blästerluft och ofta kolpulveräven
i vissa fall olja, tjära och tillsättssamt i formnivån inaturgas masugnens

nedre del, där slutreduktionen malmen sker. Blästerluften vidareav är
vanligen syreanrikad.

råjäm,Det erhålls förädlas vidare i stålverk.som genom masugnsprocessen
I verkens LD-ugnar sänks kolhalten i råjämet hjälpmed varigenomav syrgas,
råstål utvinns. I de skrotbaserade stålverken erhålls råstål smältpro-genom en

i ljusbågsugn.cess
Råstålet formas till i strängjutningsanläggning.ämnen Därefteren värms

och valsningämnena erhålls färdiga produkter. Iblandgenom sker även
vidareförädling i värmebehandlingsugnar vissoch ytterligare bearbetning, t.ex.
skärning till formatplát, bockning En del detetc. varmvalsadestor av
materialet kallvalsas, vilket bättre och toleranser möjlighetytor tillger samt

Ävenklenare dimensioner. här sker vännebehandling.
Förutom de energiflöden i redogörelsennämnts används kol,som ovan

olja, gasol och elektrisk ikraft varierande utsträckning i samband med
vidareförädlingen råjäm och råstál. Kol brukas i pulverfonn för erhållaav att
s.k. skummande slagg i ljusbågsugnar. Olja iblandanvänds tillsatsbränslesom
i ljusbågsugnar, för värmning skänkar gjutlådoroch ibränsleav samt som
värmnings- och vännebehandlingsugnar vid såväl kallbearbetning.vann- som
Gasol ikan huvudsak hasägas användningsområde, medan elektrisksamma
kraft främst tillanvänds motordrift och skrotsmältning i ljusbågsugnarna samt
för uppvärmning värmebehandlingsugnar.av

I samband olikamed de uppkommer vidare vissa brännbaraprocesserna
vid bildas vidoch farskningengaser; imasugnsprocessen LD-masugnsgas

LD-gas konvertergas. Gasema kan återanvändasugnarna bränsle isom
också för andra ändamål, uppvärmning,masugnen, säljsoch tillmen t.ex. viss

tilldel utomstående energibolag.

Nuvarande och äldre beskattning i Sverige

Under viss övergångstid finns, i avsnittnämnts 6.1,enen möjlighetsom ovan
till avdrag för skatt på kolbränslen förbrukas i metallurgiskasom processer.
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den ochi sammanhangjämställs dettametallurgiskaMed gas-processer
Riksskatteverket hartill följd sådanavärmeproduktion sker processer.avsom

vissa dengjort uttalandenrekommendationer 1993:1RSVi sina om
järn- ochmetallurgiska Vad gällerbegreppetinnebördennärmare processer.av

sintertillverk-börjar meddelRSV denstålindustrin att processen somavanser
till metallurgiskagjutgods hänförasbörellermedslutarning och ämnengöt,

bearbetningen ifortsttaför denFörbrukning kolbränslen t.ex.avprocesser.
inte avdragsrätten.värmebehandlingsugnar såledesomfattasvämmings- och av

vilketjämverk,integrerade medi Sverigei finnsdagkoksverk ärDe som
metallurgiskaföravdragsbestämmelsenpraxis medförti att processer

inom Om dockkolförbrukningen koksverken.beträffandetillämpats även mer
Riksskatteverketi järnverk, harbehövstillverkas vadskullekoks än ettsom

1992Handledning Punktskatterpunktskatterhandledning rörandei sin s.-
uppfattningenligt verketsvilka avdragvissa uttalandengjort117 somom

redovisningsperiod dåredovisas under denkoltillämpas. Skatt påskall
därvid skatten den delför påfårAvdragförbrukas. görasbränslet av

skattepliktigaframställningen produktervidkolförbrukningen åtgår avsom
sigdettjära bensen. huvudsakoch Ibiprodukter såsom rörvissaoch om

tidigare koksverks-energialstring jfr nedanändamålföravdrag änannat om
huvudsakligenskattepliktiga framställsprodukterickeschablon. den månI -

till kolmöjlighet avdrag för skatten påfinns intekoksugnsgas som-
framställningen.vidförbrukats

särskilda förinnan avdragetpraxis tillämpades detäldreDen som
schablonberäkningsig1984, grundadeinfördes påmetallurgiska enprocesser

stenkolutgångspunkt från den mängdmedolika avdragsgrundemade somav
det kolbränslekunde för skatten påAvdragi koksverk. görasförbrukades ett

huvudsakligenkoksframställningen, under åberopandevidansågs använtsom
energialstring.ändamål Detsammatill förmöjligheten avdrag änannatav

mindre del kolbränslet dock haviss ansågsbiprodukter.vissa Engällde av
framställning skattepliktig koksprodukti samband medförbrukats av - -

sigrördebränslet.del Detför skatten på dennamedgavsvarför avdrag omav
iundereldninganvändes föri form koksugnsgaskolbränsle,det som av --

gick tillförbrukningen, dvs. den åtdelResterandekoksverket. attsomav
beskattades.koksugnsgas,producera

bränsleförbrukningen inominfördes 1984metallurgiavdraget ansågsInnan
förbrukningen,utgickenergialstring. således påSkattsinterprocessen utgöra

nedsättningsbestämmelser då gällde.debegränsades somavmen
oljeprodukteri 82ansågsförbrukningenBeträffande masugnsprocessenav

energialstring.reduktion, ändamåldvs. förför än% bränslet använt annatav
energialstring och%, använd förbränslet, dvs. 18 ansågsdelResterande av

siguppdelningen grundadeprincip. påi procentuelladärför Denbeskattades
gjordes 1950-talet.underutredningteknisk sommasugnsprocessen,omen

tekniskauppvisar betydandei dockanvänds dagDen sommasugnsprocess
sedan.för bortåt 40 årtill bedrevsdenskillnader i förhållande process som

bränsleförbrukningen bliuppdelning skulleprocentuellden månI aven
utredning i frågan.anledningfinnasdärfördetaktuell kan göraatt en ny
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praxisDen äldre tillämpades för användningen kolbränslen innansom av
särskildadet metallurgiavdraget infördes, utgick visserligen från den nämnda

procentuella uppdelningen bränsleanvändningen, i praktikenav ut-men
formades avdraget fickså avdrag för all kolanvändningatt göras 150utöver
kg koks rájäm.tonper

Koksugnsgas, och iLD-gas intedag skattepliktigaärmasugnsgas pro-
dukter, varför intenågon skatt förutgår dem, användningsområde.oavsett

I begreppet metallurgiska ingåalltså den del järn- ochprocesser anses av
stalframställningen börjar sintertillverkningmed och slutar medsom göt,

gjutgods.eller vissämnen En del den efterbehandling, detgörsav som av
råjäm erhålls faller insåledes under det avdragsom genom masugnsprocessen,

gäller metallurgiskt kol. Detta har dock ingen praktisk betydelse,som
eftersom enbart olja, elektriskgasol och kraft förbrukas i samband med dessa
processteg.

Det förekommer formar inkläs med ikol samband vissaatt med smält-
vid stålverken. Denna förbrukning faller in under avdragspunktenprocesser

ändamål energialstring. övrigtI förekommeränannat vittså erfarit inte- -förbrukning kolbränslen i samband smältningmed och vidareförädlingav av
råjäm och det det sig iämnen, varieranderörutan sammansättning för-av
brukning olja, gasol och elektrisk kraft. Denna energiförbrukning iav anses
sin helhet för uppvärmningsändamål,äga varför således skattrum tas ut.

Beskattningen inom EG

Inledning

EG-direktivDe föreligger punktskatter energiområdetpåuttagsom om av
92/12/EEG, 92/81/EEG, 92/82/EEG berör i princip alla kolväten i den mån
de föranvänds uppvärmningsändamål. Kolväten och kolbränslen betraktas
vanligen skildatvå Enligt artikel 2.3 andra ledet direktivsom grupper. av
92/81/EEG hänförs emellertid inte enbart mineraloljeprodukter ävenutan
stenkol, brunkol, liknandeoch fasta bränslen tilltorv kolväten, dockgruppen

sistnämndade produkterna jämteär särskilt undantagna frånnaturgas
skatteplikten.

praktikenI det således vittär så gäller de aktuellanu processerna- -främst de bränslen vanligtvis kallas eldningsoljor omfattas EG-som som av
direktivens beskattningsregler.

Sintringsprocessen

Såvitt framkommit inom mineraloljeprodukter,EG förbrukas inomanses som
sintringsprocessen, i sin helhet använda för uppvärmningsändamål. Skatt skall
således för förbrukningen.tas ut
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användning mineral-beskattarTysklandkanexempel nämnasSom att av
de tyskamedförtharsintring. Dettamedi samband attförbrukasoljor som

i samband medkoksgrusskattefria kolbränslenanvänderenbartjärnverken
sintringsprocessen3.

Masugnsprocessen

tolknings-vissaharianvändsmineraloljorgällerVad masugnsprocessensom
haenergiförbrukningen skallhuruvida ägtinom EG,uppståttproblem anses

medlemsländerfemeller Fuppvärmningsändamålför tar.n.rum -
denStorbritannien skatt påSpanien ochPortugal,Italien, utGrekland, -

tillAnledningen för-imineraloljeförbrukning attäger masugnen.rumsom
Storbritannieniskattebeläggsbrukningen att masugnsprocessenuppges vara

ijämställsReduktionsprocesserreduktionsprocess.form avvara enanses
Italiensåledes.skattebeläggs IochtermiskaStorbritannien med processer

bidrar tillbränsleförbrukningendelbeskattningen medmotiveras att aven
Storbritannien förekommerSpanieni ochfallförbränningsprocessen. I vart

frånbränsleförbrukning iundantadiskussionerdock att masugnarnaom
beskattning.

Övriga såledesmedlemsstaterIrland.i Danmark ochsaknasMasugnar -
deTyskland betraktarochNederländernaFrankrike, Luxemburg,Belgien, -

inteföljaktligenochråvarortillförs utmineraloljor tarsommasugnarnasom
dem.skatt på

iskattefriheten avgörande tysksig pågrundarTysklandgäller ettVad
olja%där 85 den1969,Bundesfinanzhof frånskattedomstol somav

Tillreduktion råvaror.använd föransågsiförbrukades masugnsprocessen
mineraloljeförbrulcning inomalldessalltsedanundantasavgörandetföljd av
lageravgift försärskildabeskattning. Den tas utfrån sommasugnarna

oljeförbrukning inomvisserligen förmineraloljor utgår även masugnsproces-
beskattningen irelativt seavgift, låg närmareDenna är omsomsema.

punktskatt.intedockbetecknasi bilaga 2,Tyskland ensom
olikaföreligger inom debedömningarolikaföljd deTill somav

särskildinföraEG-kommissionendiskuteras inommedlemsländerna, att en
bedömningenskattemässigavari dendirektiv EEG92/ 81/ibestämmelse genom

skall klargöras. Detmineraloljor inomförbrukningen masugnsprocessenavav
i artikel 8.1väljas,troligenlösning kommer är attden atthar angetts att som

undantag från skattbestämmelsetvingandeinföra92/81/EEGdirektivi omen
reduktionsprocess. Ettihuvudsakligen användsmineraloljorgällervad ensom

andrai samband medkommissionenlämnasi kommerfråganförslag att av
tidigastföreligga underberäknaspunktskattedirektiven. Dessaändringar av

1994.sommaren

° GmbHLKAB SchwedenerzfrånUppgifter
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Vidareförädling råjärn råstålochav

Vid gjutning så vitt vi erfarit, de mängder olja och gasolanses, av som
förbrukas i samband med dessa i skattesammanhangprocessteg användasom
för uppvärmningsändamål.

Restgaser

Skatteplikten enligt gällande EG-direktiv beträffande skatter omfattar inte
någon de uppstår i sambandrestgaser med järn- och stålhanteringenav som
inom EG. I Nederländerna utgår dock indirekt skatt, nämligenen annan
miljöskatt, på bl.a. koksugnsgas och masugnsgas.

6.4.3 Framställning bränd kalkav

Processbeskrivning

Bränd kalk består huvudsakligen kalciumoxid och används råvaraav som
inom främst cellulosa- och stålindustrin inom byggindustrin. Vidaresamt
framställs kalciumkarbid med utgångspunkt från bränd kalk och denna typ av
kalk används i sambandäven med och rökgasrening.vatten-

Kalkbränningen sker i särskilda kalkugnar kallas inom cellulosaindustrin
för mesaugnar, där kalksten hettas till l 000°C. Tidigare har främstupp ca
tjock eldningsolja i kalkugnamaanvänts under år har kol,ävenmen senare
träpulver och gasol tagits i bruk alternativa bränslen.som

Fyra svenska företag tillverkar f.n. bränd kalk: Svenska Mineral AB,
Nordkalk Kalcium AB, Nordkalk Storugns AB Emström Mineralsamt AB.

Energianvändningen inom kalkbrärmingsprocessen består i Sverige f.n. av
60 kolbränslen,% 20 olja,% 10 % gasol ochca 10 elkraft.% Beroende på

lokala förhållanden, såsom tillgången olika bränslent.ex. och skatteuttaget,av
varierar användningen olika bränslen i skilda europeiska länder. Valetav av
bränsle till viss deläven denstyrs kalkkvalitet tillverkas. I Belgien,av som
Danmark och Tyskland används mängder kol mellanstora 40 och 60 % av
energiförbrukningen i dessa länder kol, medan den italienska kalkindu-avser
strin tillgodoser sitt energibehov till gasol‘.ungefär 80 % med Noteras bör
i sammanhanget kol inte beskattasatt i de nämnda länderna EG:ssamt att
minimiskattesats för gasol används for uppvärmningsändamål,som tillär satt
0 ECU.

‘ Källa: Sammanträffandemed International Lime Assosiation 1993-11-12.
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inom EGSverige ochbeskattning iNuvarande

kalkbränning i sinvid helhetenergi förbrukasf.n. denSverige betraktasI som
energivarornainsattauppvärmningsändamål, varför deanvänd försom

visstillfälliga nedsättningreglema gäller kan dockSå länge debeskattas.
energikrävandekalkbränningskattenedsättning Eftersommedges. är processen

till energisig harproduktionskostnaderna hänför%4030 ochmellan av --
skattened-sig möjligheten ansökaregelmässigttillverkarna använt att omav

sättning.
koldioxid-skattenedsättningtill upphör kommermöjlighetenmedochI att

fjärdedel den normalabränsleförbrukningen medförskatt att tas ut en av
skattesatsen.

Även vid kalkbränningenergiförbrukning skerinom EG denatt somanses
förbrukningen mineraloljor.såledesuppvärmning. Skatt skall utgå på avavser

kalciurnkarbidFramställning6.4.4 av

Processbeskrivning

råjämavsvavlingfrämst används för ochKalciumkarbid produktär avsomen
Industrial iProducts ABframställning Casco Nobelacetylen.vid ärav

kalciumkarbid. Produktionsanlägg-framställerSverige enda företagdet som
Stockvik utanför Sundsvall.iningen belägenär

elektrisk reduktionsugn, kalki där brändKalciumkarbid framställs en
elektroder, framställsdriften användsmed koks. För ugnen somavreagerar

huvudsakligeninnehåller kol delelektrodmassa. Dessa även enmenav
bindemedel.flyktiga ochämnen

stelning avkylningKalciurnkarbiden och efter samttappas ur ugnama
videnergivara dessaSomsiktas mals produkten.ochkrossas, processteg

elektrisk kraft.i huvudsakanvänds
karbidugns-tillverkningsprocessenvidrestprodukt uppkommer ärEn som

koldioxid vissakolmonoxid,iBeståndsdelama denna är vätgas, samtgasgas.
cyanidhaltigt stoffinnehåller delGasenkolväten.spår ävensmärre somenav

inombränslerening innan áteranvändsavskiljsdock somgasengenom
förhållandevis energirikproduktionsanläggningen. Karbidugnsgasen är gas,en

påminner om masugnsgas.som

EGSverige och inombeskattning iNuvarande

elektrotenniskaireduktionsmedelEnergivaror används processer,somsom
kalciumkarbid, i inframställning faller dagvidtillsats kolsåsom t.ex. avav
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under avdraget "annat ändamål energialstringän Någon skatt intesåledestas
för det kol används.ut som
Även karbidugnsgasen huvudsakligen används för uppvärmning ochom

energialstring, inteutgår skattnågon för användningen. Detta berorannan på
karbidugnsgas inte skattepliktig bränsleprodukt.att är en
Såvitt utredningen kunnat inte karbidugnsgasutröna deñnitions-anses

mässigt kolväte. Skatt enligt EG-direktiv 92/81/EEG blirett intedärförsom
aktuell.

Kolförbrukning tidigare, inteär, föremålnämnts för enhetlignågonsom
beskattning inom EG. En EG-anpassning kräver därför inte ändringnågon av
bedömningen energi vidanvänds framställning kalciumkarbid.av som av

6.4.5 Framställning cementav

Prøcessbeskrivning

för cementtillverkningRåvaran främst kalksten,är krossas och blandassom
övrigamed råmaterial. Blandningen tillmals s.k. råmjöl, efter visssom

förvärmning och förkalcinering kalcineras sintrasoch i Genomroterugn.en
framställs klinkers, kyls och sedan tillsammansmalsugnsprocessen medsom

gips till färdig cement.
Sverige tillverkasI Cementa AB, bedriver sincement verksamhetav som

i Slite, Degerhamn och Skövde.
Kolpulver det bränsle huvudsakligenär förbrukas inom den svenskasom

cementindustrin, viss användning avfallsoljor lack- lösnings-ochmen samtav
medelsavfall förekommer också. cementindustrierInom i andra europeiska
länder används ochäven petroleumkoks. I allt högrenaturgas grad har de
europeiska cementtillverkama i sina gått frånöver användaprocesser att
beskattad olja till förbrukning oftast obeskattat kol och koks.av

Nuvarande beskattning i Sverige och utomlands

Energivarorna i i sindag helhet använda för uppvännningsändamál,anses
varför avdrag för skatt på någon del bränslet inte kan inommedgesav ramen
för avdragsbestännnelsen "amiat ändamål energialstring". likhetän I med

energiintensiv industri har dock Cementa AB möjlighetf.n.annan ansökaatt
viss nedsättning skatten.om av

Inom EG mineraloljeförbrukningbetraktas inom cementtillverkningeni sin
helhet för uppvärmningsändamål.äga Skatt skall således i enlighetutgårum

direktivenmed de aktuella på området.
Koldioxidskatt i Norge för kolbränslen. Genomtas särskiltut undantagett

beskattas intedock kolbränslen förbrukas i samband med framställningsom
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Skattebefxielsen innefattarlecaindustriema.inom och ävenklinker cement-av
iråmjöl till klinkermalningi medanvänds sambandkolbränsle avsom

roterugnen.

ferrolegeringarFramställning6.4.6 av

Processbeskrivning

speciellajärn stål delegeringar medFerrolegeringar ämnenär som gerav
användningsområden.vissaerfordras föregenskaper som

tillverkningenlikartad medferrolegeringar,Tillverkningen är avsomav
ielektrotermisk reduktion oxidiska malmerkalciumkarbid, sker avgenom

färdigareduceringsmedel.reduktionsugnar koks Denmedelektriska som
avkylning stelningefter och krossas den ochochlegeringen tappas ugnenur

smältreduktionenvidElkraft användslämplig styckestorlek.i samtsorteras
följande processer.

tillverkar ferrolege-det enda företagAlloys ABVargön är numera som
bedrivs i utanför Vänersborg.Sverige. Verksamheten Vargönringar i

beskattningNuvarande

i metallurgiskaförbrukas har,kolbränslenför skatt påAvdraget som processer
innebärinnefattaferrolegeringar, degällervad ansetts processteg som

smältreduktion.
i övrigt användningförekommer endastsmältningsprocessenVid av

energiskatt inte elektriskenergikälla. Eftersom förutgårelektrisk kraft som
tillverkningsprocessen, blirii industriell detförbrukas verksamhetkraft, som

elektriskavdragsmöjlighetemadiskutera för skatt påinte aktuellt närmareatt
kraft.

Framställning aluminium6.4.7 av

Processbeskrivning

återvinningsmältelektrolysAluminium framställs såväl som genomgenom
skrotmaterial.omsmältningoch av

primäraluminiumaluminiummetallutvinns s.k.elektrolysGenom urren
rening bauxit. sigAluminiumoxid Varealuminiumoxid. erhålls avgenom

Sverige,efterföljande reningen ibauxit skerbrytning deneller utanav
aluminiumoxid importeras.
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Den elektrolysugn används för utvinna primäraluminiumattsom är
utrustad med anod- och katodblock, huvudbestándsdelar kol,ärvars samt en
kryolitsmälta. Aluminiumoxiden löses i den kryolitsmältanheta och genom
den smälta likström,leds sönderdelar aluminiumoxiden. Till följdmassan som

bildas aluminiummetall vid katodblocket. Metallenav processen tappas ur
i flytande form och förs till varmhållnings- och legeringsugn.ugnen en

Göt produceras primäraluminium eller omsmält metall och valsasav göten
eller slutligen till folierplåt, och andra produkter. Efter pressningenpressas
kan ytterligare värmebehandling i särskildaske gjuterietI finns gjut-,ugnar.
håll- och smältugnar. Elektrisk kraft förser med energi. Detugnarna
förekommer dock viss användningäven gasol. sigDet dårör därav om ugnar
skrotsmältning sker.

AluminiumGränges AB det endaär svenska företag,större fram-som
aluminium.ställer Primäraluminium framställs i Sundsvall, medan om-

Älmhult.smältning skrotmaterial vidsker anläggningar i Finspång ochav

Nuvarande beskattning i Sverige och inom EG

Den kolråvara ianvänds anod- och katodblocken, och således förbrukassom
i samband med framställningen primäraluminium, i dag använd förav anses

ändamål energialstring. Användningenänannat således skattefri.är
Som framgått redogörelsen ianvänds övrigt främst elektrisk kraftav ovan

energikälla vid aluminiumframställningen och bearbetningen i smältver-som
ken. I den skattepliktigamån bränsleprodukter i praktiken gasol används— —i smältverket, betraktas dock insattaden energin använd försom upp-
värmningsändamál varför skatt utgår.

Beskattningen inom EG

EGInom har haft anledning ställningnärmare endast tillatt hurman ta
användningen mineralolja i samband med framställning aluminiumoxidav av
alumina skall behandlas. Oljan använd för uppvärmningsändamål,anses
vilket medfört Irland och Italien med stöd bestämmelsenatt i artikel 8.4av
i direktiv 92/81/EEG beviljats särskilt undantag från beskattning mineralo-av
ljeprodukter ianvänds samband med tillverkningsådan i vissa regioner.som
Som framgått processbeskrivningen förekommer dock inte fram-av ovan
ställning aluminiumoxid i Sverige.av
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Framställning koppar, zink och bly6.4.8 av

Processbeskrivningar

Sveriges framställning zinkRönnskärsverken enda smältverk för koppar,är av
silver. Boliden Mineralbly ädelmetaller guld och Detoch ägssamt som av

i Skelleftehamn. består olikabeläget Rönnskärsverken 15-talAB och är ettav
kopparverket den enheten.verk, är störstavarav

Kopparframställning

Kopparframställning såväl från återvinningkan ske malmer ochsom genom
omsmältning skrotmaterial.av

börjar kopparsligerförstnämnda medDen attprocessen passerar genom en
råmaterialetsrostningsprocess, oxiderasdär bl.a. delar svavel bort. Denav

frigörs vid förbränningen utnyttjas isvavlet rostningsprocessen,värme avsom
självförsörjande energi.påärsom

i elektriskrostgodset smälts sedan motståndsugn koppar-Det varma en
grañt. Vidinnehåller elektroder smältningenhytta, sker anrikningavsom en

kopparinnehållet. zinkden koppar, och ädelmetaller återvinnsI mån frånav
skrotmaterial, skrotmaterialet vid i elektriskatorkas behov torkugnar följeroch
därefter rostgodset genom processen.

smältningen bildas skikt; bestårUnder två slagg ochövreett ettsom av
innehållerflytande skärstenen, %undre skärsten. Den 47 koppar,somav ca

materialettill konverterhallen där konvertering.genomgårtransporteras en
tillinnebär kopparsulñd metalliskomvandlas koppar. tillfördaDetta Denatt

energin elektrisk kraft.utgörs av
Till följd konverteringen erhålls blisterkoppar.råkoppar Efterav

i uppgjutningreducering till raffinerassyremängden anodugnar och anoderav
elektrolytisk Härigenområkopparen erhålls högren koppar ipå formväg. av

raffineringensamband avskiljs kopparsmältmaterialets innehållplattor. medI
Ädelmetallernasilver, platina.ädelmetaller, dvs. guld och vissgenomgårav

ytterligare rening. iDenna sker huvudsak elektrolys, mindregenom men
mängder gasol används för säkerställa varmhållning i vissaönskvärdatt
stadier processen.av

Zinkframställning

produktion bedrivs integreradsamband med koppar ofta biprodukt-I av en
förädling, baserad innehåll zink,på svavel, bly ochråvaromas andraav
förekommande beståndsdelar.

i samband med den smältningspro-Den slagg uppstår nämndasom ovan
järn mindreinnehåller gråberg mängder zinkoch och bly.samtcessen
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i iflytande till slagfuminganläggningen,Slaggen förs form skänk den s.k.en
zinken, järnet avskiljs.där och blyet Slagg kommer frånockså blykaldoverket.

fumingugnen injiceras tillsammanskol med förvärmdI luft. Kolet omvandlas
huvudsakligen till kolmonoxid. Därigenom upprätthålls reducerande för-

vilket möjliggör zinkoxiden tillhållanden kan reduceras zinkmetall,att som
vid föreligger iden höga råder gasfonn, zinkånga.s.k.temperatur som
Samtidigt jämoxiden till järn.reduceras

Zink- och blyångan bärs från den flytande hjälpslaggen med denut av gas
erhållits till följd injiceringen kol. iBeståndsdelarnasom av av gasen, som

vanligen fuminggas,kallas ungefär % kolmonoxid20 ochutgörs restenav
restenergi finns ikväve och vattenånga. Den nyttiggörs försom gasen

produktion utnyttjasånga. Värmen från för produktion fjärrvärmeav ugnen av
till omkringliggandelevereras bostadsomården.som

fumingugnens in varvid zink-I del blåses luft och blymetallemaövre
oxideras oxidernaoch faller stoft. Stoftet avskiljs i elektrofilter iut som en
gasreningsanläggning. Stoftet rafñneras vidare vid kontrollerad ochtemperatur

i klinkerugn.atmosfär tillsättsroterande I kol och olja för atten ugnen
upprätthålla reducerande atmosfär och den behövs förtemperaturen attsom

blyoxiden till blysulfid,omvandla drivas Vidkan utloppet frånsom av. ugnen
bildas blyoxid ipå och blysulftat samband med gasreningen avskiljsnytt som

stoft och deponeras. Genom denna avskiljs också andra oönskadesom process
zinkklinkemfrån arsenik,grundämnen såsom klor och fluor. Detta processteg

innebär vidareförädling zinkråvaransåledes reduktionsför-etten av genom
farande, själva zinkoxiden i denna delprocess passiväven har roll.om en

Till följd behandlingeni klinkerugnen zinkklinkers,erhålls förädlasav som
till zinkmetall vid zinkverk. zinkverk finns inteNågot dock i Sverige,ett utan
vidareförädlingen sker vid Norzink AS:s anläggning i iOdda Norge.

relleborgskoncemen, vari Boliden MineralT ingår,AB delägare i det norskaär
zinkverket.

Blyframställning

blyframställning, vidDen Rönnskärsverken, uppvisaräger betydandesom rum
likheter kopparfratnställningen.med Blysliger iupparbetas blykaldoverket till

till raffineringsavdelningen,råbly, sedan där slutlig reningtransporterassom
sker. Blykaldoverket används också för bränning och smältning plastisole-av

tillkopparskrot. Råbly erhålls följd i smältugn och råblyetrat av processen en
raffineras innan slutligen gjuts tilldet tackor.

viss användning oljaFörutom reduktionsmedel, används enbarten av som
elektrisk vid olikakraft de i samband med framställningenprocesstegen av
bly.
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Nuvarande beskattning i Sverige och inom EG

avsnitti tidigare inte elektriskutgår skatt på kraftSom nämnts numera som
inom tillverkningsindustrin.förbrukas

tillverkningsprocessema innefattar smältningdelarDe ochav som
reduktion i inrymmas i metallurgiskadag begreppet vilketanses processer,

kolförbrukningen skattefri.innebär olja iAnvänds eller gasoläratt motsvaran-
i reduktionspro-torde endast den del används samband medde processteg som

befriad mineraloljeprodukterfrån skatt, medan skatt deutgår påcessema vara
vid smältningen. sig,används gällerDet vad Rönnskärsverken, endaströrsom

mindre bränslemängder.om
inte för restenergi fuminggas iSkatt utgår den uppstår sambandsom— —

framställningen zink i fumingugnen. inteGasen skattepliktigmed ärav en
övrigt innefattarför nämndaprodukt och det avdraget för metallurgiska

värmeproduktionden och till följdsker deävenprocesser gas- som av
aktuella processerna.

beskattningen mineraloljeprodukter iFrågan samband medom av
framställningen vi erfarit, intekoppar har, efter vad behandlatsnärmareav
inom EG-kommissionen. sin förklaringtorde ha i mineraloljorDetta endastatt

omfattning ii begränsad används framställningensamband med koppar ochav
andra metaller.

framställningen i innefattaEftersom koppar huvudsak smältnings-av anses
energiförbrukningentorde vid smältverk i sin helhetprocesser anses vara

uppvännningsändamâl.för

Utredningens6.5 överväganden förslagoch

6.5.1 Inverkan EG:s bestämmelserav

framgått redogörelsen finns såvitt utredningenSom kunnat utrönaav ovan, -
inga skillnadergrundläggande imellan bestämmelsen direktivEG:s-

skattefrihet92/8l/EEG,om för mineraloljeprodukterråder föranvändsatt som
ändamål motorbränslen uppvärmning,eller för och denän svenskaannat som

regeln föravdrag skatt bränslen förbrukats förpå ändamål änannatom som
Sverigeenergialstring. vidbör således imedlemskap EG kunna behållaett
ibestämmelsen dess utformning.nuvarande

enlighet med vad i direktiv,I ålagts våra skall dock undersökasom oss
i möjligtvad det regler möjliggörmån skapa klarare ochär att som en mer
lättillämpad tolkning avdragsbestämmelsen ivad fallet dag.än I vårtärav

ingåruppdrag således möjligtbåde det skapaöverväga äratt attom en
tydligare, definitiongenerell innefattas ivad avdragsbestämmelsen ochsomav
i följdenvad det innebärmån används förändringarisynsätt uttagetav som

i olika industriellaskatt bränslen förbrukaspå ochav som processer
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vi därvidaspekt kommer informationEn beakta den viärprocessteg. attsom
inhämtat tolkningen inom EG "heatinguttrycket purposes" vad gällerom av

olikade processerna.
Vid bedömningen EG-harmonisering bör hålla i minnet deattav en man

tolkningar, EG-kommissionensåväl enskildade medlemsstaterna haftsom som
anledning förbrukning mineraloljeprodukter. Såväl i Sverigegöra, röratt av

i inomflertalet länder EG ianvänds dock utsträckning ikol mångastorsom
industriella Huruvida "heatinguttrycket ipurposes" någon månprocesser.
skulle tolkas annorlunda det frågan beskattning kol, ärom vore om av en

ifråga dag kanknappast få säkert iDet kan sammanhangetettsom svar.
EG-kommissionen i förslag till energi-det koldioxidskattochnämnas att som

i juni 1992,presenterades föreslog såväl kolbränslen mineraloljepro-att som
i metallurgiskadukter förbrukas elektrolytiskaeller i sin helhetsom processer

uppvärmningsändamålskulle använda för och alltså omfattasanses av
skatteplikt. omständighet givetvis ingenDenna bestämd ledning förger
tolkningen det aktuella uppvärmningsändamåluttrycket visar attav nu men
innebörden inteuttrycket från början given.ärav

EG-direktivets bestämmelse produkter används for ändamålannatom som
motorbränsle eller för uppvärmningsändamål visserligen till-än ägersom

ämpning mineraloljeprodukter.endast Sverigepå har möjlighetsåledes frittatt
utforma avdragsbestämmelse vad gäller kolbränslen. En utgångspunktt.ex.en
för arbete dockvårt långt det möjligtså förenklaär denär svenskaatt
energiskattelagstiftningen. förslagVåra skall därför utformas så reglernaatt
blir praktiska tillämpaenkla och för förbrukare och andra har anled-att som
ning hantera skattelagstiftningen. Mot den bakgrunden vi detatt ärattanser
olämpligt avdragsbestämmelsen olika innebörd beroende vilketpåatt ge
bränsleslag används. den EG-harmoniseringI mån föranleder attsom en en
viss tolkning mineraloljeprodukter,vad gäller förordar vigörs således att

tolkningmotsvarande skall beträffande samtliga i Sverige skattepliktigagöras
tillverkningsindustrinbränslen. Vad gäller idet huvudsak kolbränslenär som

aktuella.är
den det-I mån bakgrund de svenska företagens internationel-motex. av

konkurrenssituation bedöms önskvärt införa skattelättnader for denatt-
energiintensiva industrins förbrukning kolbränslen, bör detta alltså enligtav

uppfattning inte tillämpningvår dengöras aktuella avdragsbe-genom en av
införandetstämmelsen särskilda bestämmelser.utan genom av

6.5.2 Utgångspunkter för utformningen av
avdragsbestänunelsen

Vi i avsnitthar 6.2.3 och 6.4 redogjort tolkningarför de dennärmareovan av
aktuella avdragsbestämmelsen hittills gjorts i Sverige och gjortocksåsom
jämförelser erfarit inommed vad gäller EG tillämpningenbeträffande av

i direktivmotsvarande regel 92/81/EEG.
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i vissaallmänt kan detRent fall uppenbart bränslensägas äratt att
uppvärmningsändamål.används för Så fallet det frågaär när är t.ex.om

uppvärmning lokaler smältningoch bostäder, skrot eller varmhållningav av
vid ståltillverkningstålämnen ugnsuppvärmningoch inom livsmedels-bl.a.av

Ävenindustrin glasindustrin.och bränsle används för attsom generera
skattemässigtvattenånga för uppvämming. Produktionanväntanses av

elektrisk kraft hjälpkan ske såväl med motordrift ångpro-av som genom
sistnämndadet falletI används bränslet alltså för uppvämming.cesser.

Likaledes i situationerdet heltmånga klart bränsleär används föratt ett
uppvärmningändamål motordrift.eller Det gäller bl.a.än kolbränslenannat

tillverkningför grañtelektroderanvänds och elektrodmassa ellersom t.ex.av
lacknafta vidanvänds färg-, limtillverkning.råvara lack- och Isom som

fall dock de inommånga förekommer tillverkningsindustrinär processer som
förhållandevis komplex vilket också tidigarenämntsnatur,av som- -

svårighetermedfört vad gäller den tolkningen dennärmare aktuellaav
avdragsbestämmelsen.

modellerDe utgjortVattenfall har värdefulltpresenterats ettsom av
diskussioner inomunderlag för utredningen avdragsbestämmelsen. Detom

redovisats under modell tillBsynsätt delöverensstämmer med denstorsom
tolkning bestämmelsen igäller dagsläget. Vi dockav som attanser en

energivaratumregel, energialstringanvänd för i denatt mån denen anses
teoretiskt kan bytas elenergi, mindre lämplig och kan tillär ledaut mot
felaktiga slutledningar inom vissa Vidare det, bl.a. bakgrundärprocesser. mot

önskemålet EG-harmonisering svårigheteroch rörande avgränsningav om en
inte möjligtaktuella produkter, Vattenfall föreslagit generelltattav som- -

undanta restenergiers.k. från beskattning.
innebärVattenfalls modell C alla energivaror vid till-användsatt som

verkningsprocesseni industriell verksamhet skall betraktas insatsvarorochsom
skattefria.därför Modellen inte direktivmed EG:söverensstämmer ochvara
intedärför ligga tillkan för harmoniseringgrund svensk ochrätten av

gemenskapsrätten.
särskild tolkningsmodellOm skall kunna användas vägledning viden som

rättstillämpningen det vikt den praktisktär användbar ochär påstor attav ett
tillförlitligtenkelt och det möjligt drasätt gör mellan beskattadegränsenatt

och obeskattade användningsområden. Vi har funnit Vattenfalls modell Aatt
alltför komplex svårtillämpadoch för uppfyllaär de krav bör ställasatt som

på användbar modell.en
slutsatsVår därför bestämningenär vad ändamålatt är änannatav som

motordrift eller uppvärmning får bygga på nuvarande nationella bestämmelse.
Den tanke den rättstillämpningennuvarande kan bygga påsägas ärsom att

avdrag medges för skatt sådant intepå bränsle direkt eldas utansom upp
används på något tillMed hänsyn vadsätt. uttalat vi inteharannat nyss
funnit anledning föreslå genomgripandenågra förändringar dettaatt synsätt.av

energialstring iUttrycket den nuvarande lagtexten innefattar således enligt vår
mening termisk energiöverföring i olika eller ochprocesstegprocesser
energivarans uppgift tillföra värmeenergi tillär att processen.
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självafrån flera håll påpekats uttrycketarbete har dockUnder vårt att
mindre lämpligt, inteenergialstring eftersom det på klargörande sättär ett

användningenergiomvandling och skerdenbetecknar som genomsom avses
Vi uppfattningvid olika delar denna ochslagbränsle av processer. anserav

ändringspråklig bestämmelsens ordalydelse börsåledes att snarast aven
göras.

i i tillEnergiinnehållet det bränsle förbrukas påtasen process varasom
energiinnehållet utnyttjas uppvärmningenbart för ellerolika Omsätt.

hittills innefattats i energialstring.motordrift uttrycketdet vadmotsvarar som
lämpligtbakgrunden det utforma avdragsbe-Vi den äratt attmotanser

avdrag kan medges för skatt bränsle "förbrukatsstämmelsen påså, att som
förbrukning motordriftför ändamål ellerföreller sålts än uppvärm-annat

iAnpassningen överensstämmelse med den motsvarande EG-ning". står
vilken övrigt införlivats i lagstiftningför flera medlemsstatersbestämmelsen,

översättning.mindre ordagrann fallet ieller Detta är t.ex.mergenom en
energiafgift mineraloliepro-i § andra stycket afDanmark, där 1 Lovav om

"...mineralolieprodukterförskatt skall derdukter att tas utm.v. anges
til til fremstillinganvendes afanvendes eller bestemt ellerater varme som

motorbrzendstof"
.

utsträckning bör medges6.5.3 vilken avdragI

Olika slag processerav

motordrift uppvärmning enligtellerUttrycket ändamål bör, våränannat
primära uppgift inteuppfattning, omfatta de slag där bränslets ärprocesserav

värmeenergi tilltillföra förenklat kan detNågot säga attatt process.en man
enligt hittillsvarande praxis,princip finns olika användningsområdeni där,tre

avdrag medgetts.
direkt kemisktområdet omfattar bränsle oförändratförstaDet som - -

i tillverkade iprodukter, kol kolstybb ochingår råvara t.ex.somsom
i olika reningsfilter. Sammaeller beståndsdel slagelektrodmassa som av

oljor kemisktproblem anläggas beträffandekan ocksåsynsätt utan som
skumdämpning liknande.används för och I dessa fall såledesoförändrade äger

förbränninginte bränsletnågon av rum.
mineraloljeprodukterområdet omfattar användsandra råvarorDet som som

kemiska processindustrin.inom produkter oftaden Dessa genomgårt.ex. mer
kemiska reaktioner i skilda förädlingsprocesserna,deomfattande ävenmen

användning inom motordriftbör begreppet ändamålsådan änannatrymmas
Vi särskilt petrokemiskauppvärmning. behandla denkommereller att

kapitelindustrin i
tredje sista omfattar vidoch området bränslen används reduk-Det som

reduktiontionsprocesser. Vad med begreppet harnärmare avsessom
redovisats i avsnitt 6.2.3.ovan
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Vi inte funnit finnshar det anledning inskränka skattefriheten enligtatt att
praxis. Vi intenuvarande har dock funnitheller finnsdet hållbara skäl föratt

kemiskahänföra andra slag till "annat ändamål motordriftatt änav processer
uppvärmningeller

industrihållfrånDet har hävdats skatt huvud inte böröveratt taget tas ut
energiden ipå används energiinsatsendär nödvändig förärsom processer att

den skall kunna genomföras. iKol används utsträckning bränsle istor som
dessa och vi tidigare beskattas kolnämnt används förprocesser som som- -
industriellt inte ibruk flertalet europeiskaandra länder. Exempel dettapå slag

framställning och brändär kalk ombränningcement samtav processer av av
ikalksten massabrukens tillfördaHuvuddelen den energin bindsmesaugnar. av

i tillverkadede produkterna de får energiinnehåll ochstörreatt ettgenom
omvandling till energibärarenågon intesker normalt en s.k. endotermannan

process.
Dessa slag enligtkan alltså uppfattning inte inrymmasvårav processer

avdragsmöjligheten.under den aktuella bedömningEn sådan överensstämmer
med vad allmänt i olikagäller de EG-ländema. ingår inteDet i vårtsom

iuppdrag bedöma vilken industripolitiska,mån sysselsättnings-att t.ex.
politiska beredskapsmässigaeller motiverarskäl lägre skatt bränslenpåen

vidförbrukas bl.a. sådana endoterma Omnämntssom processer som ovan. en
lägre skatt skulle motiverad den naturliga och gemenskapsrättsligtanses synes
tillåtna åtgärden begränsa eller slopa skatten kol.påattvara

huvudsaklighetsbedömningEn

Inledning

Vad under årens lopp skapat vidproblem tillämpningen densom av nu
aktuella avdragsbestämmelsen de fall insattdär bränsle i enskildär en process
kan ha såväl för ändamål motordriftanvänts eller uppvärmningänannatanses

för varrnhållning eller uppvärmning inom försom annan ramen processen.
direkt uppmätningNågon hur mängd bränsle till respektivegåttstorav som

vanligenändamål har inte kunnat ske, eller mindre exaktautan mer upp-
skattningar har fått hur andelargöras bränsleförbrukningenstoraav av som
kan hänföras till respektive användningsområde. Problemet har främst
aktualiserats olikavad gäller slag reduktionsprocesser.av

Som tidigare redovisat utgångspunkt förär vårt arbete långtsåatten -
möjligtdet skapa regler, enklaär och praktiska tillämpaär för såvälattsom-

skattskyldigade för de rättstillämpande myndigheterna. Vi därförsom anser
idet, högre grad hittillsvad varit fallet i Sverige,änatt lämpligtsom attvore
huvudsaklighetsbedömninggöra den energiförbrukning ägeren av som rum

inom olika slag industriell tillverkning. förutsättningEn för sådanav en
omläggning får dock inteden medför minskningavsevärdattvara en av
skatteintäktema ieller övrigt föranleder icke önskvärda konsekvenser i större

5 4-0849Dcll
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snedvridningarit.ex.påtagliga konkurrensförutsättningarnaomfattning, såsom
regi bedrivs rniljöpoli-i verksamhet eller nackdelar frånberoende på vems en

till rättstillämpningen i enskildatisk överlämnas desynpunkt. Det måste att
väsentligeni bränsleförbrukningenvad kan hafallen mån gåttavgöra anses

riktmärkeavdragsberättigat bör dock kunna 70för ändamål. Ettåt attvara -
bränsletillförseln i% förbrukatsden totala råvara. I75 en process somav

medges för skatten 25fall skulle således avdrag på resterandedessa även -
% bränslebränslemängden, detta ha för30 använtsatttrots ansesav

uppvärmningsändamål.
angivna rättstillämpningbakgrunden både dendenMot attanser som

inomi Sverige viktiga EGför konkurrentländer och förenk-förekommer
lämpligt huvudsaklighetsbedömninglingsskäl talar för det göraäratt att en

bränsleanvändningen.av

Reduktionsprocesser

huvudsaklighetsbedömningen tillämpad reduktionspro-föreslagna kan,Den på
till tillförs till skattefriaallt bränsle hänförs detleda att som processencesser,

huvudsaklighetskravetbör alltså, uppfyllt,området. Avdrag medges förärom
tillbränsle kan medverka eller delta i reduktionspro-skatt alltpå sägassom

utvidgning i tillavdragsrätten förhållande vadDetta är avcessen. en som
i idag. Medverkan kan bestå skapa ochgäller upprätthålla dent.ex. att

andra processförhållanden behövs för reduktionenoch skallatttemperatur som
i inte möjligt mätteknisktgenomföras. således dessa fallkunna Det är att

till uppvärmning.urskilja den mängd bränsle skulle ha åtgått Iansessom
i avsnitt 6.4.2,noteras diskussionersammanhanget kan, försnämnts attsom

införa i direktiv innebördinom bestämmelse 92/81/EEG,EG att atten avom
skattefrihet mineraloljor huvudsakligen iskall gälla för användssom en
reduktionsprocess.

Andra reduktionänprocesser

reduktion, insatt ifinns också andra där bränsledock alltDet än ettprocesser
väsentligt till vissfungerar del kan ha förråvara även använtssom men anses

Ävenuppvännningsändarnål. i rimligtdessa fall det är göraatt attanser en
huvudsaklighetsbedömningskattemässig tillförs enskilddet bränsleav som en

tillverkningsprocess. förAvdrag bör alltså medges skatt på allt bränsle som
i förutsättning tillförda i väsentligunder det bränsletförbrukas atten process,

motordriftför uppvärmning.grad kan ha ändamål elleranvänts änannatanses
huvudsaklighetsresonemang,det förtSom exempel på kansom ovan,

framställning jämförelse framställningvätgasnämnas samtav som av- -
kimrök.

till följd sönderdelninguttryckt erhållsEnkelt kan sägas vätgasatt av
spaltning Sönderdelningen i ieller gasol. sker tuber slagnaturgas ettav av



SOU 1994:85 Avdrag för skatt på bränslen... 131

krackugn. huvudsaklighetsbedömningEn bör den gasol ellergöras av annat
tillsätts ibränsle tuberna, eftersom självadet där den förändringspro-ärsom

resulterari vätgas ägercess som rum.- -
Så vitt vi erfarit går det bränsle tillsätts i ituberna allt väsentligt åtsom

till egentligaden framställningen medan endastvätgas, mängdsmärreav en
bränslet alstrar kan till förvänne uppvärmning inne itas tuberna.av som vara

Vårt förda medför därför avdrag medges för skattovan pa alltresonemang att
tillförsbränsle tuberna. Förutom tuberna dettapå upphettasattsom sätt

inifrån, visssker eldningäven utanpå tuberna. Något avdrag bör intedock
medges för skatten detpå bränsle tillgått dennaat uppvärmning.som

Kimrök används inområvara bl.a. tryckfärgs- och gummidäck-som som-
sindustrierna framställs iockså slag krackugn. Naturgas ochett av syre—
tillsätts i medan upphettas bränsletillförselugnen, externugnen genom av

Denna bränsletillförsel kan intenaturgas. externa medverka isägas den
egentliga i och bör alltså, enligt vår bedömning, inteprocessen ugnen
innefattas i den nämnda huvudsaklighetsbedömningen. Avdrag kan således inte
medges för den skatt belöper på det bränslet.externasom

Vad bör avgörande för bränsletillförsel skall innefattas isom vara om en
huvudsaklighetsbedömningen i likhetär med vad bör gälla försom-
bedömningen reduktionsprocessen bränslet kan medverka tillav att sägas-

ieller delta den egentliga där bränslet fungerar råvara.process som
skillnadNågon bör enligt mening intevår mellan de fall,göras där ochett

tillsättsbränsle till och olikadär bränslensamma medverkar ien process
Det kan fallet i därt.ex. koks tillsättsprocessen. isenare vara masugnen,

del, medan i vissa fallövre kol, olja tjäraeller tillsätts iugnens masugnens
nedre del för möjliggöra slutreduktionenatt malmen.av

viktigtDet är den huvudsaklighetsbedömningpoängteraatt att som
föreslagit tillämpasskall endast på den bränsleförbrukningovan ägersom rum
inom och Avsikten givetvis inteär skattskyldigen samma skallprocess. att en
kunna avdrag för all bränsleförbrukninggöra i industriellahansägtsom rum
verksamhet, enbart för den huvudsakliga delen denatt totala bränslevoly-av

inom företaget förbrukats för ändamål motordrift ellermen änamrat uppvärrn-
ning. Bränsle till driftgar åt uppvärmning industrilokalermotorer,som av av

terrniskaoch andra inte del reduktionspro-utgörprocesser, som t.ex.en av en
skall intesåledes ingå i huvudsaklighetsbedömningencess, utan separatses

utifrån sitt användningsområde.

Avdrag på grundannan

Det bör iavdrag vissa fall kan medgesnoteras att påäven gmnd. Omannan
framställs skattepliktig produkt kan avdrag förgenom en process skatten på

insatt bränsle tillämpningmedgöras avdragsbestämrnelsen i nuvarandeav
24§ första stycket lagen allmän energiskatt, idvs. sambandg medom
framställning skattepliktiga produkter. Avsikten med denna bestämmelseav
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vid för skatt belöper bränslenskall användas avdrag pådenatt somsynes vara
drift stationärauppvärmning dessa falleller Ianvänds för motorer.avsom

tillämpningförbrukat bränsle medför all skattsåledes avdrag påkan göras av
energialstringi stycket f ändamålavdragsmöjligheterna 24 § första änannat-

energiskatt och behovallmän någotoch lagen göraattav enomg-
viss utvidgninghuvudsaklighetsbedömning finns inte. Vi föreslår en av

vid framställninganvändstill för skatt bränslenmöjligheten avdrag på som
i avsnitt rafñnaderi-diskuterasfråga 7olika produkter. Denna närmare omav

petrokemisk industri.ocher

Restprodukter

olika industriella tillverkninspro-i samband medkan uppståDe restgaser som
skattepliktiga enligtinteprodukter f.n. svenskaofta ärutgör somcesser

bestämmelser.
insattainnebär den del det bränsletnuvarande skattereglernaDe att av som

gasproduktionen blir intebelastad med skatt avdragförgå åt attgenomanses
uppvärmningsändamål.fördel bränslet användsmedges för den somav

till följd metallurgiskavide talar uppstårEftersom gaser om av processer,
särskilda metallurgiavdraget kan fullt avdragdock länge detmedges så göras

gasproduktionen tillämpningförde kolbränslen åtför gåttäven som genom
deklarationsavdrag.dettaav

inte vilketliknande kolväten, medförochMasugnsgas ärrestgaser att en
skattepliktiga.inte SverigeEG-harmonisering de har såledeskräver görsatt

möjlighet väljalikhet gäller kol- och torvbränsleni med vad attt.ex.som --
huruvida ellerprodukterna skall beskattas

vi, särskiltde frågor ålagtsutgångspunktallmännaVår utöverär att att
materiella ändringar befintligadenskall föreslå endast sådanabelysa, av

anpassning tilllagstiftningen motiveras EG:s regler området.påav ensom
anledningfinnerbakgrunden saknas föreslåRedan den attatt attmot

skattepliktiga.liknande icke skallkolväte-gaseroch görasmasugnsgas
reduktionsprocesstill följd ellereller uppstårOm vänne av en engaser

i väsentligttillverkningsprocess, bränslet allt förbrukat fördär ansesannan
motordrift uppvärmning, vieller avdrag skalländamål än attannat anser

insattaden del det bränslet ha gåttför skatt påmedges även av som anses
blir tillvänneproduktion. följdoch Restgaserna vårtför denna avgas—

energiskatt,inte till med sigsåledes del belastadenågon vareresonemang
intebeskattning indirekt fördirekt eller avdrag medges detattgenomgenom

respektiveför produceraha gåttbränsle värmen.attanses gasensom
redovisade tillämpasdet bör endastbör dock observerasDet synsättetatt

till följd sedvanliga produktionen viddengäller de uppstårvad avgaser som
produktionenindustrianläggning. företagkan förekomma ökarDet att etten

biprodukt, ivanligen enbart syfte kunnauppstår attsom engas, somav en
Äventill tjärrvärmenät. intetillhandahålla ökad mängd vänne ettt.ex. en om
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produkten betrakta skattepliktig börär dockavyttras attsom som en vara,
bränsleanvändningen vid den ökade framställningen belastas imed skatt och

avdrag för den sedvanliga framställningenmed alltså kunnatatt görassom-
inom för ändamål motordrift eller uppvärmning inteän börannatramen -

ytterligaremedges för skatten för denna bränsleanvändning.

Konsekvenser förslagvårtav

utvidgning avdragsmöjligheten följerDen den huvudsaklighetsbe-av som av
dömning föreslår innebärskall avsevärd förenklinggörassom en av
beskattningen såvittoch kunnat bedöma litenendast minskningen av- -

skatteintäkterna.de totala Flertalet de där förslag aktualiserasvårtav processer
metallurgiska vilket innebär avdragsrätt förutgör all bränsleför-attprocesser,

brukning inom medges länge särskildaså det metallurgiavdragetprocesserna
gäller.

Även reduktion förhållandevis entydigt kemisktär begrepp, detett ärom
vissatroligt tolkningsproblem främst rörande avgränsningen deatt av-

där bränsleförbrukningen för ändamåläga änprocesser annatanses rum
motordrift uppvärmningeller kan uppstå med anledning tillvårt förslagav-
tillämpning avdragsbestämmelsen.av

6.5.4 Tolkning avdragsbestämrnelsen i vissaav
tillverkningsprocesser

Inledning

avsnitt 6.4 har redogjort vissaI för industriella där den aktuellaprocesser,
avdragsmöjligheten betydelse. Viär kommer nedan redovisastor vårattav
uppfattning hur avdragsbestämmelsen bör tolkas i enskildade fallen,av men
det uppenbart den detaljerade gränsdragningenär området föratt mer av

utifrånavdragsrätten förutsättningarde föreliggeri varje enskilt fallsom- -
överlämnas rättstillämpningen.måste ät Som tidigare kommer docknämnts

intevar genomgång omfatta förbrukning elektrisk kraft. Beskattningenatt av
energiflöden inom den petrokemiska industrin behandlas vidare i sin helhetav

i kapitel 7.
Det kan samtliga kommer omfattasnoteras att redo-attprocesser, som av

ingörelsen, faller under tillverkningsprocessiuttrycket industriell verksamhet,
energiskattvarför allmän inte utgår de bränslenpå förbrukas. I de fall dåsom

bränslet för uppvärmning enbart koldioxidskattanvänt medtasanses ut en
fjärdedel den bestämda skattesatsen.av
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stålframställningochJärn-

Inledning

EG-direktiv, användningInledningsvis aktuella vad gällerbör konstateras att
uppvärmningsändamål, gasformigaenergi endast andra flytande ochför rörav

inte tidigare finnskolbränslen. Somoch såledeskolväten nämntsän naturgas
Sverige vidinte hinder för EG-medlemskap behålla skattendet något att ett

i utformning.dess nuvarandekolpå

Koksverken

tillföra till i insattaAvsikten kol koksverket,med detäratt attprocessen
till Vid vissa biprodukter,skall förädlas koks. erhålls dockkolet processen

tjära.koksugnsgas Koksugnsgasenfrämst återanvändsäven t.ex.gas men
kontinuerliga uppvärmning iför denbränsle ägersomsom rum av ugnarna

självförsörjande energi.Koksverket energivarorkoksverket. på Inköpär av —
uppvärmningför behöver därför vidanvändas endast sällsyntagörasatt -

igångtillfällen, då verksamheten efter till följdha legatsätts attsom nere av
reparation anledning. fall vi videller Dessa bortser dock från denannan

bedömningen.fortsatta
i avnitt 6.5.3Som utvecklats förordar huvudsaklig-närmare attovan, en

tillämpas vid bedömningenhetsprincip förskall avdrag skatt bränslenpåav
motordrift uppvärmning.används för ändamål eller An-änannatsom

vändningen framställningkol för koks kan betraktas sådantettavav som
Till skillnad tidigare,ändamål. från vad gällt iannat attsom menar

framställning ingå värmeproduktionkoks skall den ochävenav anses gas-
till följd koksningsprocessensker och således avdrag skall medgesattsom av

tillförs Avdragsmöjlighetenför skatt allt det kol koksverket. skallpå som -
huvudsaklighetsprincipentillämpning den nämndamed omfatta denävenav -

kolförbrukningenandel den totala kan tillha åtgåttsmärre av som anses
produktionen biprodukter tjära.andra koksugnsgas,än t.ex.av som

redovisade skattemässiga bedömningen saknarFörden det betydelsenu om
nyttiggörs inom tillkoksverket, överförskoksugnsgasen andra delar ettav

säljs tillintegrerat järnverk eller utomstående förbrukare.
Sverige finns i endast koksverk integrerade järnverkI dag med ochärsom

tillförsäljning det producerade kokset utomstående förbrukare förekommerav
i omfattning. redovisadeendast begränsad Det beträffande möjlig-synsättet
till för skatt kol framställningenheten avdrag på används försom av

tillämpas endast beträffandekoksugnsgas, bör den uppstårgas som som en
innebär i principbiprodukt.reell Detta avdrag skall kunna medges endastatt

mängd kol erfordras för producera det koks iför den behövsattsom som
Överskjutandejämverket. direktmängd kol får således föranvänd attanses

ytterligare volymer koksugnsgas i princip inteproducera och avdrag skulle
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medges för skatten detta visspå kol. En andel denna kolmängd bör dockav
vidanvänd framställningenråvara koksugnsgas. Om detta fallanses som av

inträffa i praktikenkommer bör därför skatten schabloniseradpå mängdatt en
kol kunna dras fårDet överlåtas rättstillämpningenåt närmare avgöraattav.

beräkninghur sådan skall göras.en
Eftersom koks skattepliktig iprodukt sigär kan och för ävenen en annan

avdragsmöjlighet tillämplig för bränsleförbrukningen i koksverken,vara
nämligen nuvarande 24 § första stycket lagen allmän energiskatt somg om

vissa förändringarefter förts till 7 kap. 2 § andra stycket iöver 3 den nya
lagen energi. tillämpningskatt på Med denna bestämmelse kan,om av som

tidigare, avdrag för skattnämnts på bränslegöras förbrukats försom
framställning skattepliktiga bränsleprodukter. Avsikten torde emellertidav

denna avdragsbestämmelse skall omfatta bränsle förbränns iattvara som
samband med produktionen skattepliktiga produkter inteoch alltså bränsleav

används vid tillverkningsprocessen.råvara Eftersom tillförselnågonsom som
direktabränslen för förbränningsändamål inte i koksverket,ägerav rum anser

inte finns tillämpningför bestämmelsen i 24 §att utrymme förstaav
stycket vad gäller bränslen förbrukas i koksverken,g som

Sintringsprocessen

Bränsleanvändningen inom sintringsprocessen bör i likhet med vad som-
innangällde det särskilda metallurgiavdraget infördes anses avse upp--

värmning. Enligt uppgifterde vi erhållit dettaöverensstämmer medsynsätt
vad inomgäller EG.som

Masugnarna

Masugnsprocessen typexempel reduktionsprocess.är på enlighetett I meden
vad utvecklat i avsnitt 6.5.3,börnärmare avdrag medges för skatt påovan
allt det kol iförbrukas Eftersom tanken avdragärsom masugnsprocessen. att
skall kunna för skattgöras på det bränsleäven används för skapa ochattsom
upprätthålla den krävs för reduktionentemperatur skall kunnaattsom
genomföras, saknar idet detta sammanhang betydelse vilket slag bränsleav

används för dessa ändamål. Detta medför avdrag kan medges förattsom även
oljeprodukterskatt på inomanvändssom masugnsprocessen.

I bör, tidigare,utvecklats ingå denävenmasugnsprocessen som anses gas-
värmeproduktionoch sker till följd Avdrag skall alltsåsom av processen.

medges för de bränslen kanäven ha föranvänts producerasom attanses
masugnsgasen.
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och råstålVidareförädling råjärnav

i likhetiskyddsmedel formar 0.dyl. böranvändskolbränslenden månI som -
bränsleförbruk-för skatt dennai avdrag medges pågäller dagmed vad som -

efterbehandling råjämetvid allanvändsövrigt det bränslening. börI avsom
uppvärmningför och såledesdet lämnatsedan använtmasugnen anses

bearbetningen vidgäller skrot-vadbör anläggasbeskattas. Samma synsätt
innebär bedömningi hänseende vår någonheller dettabaserade stålverk. Inte

enligt nuvarande bestämmelser.ändring gällervad somav

kalkbrändFramställning av

funnitkalkbränning inte för denhar något talargällerVad attsom
energiförbmkning inom skall änäger annatrum processen anses avsesom

tillämpning hittillsuppvärmning. med den gälltDetta överensstämmer som
fortsättningsvisskatt skall såledesoch även tas ut.

nedsättnings-avskaffandettidigare kommer dockSom konstaterats av
koldioxidskatt nivåvilket innebär efter den gäller förfullreglerna, att som

till skatteökningtillverkningsindustrin betydande förskall betalas, ledaatt en
tillverkareenergiintensiva industrin, dit bl.a. bränd kalk räknas.den av

Framställning kalciumkarbidav

bedömning hittills gjortsinte anledning vadVi finner ändra på denatt som
i framställningen kalciumkarbid.förbrukningen samband medkolgäller av av

det kol används försåledes medges för skatten påskallAvdrag som
reduktionsändamål.

i avsnittvi 6.5.3 den ochutvecklatSom närmare attovan anser gas-
i reduktionsprocess ivärmeproduktion samband meduppkommer ensom

huvudsaklighetsbedömningingå iskattehänseende skall den görssom av
karbidugnsgas ienergiförbrukningen. Eftersom uppkommer omedelbart sam-

kalciumkarbid,framställningen skall således avdrag medgesmedband ävenav
tillbränslet kan ha framställaden del gått åtför skatten på attsom ansesav

gasen.

ramställningF cementav

skattemässigtcementtillverkningengjorts gällande börFrånbranschhåll har att
stålindustrin. Härvid förbränningen ijärn- och har hävdatslikställas med att

förutsättning kemiska reaktionerna,nödvändig för bl.a.deär attenugnarna
energinoch den använda därför skallsintringen, skall kunna äga attrum



SOU 1994:85 Avdrag för skatt på bränslen,... 137

betraktas reduktionsmedel. I fall gjortshar gällandeett denvartsom att
energiomvandling sker vid cementtillverkningen, varigenom kalciumkar-som

ombildasbonat till energirik kalciumoxid under avgivande koldioxid,mera av
uppvisar likhetersådana med reduktionsprocessen cementtillverkningen böratt
jämställas med sådanen process.

Även förbränningen visserligen krävs för fortsattadeom att processtegen
i cementtillverkningen skall kunna genomföras, vi intekan ñnna att processen

jämställaskan med reduktionsprocessen. Inte heller på grund detäramian
enligt uppfattningvår möjligt hänföra delnågon bränsleförbrukningenatt av
till sådan användning tillämpningmed avdragsbestämmelsen "försom av-

ändamål motordrift eller uppvärmning"än kan berättiga tillannat skatteav--
drag.

redovisadeDen bedömningen överensstämmer med den tolkningävennu
mineraloljeprodukterbeträffande gjorts inom EGsom motsvarandeav- -

bestämmelse undantag från beskattning. Eftersom viktigt led iom vårtett
arbete lämna förslag tillär utformning den svenskaatt energiskattelag-en av
stiftningen medöverensstämmer vad gäller på motsvarandesom områdesom
inom vi inteEG, beredda föreslåär tolkning direkt awikeratt en som mot
vad gäller inom EG. Vi således den bränsleförbrukningsom attanser som

inom cementindustrinäger skall uppvärmning. innebärDettarum anses avse
inte förändringnågon i förhållande till nuvarande Av skäl vi isynsätt. som
tidigare sammanhang redovisat vi huvudregeln börattanser attvara samma
avdragsbestämmelser tillämpas för alla slag bränslen, dvs. vittså ärav nu
aktuellt kolbränslen mineraloljor.och

Vi dock cementindustrin kommer vidkännasnoterar att väsentligaatt
skatteökningar i och med de gällande nedsättningsreglernaatt upphörnu att
tillämpas vidarese avsnitt 6.6 nedan.

Framställning ferrolegeringarav

Kolbränslen används för smältreduktion bör använda försom anses annat
ändamål uppvärmning ellerän motorbränsle. denPå grunden bör därförsom
avdrag kunna medges metallurgiavdraget intenär längre kan utnyttjas.

Framställning aluminiumav

Vi intehar funnit anledning den tolkningompröva vadatt av som anses som
energialstring i samband med olikade leden vid tillverkning aluminiumav

hittills gjorts beskattningsmyndigheten. iKol anod- och katodblockensom av
bör alltså för ändamålanvänt motordrift ellerän uppvärmning,annatanses
medan bränslen förbrukas vid smältning beskattas eftersom dennasom
användning betraktas uppvärmning.som
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zink och blyFramställning koppar,av

i sambandelektrisk kraft förbrukasinte påEftersom skatt tas ut somnumera
industriell verksamhet, begränsar våritillverkningsprocessermed

energiförbrukningsmältverkenstill del utgörsbedömning den som avav
respektive kolbränslen.mineraloljeprodukter

erfarit, intevittförekommer,framställningen koppar såVad gäller av
olika Gasol docki kanförbrukning olja kol deellernågon processtegen.av

avskiljts i samband medrening ädelmetaller,i samband medanvändas somav
gjort bedömningenkopparsmältmaterialet. Vi denharrafñneringen attav

uppvärmning, varför skatt skall dettill påanvändningen hänföra tas utär att
insatta bränslet.

ivid Rönnskärsverken användsförbrukasdet kolHuvuddelen somav
i fumingugnenVi denfumingugnen. ägeratt som rumprocessmenar

reduktionsprocess, inte skallvarför skatthuvudsakligen betraktaär att som en
Ävenvid denna denförbrukaskolbränslendepåut process.tas som

upprätthålla denbränsleförbrukning för skapa ochkrävs temperatur,attsom
tillkunna hänföras detreduktionen skall genomföras, börförerfordras attsom

medges för skatten alltVi avdrag bör påskattefria såledesområdet. attanser
tillsätts i fumingugnen.bränsledet som

avsnitt i reduktionspro-i 6.5.3börtidigare utvecklatenlighet vadmedI
värmeproduktion till följdskerochinräknas denäven som avgas-cessen

insattaför den del detskall således medgesAvdrag även avprocessen.
framställning fuminggas.förkan åtgåbränslet avansessom

bränsleförbrukningeni furningugnen kanbedömning förMotsvarande som
i klinkringsugnen, därolja förbrukasoch denför det kolockså göras som

reducerande atmosfärenfunktion åstadkomma denprimärabränslenas är att
i ugnen.

i likhetvid blykaldoverket.reduktionsmedel IOlja används processensom
reduktionsprocesser,övriga avdragförbör gällamed vad attansersom

bränsle.för skatten dettaskall medges på

Sammanfattande synpunkter6.5.5

tolkningen "föravdragsbestämmelsenvad gällerGenerellt kan, annatav
tillanslutituppvärmning", demotordrift ellerändamål sägas attän oss

i rättstillämpningen,hittills utvecklatstankegångargrundläggande mensom
möjligheten tillmodifierade tolkningar främstföreslagit vissa rördock som

i reduktionsprocesser.samband medanvändsför bränslenavdrag skatt på som
stålindustrin masugnsprocessenjärn-ändringarna ochberörföreslagnaDe

fumingprocessen. Vidareframställningen vissa metaller främstandrasamt av
innani till vad gälldeviss förändring förhållandeföreslagitvihar somen -

skattemässi bedömningeninfördes gäller denmetallurgiavdraget 1984 vad ga-
inombränsleanvändningen koksverken.av
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Förutom vad gäller de nämnda har inte funnit anledningprocesserna att
uttrycket "annat ändamål energialstring" ellerän för använda denge att av-

föreslagda terminologin "annat ändamål motordrift elleränoss upp-—
värmning " innebördnågon ändrad eller tolkning. Vissa industrigrenar kommer

inomändå de åren drabbasnärmaste iatt flera fall väsentligaav - —skatteökningar. Detta har emellertid inte sin igrund förändrade tolkningar av
den aktuella avdragsbestämmelsen, beror tidigareutan nämntsnu påsom- -

de gällande nedsättningsreglerna det särskildaatt avdraget för skattnu samt
ipå bränslen metallurgiska kommer upphöra gälla. Viattprocesser att

kommer i följande avsnitt kortfattat beröra vilka industrier iatt särskiltsom
hög grad berörs dessa förändringar.av

6.6 Konsekvenser för den energiintensiva
tillverkningsindustrin

riksdagenNär under våren 1992 beslutade tidigare nedsättningsregleratt skulle
avskaffas och skattelättnaden för metallurgiskt kol skulle upphöra igällaatt
och med utgången 1994,år skedde detta i samband med den allmännaav att
energiskatten helt slopades för den tillverkningsindustrinsvenska samt
skattesatsen för koldioxidskatten till nivåsattes motsvaradeen som en
fjärdedel den allmänna nivån.av

EG-kommissionen införlade miljökonferensen i Brasilien under sommaren
1992 fram förslag till energi-samlad och koldioxidskattett skulleen tassom

inte mineraloljeprodukterbara påut på kolbränslenävenutan ocht.ex.
skattenivåDen för 1993 diskuteradesnaturgas. år för denna skattsom

3motsvarade USD fat olja och ambitionen skatten därefterper attvar
successivt under följandede höjasåren skulle till 10 USD fat olja. Detper
föredragande statsrådet iuttalade samband med förslaget till omläggning av
den beskattningensvenska Sverige skulle sinsänka beskattningatt bränslenav
till 5 USD fat olja och ambitionen på längre siktnågotatt bordeca per vara

sig till EG’.ansluta det framtidanära inomatt Avsikten meduttaget den
genomförda ändringen de svenska skattereglema såledesav attvar anpassa
energiskatterna i riktning nivåerde tillämpades i för Sverigemot viktigasom
konkurrentländer.

riksdagenNär beslutade nedsättningsreglemas avskaffande ansågsom
allmänt troligtdet inomEG framtidatt skulleatt komma införavar en snar att

energi- koldioxidbeskattningoch bl.a. kolbränslen. Nu cirkaen två årav -
kan konstateras läget det minstatt är Intesenare snarast med tankemotsatta.—

svårigheternapå industriländer,andraäven främstatt U.S.A. och Japan, att
införa liknande skatt, imåste det dagsläget i högsta ovisstgraden anses om

’ Prop. 1991/922150Bilaga 1:5 11.s.
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inom överskådlig tidkoldioxidskattenergi- ochi vilken formi falloch så en
införas inom EG.kommer att

övergångsregleringen bör1994 uttalatRiksdagen har under våren att
tillfälliga nedsättnings-1995. deunder Närgällerdenförlängas så ävenatt

avdragsmöjligheten belöperför skatt påsärskildadenreglerna somsamt
tillverknings-energiintensivavissakommergälla,metallurgiskt kol upphör att

energibeskattningensvenskaföljd nivån denindustrier till på sämreatt av
ikonkurrentindustrier länder.andramotsvarandegällervillkor vadän som

kalkbränningnämligentillverkningsprocesser,gällafrämst tvåkanDetta anses
cementtillverkning.och

Även stålindustrin kommerjärn- ochjärnmalmsgruvoma attsamt
intei med avdrag kommersina ochökning skattervidkännas attattaven
sintringsproces-vidbränsleförbrukningför skatt den ägermedges på rumsom

avsnitt sinterprocessbeskrivningarnai tidigare kanframkommitSom avsen.
råjärnsframställningenianslutning till självaiantingenframställas masugnen

vanligenvid fristående belägnaenheter,järnverk ellerintegrerat näras.k.
järnverkenintegrerade kangäller deVadmalmen bryts.plats därden

kolförbnikning viddel verkensvisserligen äger ettatt stornoteras rumaven
nämligen och harråjärnsframställningen,i attsteg masugnsprocessen,annat

energiförbrukning inomför all dennaföreslagit skall medgesavdragatt ramen
Ävenuppvärmning.motordrift ellerändamålförför avdraget änannat

förhållandevisframställningen sinter dockvidbränsleförbrukningen är avav
omfattning.stor

metallurgisk och det nuvarande avdragetSintring räknas processensom
innebäri såledesanvänds sådanabränslenför skatt på attprocessersom

bränsleförbrukning inomdenmedges för skatten på ägeravdrag som rum
Även visserligenmetallurgiavdraget infördes ansågsinnansintringsverken.

i vilken energin för-energiskattesammanhangSintring i processsom en
övrigtför lågskatt-uppvärmningsändamål,brukades för uttaget sommen av

i begränsades de då gällandenivå dagbetydligt falletlägre ärpå än aven -
metallurgiavdragetsåvälSlopandetnedsättningsbestämmelserna. somav

nedsättning därför komma medförasärskild skatten kanmöjligheten till attav
sintringsverken. problemOm dettakostnadsökningar för ettanses varastora

invändningarprincipiella kan kunnadet, göras,bör lösas utan attsynessom
eller slopas.kol begränsasskatten påske attgenom
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bränslen iBeskattningen7 av

petrokemiskochrafñnaderier

industri

Processbeskrivningarl
.

industriPetrokemisk1 1
.

förbasenindustrinpetrokemiskadenframställs i utgörprodukterDe som
kemiskaorganiskdenindustrin ochplastförädlandedendelenstörre avav

råolja ellerantingeniråvaranursprungliga ärindustrin. Den processerna
vidareanvändsnafta,erhållsraffmering råoljaGenom somnaturgas. somav

Vid utvinningenförädlingsprocessen.petrokemiskainom denråvara av
därefteroch butan,främstvissa delarnaturgas sompropanav gasen,separeras

vidareförädling.förlevereras
krackanlägg-iomvandlasalternativa råvarornadenågonNafta eller enav

råvarangår till på såKrackningenoch sätt attning till etent.ex. propen.
krackugn.tuber iupphettadevattenånga ochmedblandas enpasserar genom

molekylemavilket medför sprängshög, 850°C,i denna attTemperaturen är ca
bildassönderbrytningenTill följdkrackar.fragmenti antalsönder enett av

särskilda separationer.tillvaraprodukter,olikarad tas genomsom
bestårochkallas bränngaserhålls brukarde produkterEn somav

i krackanlägg-återanvänds vanligenbränngasDennahuvudsakligen metan.av
vattenånga.produktioneneller vidi krackugnamaantingenningen, av

ibeståndsdelhuvudsakliggasformigt kolväte, ärMetan, är ett ensom
ellerbiologiskauppkommadockkanMetan även processernaturgas. genom

bildasBiologisktpå syntetiskframställning metanväg. genomgenom
avfallsanlägg-ellerreningsverk, gödsel-irötningsprocesser t.ex. torvmossar,

olikatill följdsåledes uppkommersyntetisktmedanningar, metan av
industrin.petrokemiskainom denprocesser

förrafñnaderiersåväl vidförekommerKrackanläggningar t.ex.-
endapetrokemisk industri.vid Denbensinframställning som annanav -

Stenungsund ochiframställs belägenSverige därkrackanläggning i äreten
anläggningenStatoil A/S. Numera1994fram till den 1 ägsägdes avmars av

PetrokemiBorealis AB. Defåtti bolagStatoil och Neste namnetett som
huvudsakligen 400 000anläggningenframställs vid tonprodukter är etensom
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år och 190 000 år. Eten används bl.a. vid tillverkningper tonpropen per
plastråvaror såsom polyeten och PVC, medanav grunden förutgörpropen

oxoproduktion och framställning syntetñbrer.t.ex. övrigaDe produkterav
uppkommer till följd krackningen i Stenungsund enligtsom är uppgifterav -från Borealis Petrokemi AB buten, bränngas,vätgas, pyrolysbensin,-

brännolja tjockoljaoch för framställning kimrök. Produktionen bränngasav av
varmed och vätgasblandningarmetan samt metan-avses användssom— som

industribränsle tilluppgår 180 000 år. Av produkterton erhållsca per som-
vid krackningen framställs inom anläggningen MTBEäven metyltertiär
butyleter.

Borealis Petrokemi AB del sinaavsätter produkterstoren av genom
försäljning till närbelägna kemiska fabriker, Borealis Polyeten,t.ex. Hydro
Plast, Berol Nobel och Neste Oxo, verksamheten innefattar i mindremen
utsträckning distribution tilläven andra delar Sverige samtav export.
Produktionen %20 denutgör totalametan mängden produkterav ca av som
framställs bolaget och företagets bränslebehov.motsvararav eget

7.1.2 Raffmaderier

Vid oljerafñnaderier vidareförädlas råolja och delas i olika fraktioner,upp
såsom nafta, fotogen och gasolja. Fraktionerna ofta föremålgas, är för
ytterligare behandling, ex.vakuumdestillati0n, avsvavling och vätekrackning,
innan de levereras från raffinaderiet färdiga produkter. sigDet rörsom om
bensin, flygbränsle, dieselolja eldnings- tjockoljor,ochsamt olikaävenmen
gasformiga kolväten och butan.t.ex.som propan

För utbyte fraktionerstörreatt lämpligaär drivmedel,av som som
krackas de fraktionema i särskilda krackningsanläggningartyngre där

slitsmolekyler sönder och lättflykti produkter erhålls. Fraktionernamer kanga
igenom olikagåäven hydrering i syftetyper reducera aromathalten iattav

oljan och avlägsna innehålldess svavel, och kväve.av syre
Råolja används också grund för tillverkning olika specialoljor,som av t.ex.

processoljor bitumen.och
Som bränsle i rafñnaderiernas ångpannor och används nästanugnar

uteslutande raffmaderigas, härrör från raffinaderiernas olikasom ochprocesser
består butan, och Ietan, vätgas. någonav metan månpropan, används också
eldningsolja.
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beskattningsreglerNuvarande7.2

Skattepliktiga produkter7.2.1

ienergiskatt skall betalas 1 § andra stycketvilka allmänbränslen förDe anges
till mineral-energiskatt i bilaga Beträffande1 lagen.allmänlagen samtom

motorbrännoljortill börjani fotogen, ochgäller dagoljeprodukter atten
oljeprodukter 27.10 eller 38.14tulltaxenreldningsoljor andra ärsamt ur

smörjoljor smörjfetter inteskattepliktiga. dock för ochUndantag görs som
energiskattenergialstring. Allmän för gasol ur tulltaxenrföranvänds uttas

Även bränsleblandningar tillhörandra sådana de38.23.eller27.11 än som
förutsättningskattepliktiga, underdockangivna tulltaxenumren är att

viktprocent oljor erhållitsminst petroleumblandningen innehåller fem som ur
bituminösa mineral.eller ur

skattepliktighänförs under tulltaxenr 27.11Vidare är naturgas en
gasformigablandning olika Samman-kolväten.produkt. Naturgas är en av

utvinns.i viss beroendesättningen på Denmanär naturgasnaturgasenvar
gasfyndigheter i Nordsjöni Sverige från danska ochdistribueras härrörsom

Återstoden%regelmässigt 95 kan beståinnehåller över naturgasenmetan. av
och butan. levererasolika mängder Naturgasvätgas,etan,t.ex. propanavav

tilli förekomma förtätad vätska.gasform kani ävennaturgasnätet men
jämställs ihöga halt den den svenskagrundPå metannaturgasens avav

skattepliktigaenergibeskattningen Utanför det området föll dockmed metan.
särskilt i energiskatt,2 § lagen allmäntidigare, stadgandeett omagenom

proposition i vilkenframställd den skatt páinhemskt I naturgasmetan.
för omfattadel984/85:64 uttalades undantagetprop.föreslogs att metan

metan‘.syntetisktbiologiskt framställdsåväl som
skattenedsättning industrinförUtredningen reglernaöversyn av omom

i sitt "Konkurrensneutralväxthusnäringen framhöll betänkandeoch m.m.
frånenergibeskattning" SOU 1991:90 bestämmelsen undantagatt om

direkt stred EG:s regelsystemskatteplikt inhemskt framställdför metan mot
handelspolitiskai Sverigesöverensstämmelse medinte heller stodoch

särbehandlingen inhemskaUtredningen förordade därföråtaganden. att av
skullebränslen utgáz.

regeringen iutredningens lade 1992 s.k.förslag arsbakgrundMot av
kompletteringsproposition Bilaga fram förslagprop. 1991/92: 150 1:5 ett om

till framställsskattefriheten skulle ändras att metanatt som genomavse
processer regeringens iRiksdagen förslag den delen ochbiologiska antog

syntetiski januari 1993.trädde kraft den 1 Den påändringen vägmetan, som

1984/85:65 16.Prop. s.
z 1991:90 144SOU s.
3 Bilaga1991/92:150 1:5 14.Prop s.
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framställs inom petrokemiskaden industrin, såledesär produkt förnumera en
vilken energiskattallmän skall betalas.

Som framgått processbeskrivningen i avsnitt 7.1.1, tillgodoserav t.ex.
Borealis Petrokemi iAB princip hela sitt bränslebehov i den petrokemiska
anläggningen i Stenungsund bränngas, erhållits restproduktgenom som som en
vid olika förädlingsprocessema.de Borealis Petrokemi AB har hävdat att

särskiltbolaget, möjligheten till nedsättningnär koldioxidskatten upphör,av
kommer drabbas betydande skatteökning till följdatt syntetiskav en attav

gjorts skattepliktig.metan
Beskattningsmyndigheten har inteännu någon deprövat skattedeklara-av

tioner Statoil Petrokemi AB lämnat under 1993. Bolaget har vidaresom hos
Riksskatteverket ansökt befrielse från skatt för sin metanförbrukning.om
Handläggningen dispensärendet vilar i avvaktan på resultatet be-av av
skattningsmyndighetens prövning bränsledeklarationerna.av

skattepliktigaDet produktområdet beträffande koldioxidskatt över-
med detensstämmer gäller för allmän energiskatt.uttag Detsammasom av

gäller övrigtför dieseloljeskatten, denna skatt enbart för bränslenmen tas ut
används för drift vissa motorfordon och därför mindresom intresseärav av

för den petrokemiska industrin. Svavelskatt vittså mineraloljepro-gällertas,
dukter, för motorbrännolja eldningsoljaochut tulltaxenr 27.10.ur

Bensinskatt för bensinutgår avsedd för motordrift och för andra
motorbränslen, innehåller minst 70 viktprocent bensin ur tulltaxenrsom
27.10, med undantag för flygbensin. Vidare bensinskatt förtas metanolut
och högre alkoholer, avsedda för motordrift ur tulltaxenr 29.05 församt
bränsleblandningar innehåller dessa alkoholer.som

7.2.2 Avdragsbestämmelser

Enligt 24 § första stycket lagen allmän energiskatt får deklarationsavdragom
för skatt på bränslegöras för vissa särskiltanvänts angivna ändamål.som De

avdrag intresse för raffinaderiernaär och den petrokemiska industrinsom av
främst de iär punkterna f förbrukning försom anges ändamålannat än

energialstring och första ledet förbrukning för framställning bensing ellerav
i bilaga till1 lagen angivet bränsle. Med bensin har beskattningsmyndigheten
i praxis jämställt samtliga produkter för vilka bensinskatt utgår således t.ex.

Vidaremetanol. innehåller paragrafens tredje stycke bestämmelseen attom
iavdrag, den intemån sådant gjorts för något de särskilt angivnaav

ändamålen, får för skattgöras även bränslepå förbrukats vid till-som
verkningsprocessen i industriell verksamhet.

Avdragsbestämmelserna i 24 § första stycket f och lagen allmäng om
energiskatt hänvisningär i 3 § lagen koldioxidskatt till-genom en om— -ämpliga vad gäller koldioxidskatt.även Motsvarande bestämmelser finns även
i lagen svavelskatt se 4 § första stycket 5 och 6. Avdragom enligt 24 §
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koldioxid-beträffandedockenergiskatt medgesallmäntredje lagenstycket om
skatten.fjärdedelarmedendastskatt tre av

tillverkningsindustrin träddeförskattelättnadernuvarande reglernaDe om
nedsättningsreglertidigare gällandesamtidigtjanuari 1993i kraft den 1 som

tillämpas dock undernedsättningsreglermodifierade,Tillfälliga,slopades. en
1974:992Enligt 2 § lagen1994.årtillövergångstid utgången omav

beskattnings-koldioxidskatt får såledesochenergiskaittnedsättning allmänav
sådant bränslekoldioxidskatt påansökan medgemyndigheten tas utpå att som

förskatten denbelopptillverrkning med sådantindustriellvid attförbrukas
%överstiger 1,2 detillverkningen inteindustriellabedriver den avsom

Riksdagen underfritt fabrik. harförsälj ningsvärdeprodukternastillverkade
tillämpasochförlängasnedsättningsreglerna bör ävenuttalat1994våren att

åtgärdfinansieringen dennaregeringen, dåbegärt1995under år att avsamt
i bet.förslag sakenmedöverväganden, återkommerytterligare ettkräver

1993/94:297.rskr.1993/94:SkU34,

inom deenergiflödenBeskattningen7.2.3 av

petrokemiska processerna

vid petrokemiskaanvänds råvarormineraloljeprodukter,dagI somsomanses
energialstring. gällerVadändamålförindustrier, förbrukade änannat

iråolja fråga,främst kommerdet ävenraffinaderianläggningar är mensom
omfattning. övrigBeträffandei varierandeoljefraktioner förädlasolika slag av

och butanhuvudsakligen nafta ärindustrikemisk det samtär sompropan
mineraloljeprodukternaanvändavidareförädling. den de ärI månföremål för

deklarationsavdrag förfårskattefrihet görasskattepliktiga erhålls attgenom
produkterna.påskatten

blandningar dessaochEldningsolja, vätgas samt gasermetan- av
vidareföräd-och andraibränsle ångpannor,förbrukasbrärmgas ugnarsom

förskattepliktiga produkter skattsiglingsanläggningar. Om det uttasrör om
uppvännningsändamål.för dessaanvändsbränsledet som

bensinolikavid deframställs ärprodukterdeden månI processernasom
koldioxidskattepliktigt bränsle, kanrespektiveenergiskattepliktigteller av-

fram-i samband medförbrukatsdet bränsleför skatten pådrag göras som
energiskatt. dennaUnderallmänstycket lagen§ förstaställningen 24 omg

uppvärmningbränsleförbrukning förfalla ägtfårbestämmelse rumsomanses
bränslenanvändningen råvaror.inteförädlingen alltsåochvido.dyl. somav

förbeskattning avdragetfrånundantas, nämntsRåvarorna genomovan,som
energialstring.ändamålförbrukats för änbränslenskatt på annatsom

i i sammanhangetfråga det häruppvärmningsändamål kan kommaDe som
uppvärmninganläggningarandraoch ävendrift ångpannor utaninte baraär av

Ävenbedrivs. skatt bränslepåindustriella verksamhetendenlokaler därav
stationära kan drasliknandegasturbiner ochdriftföranvänds motoreravsom

energiskatt.allmänlagenstycket24 § förstaåberopandemed omgavav
intedockmotordrivna fordon omfattasdriftförförbrukasBränsle avavsom
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avdragsbestärrnnelsen. Vad gäller bränsleförbrukning i andra motordrivna
fordon motorfordon inomän truckar industrianläggningent.ex. kan- -avdrag för enligtskatt 24 § tredjegöras stycket lagen allmän energiskatt,om

till avdrag för skatträtt bränslepå förbrukas vid tillverknings-som ger som
i industriell verksamhet.processen

I de fall där resultatet förädlingsprocesserna blir icke skattepliktigaav
iprodukter dag eldningsolja och andra mineraloljeprodukter, tillföranses som

energi vid bl.a. krackning molekyler till mindre enheter destillations-ochav
använda för energialstring uppvärmning. denI mån tillfördaprocesser, de

produkterna skattepliktiga,är beskattas de således. Oavsett framställningenom
skattepliktiga ickeeller skattepliktiga produkter medges dockavser avdrag för

skatten energivarorpå de rävarori tillverkningsprocessen.utgörsom
Krackning och vidareförädling vid rafñnaderier vidoch petrokemiskannan

industri tillverkningsprocesseriär meningatt den begreppetanse harsom som
i energiskattelagstiftningen. De nuvarande skattereglerna innebär således att
allmän energiskatt inte för och andra skattepliktigatas ut metan bränsle-
produkter används för uppvärmning inomsom produk-attprocesserna, men

inte något särskilt avdragterna kunnat enligt reglernaiom göras 24 § första-
stycket lagen allmän energiskatt belastas med koldioxidskatt,om uppgående-
till fjärdedel den allmänna nivån. Det saknar härvid betydelseen av detom

sig återanvändning recirkuleringrör produkt erhållitsom iav en som
samband vidareförädlingenmed eller produktent.ex. metan förvärvatsom- -
separat.

I den mån skattskyldig framställer såväl skattepliktiga produkteren t.ex.-dieselolja och icke skattepliktigametan produktersom ocht.ex. eten— -formi skall uppdelning den bränsleanvändningpropen görasren en av—
skett för uppvärmningsändamål. Skatt hänför sig tillsom den mängd,som

ianvänds samband med framställning skattepliktigasom får drasav varor, av
i deklarationen 24 § första stycket lagen allmän energiskatt. Dettag om är
dock inte fallet med den mängd förbrukats vid tillverkningen ickesom av
skattepliktiga produkter. I de fall där skatt på slutprodukten skulle,tas ut om
avdragsbestämmelsen i 24 § första stycket lagen allmän energiskatt integ om
funnits, insattadet bränslet bli föremål för dubbelbeskattning.

7.3 Beskattningen inom EG

Uttaget skatter mineraloljeprodukterpå inom EG reglerasav direktivdeav
utfärdats på området 92/ 12/EEG, 92/8l/EEG och 92/82/EEG.som För en

beskrivningnärmare ireglerna olikade direktiven hänvisas till kapitlenav 3
och 5.

° I månden ingåroch i gasolblandningeten är dock produkternapropen en skattepliktiga.
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direkt beskattningenfim1s bestämmelsedirektiv 92/81/EEGI avseren som
petrokemiskainom industrin artikelanvänds denmineraloljeprodukter somav
inträda mineraloljorskatteplikt inte för4.3. Där att anses somanges

mineraloljeprodukter tillverkas,anläggning underinom därförbrukas en
i tillverkningspro-samband medförutsättning förbrukningen ägeratt rum

används för ändamålbränsleSkatt skall dock på änannatuttas somcessen.
särskilt drifttillverkning mineraloljeprodukter och det används förom avav

användningsområden regleringmotordrivna föremål förfordon. De ärsom
väsentligen uppvärmningi artikel 4.3 således ochbestämmelsen ärgenom

drift stationäradessutom motorer.av
hänvisning tillartikel i direktiv 92/81/EEG medI 2.1 anges, varunummer

vid tillämpning direktivetvilkai produkter skallEG:s tulltaxa, som av
mineraloljor. Inledningsvis ikan konstaterasomfattas uttrycket att stort settav

i skattepliktiga enligtmineraloljeprodukter, lagendag allmänalla ärsom om
mineraloljor enligt artikel.energiskatt, denna Produkter,som somanses
38.14 respektive skattepliktiga enligt38.23 dockhänförs tulltaxenrunder är

energiskatt ingar inte i uppräkningenden nämnda EG-allmänlagen menom
direktivet. Under tulltaxenr 38.14 hänförs bl.a. organiskasammansatta

spädningsmedel, innefattarlösnings- medan tulltaxenr 38.23och ochpreparat
kemiska industrier inte tagitsrestprodukter från och närstående undersom upp

Enligt uppgift vissadet förekommatulltaxenunnner. kan gasoler, påannat att
sammansättning,sin tillhänförs tulltaxenr 38.23.grund Av de bränslen förav

i Sverige,vilka bensinskatt omfattasutgår alla etanol, metanol ochutom
blandningar innehåller uppräkningen i EG-direktivet.alkoholersom av

inte skattepliktiga i Sverige innefattasandra produkterEn rad ärsom- -
definition mineraloljor.EG-direktivets Såvitt intressedock i vadärav av

petrokemiska industrin kan produktergäller den KN-nr 2709nämnas ur
bituminösa mineral,råolja, petroleum eller 2901 acykliskaerhållen ur ur

vissaoch buten, produkter 2902 cykliskakolväten, t.ex. eten, propen ur
samtliga gasformigabensen och toluen och kolvätenkolväten, 2711t.ex. ur

i ibutan, och buten såväl formsåledes eten,t.ex. propan, propen ren som
vissagasolblandningar. Eten och andra kan, hänföras såvälgaser som synes,

klassiñceringen2901 2711. bestämmerunder KN-nr under Detsom nr som
kemiska reningsgrad. Principielltprodukternas kan produktersägasär att ur

förädlade tillde hänförs 2711.2901 är änmer som

Utredningens överväganden och förslag7.4

Inledning7.4.1

i kapitel vi förändringutvecklats föreslårSom området förnärmare en av
skatteplikt i energi. samtligadirekt den lagen skatt på I lagen kommernya om

särskildaför bränslen regleras, skattesatser kommerskatter att attmen anges
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för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt. Nuvarande bensinskatt och
dieseloljeskatt i förslagvårt förhöjda energiskattebelopp.motsvaras av

Beträffande mineraloljor innebär förslagvårt begränsning direktdeten av
skattepliktiga området i förhållande till vad gäller i dag. Vi föreslårsom
således enbart de produkter, för vilka minimiskattesatseratt gäller enligt
direktiv 92/82/EEG, direktskall skattepliktiga, intedock flygbensin ochvara
flygfotogen. De aktuella produkterna blyad blyfnoch bensin,är dieselolja/lätt
eldningsolja, tjock eldningsolja, fotogen, gasol och Härutöver vimetan. anser

direkt skatteplikt skall behållas för kolbränslenatt och och införas förnaturgas
petroleumkoks.

De nämnda produkterna skattepliktigaär användningsområdeoavsett
direkt skatteplikt och skattefrihet vid användning för andra ändamål än
motordrift eller uppvärmning alltså rávarori petrokemisk industrit.ex.som-

tillämpninguppnås aktuella avdragsbestämmelser.genom av-
Härutöver anpassning till EG:s regler böratt leda tillanser någraen att
allmänna regler beskattning vissa produkter införs imer den svenskaom av

energiskattelagstiftningen. Detta gäller dels andra mineraloljor enligt
definitionen i artikel 2.1 i direktiv 92/81/EEG sådanaän direktärsom
skattepliktiga, dels övriga produkteri enlighet med föreskrifternai artikel 2.3
i direktiv 92/8l/EEG. samtligaFör nämnda produkter föreslås skyldighetnu

betala inträdaskatt först då produkten säljsatt eller förbrukas motor-som
bränsle eller för uppvärmning. Om den skattskyldigär användersom en
produkt, förvärvats i beskattat skick, för ändamålsom motordriftänannat
eller uppvärmning, får han avdrag för dengöra erlagda skatten i deklaratio-

Den inte skattskyldig ikanär motsvarande fallnen. som ansöka om
kompensation för den skatt belastat bränslet. Om det omvända för-som
hållandet gäller, dvs. någon förvärvat produktatt skatt därefterutanen men
förbrukar den för motordrift eller uppvärmning, blir han skyldig betalaatt
skatt i och med användningen för de nämnda ändamålen.

De raffmaderiemasvenska framställer i huvudsak produkter, enligtsom
vårt förslag omfattas direkt skatteplikt. vissI mindre utsträckningav
framställs mineraloljor.andraäven Det sig främströr asfalts- ochom
smörjoljeprodukter. I den petrokemiska industrin, där mineraloljor i olika hög

vidareförädlas,grad de produkterutgörs lämnar anläggningarna vanligensom
direktandra skattepliktigaän produkter. Ett undantagav är metan, ärsom en

direkt skattepliktig produkt, och uppkommer iled krackningsom ettsom av
nafta. Inte sällan dock slutprodukternat.ex. mineraloljor,är omfattassom av

uppräkningen i artikel 2.1 i direktiv 92/8l/EEG och alltså skattepliktiga iär
den mån de förbrukas eller säljs för motordrift eller uppvärmning.

7.4.2 Annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

Vi finner inte anledning föreslå någon ändringatt vad i dag tillämpasav som
i Sverige i fråga direkt skattepliktiga produkter användsom råvarorsom som
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för skattenkunnaskall alltså görasindustrin. Avdragpetrokemiskainom den
råvarorförbrukatsprodukterskattepliktiga processerdirekt somdepå som

iñnnsbestämmelseindustri. Dennapetrokemiskrafñnaderier ochvid annan
tilli förslagenergiskatt och vårtallmänf lagenstycketförstai 24 §dag om

§ förstai kap. 1bestämmelse 7motsvarandefinnsenergipåskattlag om
iinnehålletmedBestämmelsen överensstämmerstycket.andraoch3stycket

användsmineraloljor92/81/EEG,direktivi att somartikel 8.1 angersoma
inteuppvännningsändamålförellermotorbränslenändamålandra änför som
denavdragsmöjlighet betydelsedennaförsaknarDet ombeskattas.skall

skattepliktig ellerframställs ärslutprodukt som
skattepliktigablirskattepliktigadirektdemineraloljor äränAndra som

uppvärmning. Dessamotordrift ellerförförbrukassäljs ellerdeförst när
demanvändertillverkare,skattefritt förvärvas somalltsåkan somprodukter av

näringsidkare köptskattskyldigmåndennäringsverksamhet. Iråvarori sin en
produktenskattskyldighet inträttvilka attförprodukter,beskattade p.g.a.in

uppvärmning börmotordrift ellerföranvändasavsågsförvärvstillfälletvid
draskunnaskattdennadock även av.

huvudsaklighets-skattemässigadenbehandlatkapitel 6iVi närmarehar
imängd bränsledenbörbedömning göras processensomavmenarsom

uppvärmning och förmotordrift ellerändamålförbåde änhar använts annat
i denråvaruflödenabedömning gällabör även petro-ändamål. Dennasådant

industrin.kemiska
väsentligen i egenskap råvara,ianvändsbränsle menOm avprocessett en

andelhurmöjligt exaktdet mäta stordel ärbegränsad atttill viss utan att-
inom förförbränningsändamålförutnyttjassig även ramendet rör om -

till kanhuvudsaklighetsprincipen avdragtillämpning attleder avenprocessen,
iexempel,bränslet. Ett nämntsinsattaallt detpåskattenför sommedges

framställningenvidråvaragasoleller utgörden avkapitel naturgasär som
därtillsätts tuberdeeller gasolen,viss del åtgårTill naturgasen somvätgas.

ibränslet tubernainsattauppvärmningsändamål. Detsönderdelningen sker, för
motordrift ellerändamålväsentligt för äni alltdock upp-används armat

till avdrag kanhuvudsaklighetsbedömning leder attvarförvärmning, en
i tuberna.tillsättsbränslealltskatten påförmedges som

stationäradriftochUppvännningsändamål7.4.3 av

motorer m.m.

Inledning

uppvärmning i sambandföranvändsbränsle,detförskattdagI ut somtas
avdragsbestämmelsenmedanskattepliktigaickeframställningmed varor,av

skattefrihet förtillenergiskatt lederallmänlagenstycketförstai 24 § omg
skattepliktigatillverkningenvidbränsleförbrukning sker varor.den avsom

undvikabestämmelsernaavsikten med atttidigare ennämnt ärSom
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dubbelbeskattning. I den mån såväl skattepliktiga icke skattepliktigasom
produkter framställs vid anläggning skall uppdelningen görasen av
bränsleförbrukningen och avdrag medges endast för skatten på den del detav
använda bränslet vidgått tillverkningen skattepliktigasom produkter.av

Tolkning innebörden artikel 4.3 i direktiv 92/81av /EEGav

Enligt artikel 4.3 första istycket direktiv 92/81/EEG skall skattskyldighet inte
inträda för mineraloljor förbrukas inom anläggningsom där sådanaen
produkter framställs, dock under förutsättning förbrukningen sker iatt
samband med tillverkningsprocessen.

Med anläggning i EG-direktivets mening skatteupplag,avses dvs.ett en
plats där upplagshavare kan framställa, bearbetaen och lagra skattepliktiga

under skattesuspension om förfarandereglema,varor vidare kapitel 5 ochse
Tjänstemän15. vid generaldirektorat vidXXI EG-kommissionen har vid

Sammanträffande med utredningen uttryck för den uppfattningengett iatt -den mån såväl mineraloljor andra produkter framställs vidsom anläggningen
uppdelning skall energiförbrukningengörasen och alltsåav beskattningatt-

skall ske den del inte kan hänföras till tillverkningav som mineraloljor.av
Vi har, närmare utvecklats i avsnitt 5.4.2,som kommit fram till vissaatt
förfarandereglema i direktiv 92/12/EEGav avdelningarna och III- -behöver tillämpas endast för de produkter omfattas särskilt angivnasom av

minimiskattesatser, dvs. de produkter enligt vårt förslag direktsom är
skattepliktiga. Frågan dockär begreppet mineraloljor i artikelom 4.3 i
direktiv 92/81/EEG bör inskränkta betydelse.ges samma

Det kan först konstateras den klara och tydligaatt bestämmelsen i artikel
i2.1 direktiv 92/81/EEG svårligen kan innebära någotantas detänannat som

bestämmelsen uttryckligen säger: ordet mineraloljanär förekommer i
direktivets olika bestämmelser har det den innebörd i artikel 2.1.som anges

En sådan tolkning får visst stöd i artikel 5.2. Därit.ex. attanges
medlemsstaterna inte bundnaär betrakta anläggningatt i vilken endasten
produceras mineraloljor inte omfattas minimiskattesatsernasom i direktivav
92/82/EEG anläggning för produktion mineraloljor.som en Bestämmelsenav
förefaller övertlödig, mineraloljormed framställs inomom anläggningensom
skulle förstås endast sådana direktär skattepliktiga.som

Mot den diskuterade tolkningen talar å andra sidannu del faktorer. Deten
förstär värt placeringen artikelatt notera i4 förhållande Vtill andraav regler

i direktivet själva ordalydelsensamt artikeln. Artikel 4 behandlar inteav
undantag från den allmänna regeln direktivet nämligen beskattning skallatt-ske då produkt används motorbränsleen eller för uppvärmningsom utan tar-vissa, praktiska, tillämpningsproblem.upp snarast artikelI 4.3 talas vidare
inte undantag från skatteplikt för vissaom produkter, konstaterasutan endast

förbrukning mineraloljoratt vid viss anläggning inteav skallen anses vara en
sådan händelse innebär skattskyldighet inträder.attsom
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mineraloljor vida kretsVidare med den produkterskulle avses avom-
i direktiv skattefrihetdeñnierats i artikel 92/81/EEG erhållas för2.1som -

framställning intevid produkter skallanvändsbränslen även av somsom
inte motordrift uppvärmning.inom används för ellerbeskattas EG då de

Härigenom tillverkare produkterskulle dessa konkurrensfördelav en
tillverkare liknandejämfört med andraskattenmotsvarande av varor som

mineraloljor. Vidare ideñnitionsmässigt inte skulle fallsådant begreppetär
i artikeltexten.mineraloljor i realiteten betydelser den aktuellaha två De

uppvärmning inom anläggningenmineraloljor förbrukas för skullesom vara
skattepliktiga, mineraloljor tillverkassådana produkter medan deärsom som

antingenvid anläggningen produkter skallskulle kunna beskattasvara som -
motordrift uppvärmninganvänds för eller eller produkter intedå de som-

skatteplikt inteomfattas eftersom de skall användas för något deav av
möjligenangivna kan ocksåändamålen. syfte medDet be-antas att ett

varit undanröja riski artikel dubbelbeskattning.stämmelsen 4.3 föratt en
inte skattefrihet för energisyfte förutsätter den förbrukas vidDetta som

skattefriatillverkning produkter.av
anförts för mineraloljor inskränktDe skäl ordet betydelseattsom ge en

i artikel 4.3används enligt mening intekandet vår den klara ochnär överta
Ävenientydiga bestämmelsen artikel 2.1. detta medför vissa ickeom

finnereffekter mineraloljor ieftersträvade alltså med artikel 4.3 fåratt
samtliga produkterde i artikel innebärförstås Detta avdragattsom anges

mineraloljorförmedges skatt förbrukats vid tillverkningpå produktersom av
direktinte skattepliktiga skatt skall betalas för dem därförär oavsettsom om

för motordriftde används uppvärmning inte.eller elleratt senare

utformningen avdragsbestämmelsenDen närmare av

gemenskapsrätten följer, funnit, inteskatt skallAv påatt tas utnysssom
vid framställning mineraloljor.bränslen används Detta uppnåssom av genom

i deklaration enligtavdrag de föreslagna bestämmelserna får förgörasatt
bränsleförbrukning.sådan

Enligt skattskyldignuvarande svenska bestämmelser får deklarations-göra
avdrag för skatt bränslen används vid framställning skattepliktigapå som av

finnsprodukter. Någon motsvarande bestämmelse inte i de aktuella EG-
direktiven, inte hindrargemenskapsrätten sådanatt attmen anser en
möjlighet i undvikasyfte dubbelbeskattning ikan behållas den svenskaatt- -
energiskattelagstiftningen.

tillskall alltså börjanAvdrag för skatt på bränslenäven görasen som
vid framställning direktanvänds skattepliktiga inteprodukter ärav som

mineraloljor, dvs. kolbränslen inteoch petroleumkoks. Naturgas är en
mineralolja enligt definitionen i artikel i direktiv2.1 92/8l/EEG, men

uppräkningomfattas den mineraloljor vi föreslåri 1 kap. 4 § lagenav av som
energi.skatt påom
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Vad gäller andra produkter mineraloljorän skall beskattas med stödsom
artikel 2.3 i direktiv 92/81/EEG inträder skattepliktav de säljsnär eller

förbrukas för motordrift eller uppvärmning 2 kap. 4 § lagen skatt påom
energi. denI tillverkaremån sådana produkter skyldigen är betalaav att
skatt för dem, dvs. han säljer dem motorbränslen eller förom som upp-
värmning, ihan deklarationen skallatt kunnaanser avdrag förgöra skatt
på bränslen förbrukats för framställa dessa produkter.som att Det ocksåär
möjligt tillverkare skattskyldigatt är och skattskyldighet inträtten haratt för
andra produkter mineraloljor, inteän omfattas direkt skatteplikt,som ochav

sådana produkter föratt uppvärmninganvänts vid framställningen av
mineraloljor eller andra produkter vilka Ävenför skattskyldighet inträtt.
skatten för dessa, för uppvärmning använda produkter, bör kunna dras iav

isammanhanget.
Avdragsbestämmelsen finns i kap.7 2 § andra stycket 3 lagen skatt påom

energi och förslår avdrag med stöd bestämmelsenatt skall kunnaav göras
för skatt på bränslen "förbrukats för framställning a mineraloljor,som bav
kolbränslen och petroleumkoks, eller c andra produkter för vilka skattskyldig-

inträtthet har för tillverkaren".
Enligt den tillämpning hittills gällt nuvarande bestämmelsesom harav

inteavdrag kunnat för skattgöras bränslepå används för driftsom av
motordrivna fordon, alltså sig lastbilar eller oregistreradet.ex.vare truckar.

tillämpningDenna överensstämmer med vad gäller enligt det relevantasom
EG-direktivet och bör därför gälla i fortsättningen.även

möjligtDet tillverkareär framställer inteatt enbarten produkter som
omfattas avdragsbestämmelsen andraäven produkter,av utan färdigat.ex.
plastråvaror. I sådant fall bör han uppdelninggöra bränsleförbrukningenen av
och betala skatt för den del används för uppvärmning i sambandsom med
framställning plastvarorna.av

Artikel i4.3 direktiv 92/81/EEG stöd för skattefrihet endastger när
mineraloljor förbrukas vid framställning sådana produkter. I den månav en
mineraloljeprodukt produceras vid anläggning inte förbrukassom fören
mineraloljeproduktionen säljs tillutan utomstående förbrukare skall skatt
betalas för produkten säljsden for användas motorbränsleattom eller försom
uppvärmning. Resultatet alltså detsammaär det nämnda fallet dåsom nyss en
näringsidkare framställer produkteräven inte omfattas avdragsbestäm-som av
melsen.

7.4.4 Restgaser

Restgaser inteuppstår sällan biprodukter vid framställning olikasom av
bränsleprodukter. denI mån sådana restgaseri sig skattepliktigaär behandlas
de andra skattepliktiga produkter, dvs. beskattningsom sker i sedvanlig
ordning och avdrag medges för skatten de bränslenpå används i sambandsom

tillverkningenmed Den bränngas, huvudsakligenrestgasema. beståendeav av
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krackningi samband mederhållssyntetiskt framställd metan, avsom
sådan produkt.exempeloljeprodukter, påär ett en

mineraloljor inte direkt skatteplik-andra ärOm utgörrestgaser mensom
framställning andra produkter,med lederi sambandtiga uppkommer av

avsnitt till avdrag medges för skatt deti föregående påattresonemanget
till uppvärmning i framställningsamband medkan ha åtgåttbränsle ansessom

restgaserna.av
huvudsaklighetsbedömningfölja videnkanresultatDetta även somav

bedömning innebärkapitel avdrag medges föridiskuterat Denna ävenatt
uppvärmning itillha samband medbränsle kan gått åtdetskatt på som anses

skattepliktigainte produkterframställning är oavsettrestgaser som omav -
sitt i insattinte hamineraloljor och kanellerde ettär som anses ursprung-

tillämpligtväsentligt används Synsättet docki råvara.alltbränsle, ärsomsom
naturligt ofrånkomligtochuppstårbeträffandeendast ettsomgaser som - -

vid industrianläggning. Vidareproduktionen skall detsedvanligailed den en
vilket enligt uppfattningväsentli bör 70i vårbränslet alltinsatta motsvara-

insatta haråvaruvolymen gått åt råvara och% totala75 den anses somav --
viss del ha förbrukats för ändamål, såsomendast smärre annat t.ex.en

ellerframställning vänne.gaserav

enligtBeskattningen vårt förslag7.5 metanav

tillförhållande i enskildai rättsläget
EG-länder

Inledning7.5.1

iligger inom deninte för vårt uppdrag mån dettaVi det attatt ramenanser -
EG-harmonisering justeringari föreslåskulle samband medinte krävas en -

enskildabeträffande bränslen. Under 1994nuvarande skattesatserna årdeav
koldioxidskattenergiskatt kr och med 707allmän med 182förutgår metan

m3. energiskatten inteomfattar dock1 000 allmännaallt Denkr, per
tillverkningsindustrinoch inomenergianvändningen inom företag denna sektor

nivån,koldioxidskatt fjärdedel allmännamed endast den dvs.betalar en av
i fortsättningen till kr.avrundat 177176 75kr öre

minimiskatte-mineraloljeprodukt vilken fastlagtför EG harMetan är en
direktiv Minimiskattesatserna användningi 92/82/EEG. förärsatser som

särskildadrivmedel 100 ECU ca 920 SEK och för de ändamål angettssom
direktivi 92/81/EEG 36 ECU ca 331 SEK, allt 000 kg.i artikel 8.3 1per

uppvännningsändamål minimiskattesatsenföranvändsFör är sattmetan som
möjlighetvilket alltså innebär medlemsländerna hartill ECU,0 att att

uppvärmning.förbrukas förskatt förunderlåta metanta utatt som
inomi direktiv 92/81/EEG vilkaartikel 8.2 räknas del områden,I upp en

minimiskattesatsernatillämpafår lägre skattesatser ellermedlemsländerna än
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helt underlåta skatt. Inget dessa fall berör dock denatt petrokemiskata ut av
industrin. angivnaUtöver de möjligheterna till differentiering inte EG:sger
direktiv skildaför skattesatser beträffande inteutrymme Det såledesärmetan.
möjligt för enskilt befrialand endast förbrukas inomett att metan, som en
viss industri, från beskattning. Flera länder har docktyp ansökt och,av om
med stöd artikel 8.4i direktiv 92/8l/EEG, beviljats i fallrätt underav att vart

viss tid framöver fortsätta tillämpa skattelättnader i olika fall föratten metan
och gasol.

Sverige ihar samband förhandlingarnamed medlemskap i EG begärtom
tillstånd i fortsättningen biologisktäven undanta framställdatt frånmetan
beskattning. Den svenska delegationen fåtthar besked begäranattom en om

undantag, med artikelstöd itemporärt 8.4 direktiv 92/81/EEG, skulleav
kunna beviljas EG. Syntetiskt framställd dock föremål förärav metan
beskattning, enligtsåväl nuvarande lagstiftningsvensk enligt EG:ssom
direktiv. Någon begäran undantag från beskattning för syntetiskt framställdom

intehar framställts från sida.svenskmetan

7.5.2 Beskattningen i olika europeiska länder

I fall fem EG:s medlemsländer intevart punktskatt påtarav ut metan som
används för uppvärmning. länderDe tillämpar skattefrihet Belgien,ärsom
Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien. Så vitt vi kunnat

gäller detsamma i Italienutröna ochäven Portugal. Vidare har Grekland getts
skattebefria gasolrätt och industriellaanvänds föratt ändamål.metan som
EG-länderDe någon form punktskatt påtar ut användssom metanav som

för uppvärmning inom industrin således Danmark, Irland, Spanienär och
Tyskland. Därutöver belägger Nederländerna rafñnaderibl.a. varundergaser -vitt vi förstårså syntetiskt framställd inrymmasbör miljöskatt.medmetan -
Denna skatt defrnitionsmässigt inte ipunktskatt Nederländerna.anses som en
Skattenivåerna framgår tabellav
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påTabell 7.1 Skatt ivissa europeiska länder industriell uppvärmningmetan

Land Skatt 000l kgper
Nationell valuta SEK

Danmark 145 DKK 170max. max.
Irland 18,70IRL 206
Nederländerna 220,57 HFL 948

perl00GJ perl000GJ
Spanien 100 PTA1 64
Tyskland 50 DM 240
Sveriges 589 SEK 589

Uppgifterna för Danmark, Nederländerna,Tyskland Sverigeoch aktuella 1994-01-per01. Vad gäller Irland skatten 1993-10-01 och för Spanien 1993-01-01.anges per per2. Raffinancrigas beskattas i Danmark med energiskatt 2,00 DKK kg och medperkoldioxidskatt 0,29 DKK kg. Mervärdcsskattskyldiga äger rätt till återbetalningper
energiskattenhela %50 koldioxidskatten. Därutöversamtav kan energiintensivav

industri erhålla ytterligare återbetalning.
In’Densitet3. 0,31 kg Koldioxidskatt för tillverkningsindustrinmetan. för år 1994

176:75 SEK.

I Danmark betalar mervärdesskattskyldiga endast koldioxidskatt på
bränslen. Förbrukningen skattepliktiga produkter inom rafñnaderierav är
skattefri, dock under förutsättning produkterna har framställts iatt den
aktuella verksamheten 7 § tredje stycket Lov kuldioxidafgift visseafom
energiprodukter. Skattefriheten integäller drivmedel förbrukas isom
registrerade motorfordon.

miljöskattenDen holländska rafñnaderigaspåtas ut oavsett om gasen
inomanvänds den anläggning där den framställts eller den säljs tillom

utomstående förbrukare. Ett förslag skattefrihet för bl.a. rafñnaderigasom
inomanvänds den anläggning där framställts diskuteras docksom f.n.gasen

i det holländska parlamentet. Rafñnaderigas föreslås bli beskattad vid
försäljning till förbrukare.externa

I Irland och Tyskland beskattas inte bränslen förbrukas inomsom
anläggningar framställer mineraloljor. mineraloljorMed förstås isom detta
sammanhang samtliga sådana produkter iräknas artikel i direktiv2.1som upp
92/81/EEG. I Tyskland sker dock viss beskattning iredan samband meden
tillverkning KN-nr 2705, 2711 t.ex. och metan och 2901av gaser ur propan
eten, pr0peum.fl.som framställs för användas för uppvärmningsändamål.att
Detta form förtidaär beskattning iråvarorna syfte undvikaen av attav
beskattning faktisktnär används för uppvärmning. vittSå förstått,gaserna
innebär inte dessa bestämmelser beskattning sker det bränsleatt av som
används för uppvärmning i samband med framställning de aktuellaav gaserna.

Vi saknar kännedomnärmare den spanska lagstiftningen. Spanienom
i likhet med Grekland och Tyskland, dock de särskilda förfarande-anser, att

reglerna i avdelning iIII direktiv 92/12/EEG tillämpasskall beträffande-
vidaden krets produkter i artikel i direktiv2.1 92/81/EEG.av Detsom anges

förefaller den bakgrunden sannolikt Spanienmot skulleäven hävdaatt att
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inte inomskall för bränslenskatt används anläggningar därtas ut som
tillverkning vidasker motsvarande mineraloljor.av grupp av

utanför EG sig Finland,Vad gäller länder kan ellerNorgenämnas att vare
Österrike uppvärmningsändamål.skatt på används förtar ut metan som
Österrike förbrukas drivmedel.beskattar dock metan som som

7.5.3 Slutsatser

krackanläggning framställningDen enda svenska där sker ägs,etenav som
tidigare, Borealis Petrokemi Vid anläggningenAB. skernämnts av en

omvandling i till olikahuvudsak nafta sigprodukter. Det förutomrörav om
bl.a. brännolja och Eten och sådanasamteten metan. ärom propen propen

mineraloljor, definitionen i artikelomfattas i direktiv2.1 92/8l/EEGsom av
enligt förslag ioch alltså skall beskattasvårt den de säljsmån ellersom

förbrukas för motordrift uppvärmning. Dieseloljaeller och lätt eldningsolja ur
2710 OO tjock eldningsoljaKN-nr 69 KN-nr 2710 00 74--7 direkt8samt ärur

Ävenskattepliktiga enligtprodukter förslag.vårt direktsådanärmetan en
skattepliktig vittprodukt. Så erfarit sig erhålls eller förbrukasvare
syntetiskt iframställd vidskala något företag i Sverigestörremetan änannat
Borealis Petrokemi AB.

Huvuddelen den framställs Borealis Petrokemi ABmetanav som av
bolaget för uppvärmningsändamålåteranvändas inom företaget, dvs.uppges av

i framställningsamband med skattepliktigasåväl skattefria produkter.av som
innebärförslagVårt avdrag kan medges för skatten ipå den manatt metan,

uppvärmning idenna används för samband med framställning direktsåvälav
skattepliktiga skattefria mineraloljor.som

tolkning direktivMed den 92/81/EEG gjort uppkommer ingenav nu
skattebelastning petrokemiska industrinsför den framställning bränngaser,av
huvudsakligen bestående erinrasDet bör dock de övervägandenmetan.av om

inom if.n. EG syfte begränsa omfattningengörs skallvadattsom av som
mineraloljor. Skulle dessa tillöverväganden leda syftet uppnåsattanses som

fortsatt beskattning i Sverige syntetisktkan framställd tillledametanen av
beskattning petrokemiska industrinsden förbrukning inte har fullen av som

motsvarighet i länder.andra
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vidförbrukas motortester m.m.

motorprovningOlika8.1 typer av

tillverkningi samband med kommersiellProvning8.1.1

utvecklingoch motorerav

utveckling olika bedrivs funktions-såvälmedsambandI motorertyper avav
långtidsprovning i särskilda testlaboratorier. sig bil-Det främströr omsom

utvecklingsarbeteflygmotorer, förekommeroch fartygsmotorer ävensamt men
serier ianvänds motorredskap eller förmindrevad gäller t.ex.motorerav som

tillvägagångssätt tillämpas vadstationärt Samma gäller motorkomponen-bruk.
olikamotortillbehör, katalysatorer. Härutöver förekommeroch t.ex. typerter

provkörningar serietillverkade i samband medoch motorertester avav
montering.fabriksmässig

provningvid vanligen fast monterade i provbäddar,Motorerna är s. men
olikai fordon placerasde påförekommerdet även att monterats typersom av

funktionsprovningen kan ökade prestanda hos ochVidrullband. system
bibehållafastställas, medan förmågan dessautvecklas ochkomponenter att

långtidsprovningen.vidprestanda testas
laborativamotortillverkarna bedrivs den verksamheten, bådehosFörutom

långtidsprovning,funktionsprovning framförallt hosdet gällernär men
tjänsteproducerandekonsultlaboratorier, renodlat företag.fristående ärsom

med underhåll och reparationerProvning i samband8.1.2

provning i sammanhangaktuell dettaDen ärär motoreravser somsom
fordon. Oftast frågaflygplan, fartyg eller detbortmonterade är omur
vid testning iprestanda kontrolleras provbäddar. Detflygmotorer, vars

idetta sambandandra påförekommer sättäven motorer testasatt typer av
reparationer, sådana detoch oftast sker åtgärdermed underhåll närt.ex.men -

i personbil fordonet.bortgäller utan att motorn monterasmotor en uren -
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Övrig8.1.3 och forskningsverksarnhettest-

inteBränslen förbrukas enbart i samband testningmed ävenmotorer, utanav
olika former terrniska ofta föremål vidareutvecklingförär ochav processer
testning. Ett exempel metallurgiskaden forskningär vidägersom rum
forskningsföretaget iMEFOS Luleå.

Bränslen förbrukas vidare i viss omfattning för motordrift eller upp-
värmning i samband med forskningsverksamhet bedrivs vid högskolorsom

tekniskaoch andra läroanstalter. Det kan sig testningrörat.ex. om av
prestanda hos uppvärmning elleräven termiskamotorer, andramen om
processer.

bränsleförbrukningDen skeri samband med forskning vid tekniskasom
vanligtvishögskolor förhållandevis ringa omfattning.är finnsDet dock iav

Sverige if.n. fall projekt,sådant där bränsleförbrukning iskervart ett större
sigskala. Det forskningsanläggning drivsrör Institutionen förom en som av

Energiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Anläggningen vid Chalmers uppbyggd kringär värmepanna meden

cirkulerande fluidiserad bädd. Forskningen innefattar främst studier av
minskninguppkomst och skadliga utsläpp i samband förbränningmedav av
ifasta bränslen fluidiserad bädd. Den iproducerasvärme anläggningensom

tillanvänds uppvärmning högskolans lokaler och överskottsvänne levererasav
till Göteborgs Energiverk.

Tidigare8.2 beskattningsregler

till den januariFram 1 1991 fanns möjlighet för skattskyldig avdraggöraatt
i deklaration för allmän energiskatt bensinskattoch bränslenpá förbrukatssom
i samband fabriksmässigmed tillverkning för avprovningmotorer,av av

i provbädd eller dylik anordning. förutsättningmotorer En för lannan
iavdragsrätt intetransportmedel framfördes i samband med provningen.attvar

Avdragsreglerna ifanns 24 § första stycket f andra ledet lagen allmänom
energiskatt ioch § första7 stycket d lagen bensinskatt.om

till innebarRätten avdrag bränsle användes för drift iatt som motorerav
provbädd o.dyl. anordningar skattefritt provningarnasåväl då ägde ivar rum
samband med forskning utvecklingoch olika produkttyper vidav som
avprovning i samband serietillverkningmed produkterna. Det bör dockav

möjligheten till avdrag inskränkt till gälla "fabriksmässignoteras att attvar
tillverkning", varför alltså fristående testlaboratorier saknade möjlighet till
skatteavdrag. Provningavdraget omfattade inte bränslen förbrukades isom
samband med motorkomponenter motortillbehör.och praxistester I ansågsav
inte heller avdrag kunna vidmedges s.k. rulltest, dvs. fordonnär ett
provkördes på rullband.ett
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Kommittén indirektaför skatter KIS iuttalade sinsamband med översyn
punktskatterna avdragsbestämmelserna dettapå området bordeatt görasav

enhetliga föreslog därför möjligheten tilloch provningsavdrag skulleattmera
bort gällde energiskattenvad såväl den allmänna och bensinskattentas som

tobaksskatten‘.dryckesskatten och Departementschefen anslöt sig till vad
kommittén vidareuttalat och menade avdraget energiskattesidanpå tordeatt

betydelsebegränsad ekonomiskha Som slopades avdragsmöj-nämnts ovan
ligheten vidför årsskiftetprovbränslen 1990/1991.

8.3 beskattningsreglerNuvarande

avsnitt vilka2.2. harI 1 skatter f.n. för motorbränslen ochangetts tas utsom
gällande skattesatser. Vad där gäller bränsle förbrukas vidäven närsagtssom
motortester m.m.

Enligt 24§ första stycket lagen allmän energiskatt får iavdragom
deklaration bränslen för skatt bränslepågöras föranväntsavsersom som
vissa angivnasärskilt ändamål. sigDet bl.a. förbrukningrör för annatom

energialstringändamål och förbrukning i luftfartygän eller fartyg dettanär
privatanvänds för ändamål. Vidare innehållerän paragrafens tredjeannat

stycke bestämmelse iavdrag, den inte gjortsmån sådant föratt någotomen
särskilt angivnade ändamälen, får för skatt bränslegöras även påav som

vid tillverkningsprocesseniförbrukas industriell verksamhet. sistnämndaDen
bestämmelsen i kraftträdde januariden 1 1993.

tillRätten avdrag för bränsle förbrukasi industrielladen tillverknings-som
inteomfattar bränslen skattepliktiga enligtär lagenprocessen som om

bensinskatt.
Avdragsbestämmelserna i 24 § lagen allmän energiskatt i huvudsakärom

hänvisning i 3 § lagen koldioxidskatt tillämpliga vadgenom en ävenom- -
koldioxidskatt.gäller Avdrag enligt 24 tredje§ stycket lagen allmänom

energiskatt medges dock beträffande koldioxidskatt endast fjärdedelarmed tre
skatten. Någon motsvarighet till regeln reducerad skatt till-förav om

verkningsindustrin finns inte vad gäller bensinskatt.
Gällande bestämmelser inte möjlighetnågon till särskild skattebefrielseger

för bränslen förbrukas i samband forskningmed och vetenskapligasom
projekt. När bränslen används för ändamål energialstring, dvs.änannat utan

förbränningnågon leder den angivnaäger avdragsbestämmelsenatt rum, nyss
intetill de beskattas. För bedömningen energialstringatt ellerägerav om rum

enligtsaknar det, praxisden utvecklats Riksskatteverket, betydelsesom av
den erhållna energin nyttiggörs eller Vi ihar kapitel 6om närmare

tolkningenbehandlat uttrycket energialstring.av

I SOU 1989235 436.S.
Z Prop. 1989/901111 221 och 223s.
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gällerolika aktuella vadskattesatser,sammanställning de äröverEn som
innehåller ocksåtabellåterfinns i 8.1.eldningsolja, tabell Dennadiesel- och

i vissa länder.andraskattebeloppmotsvarandeuppgifter om

vissaSverige ländereldningsolja i andradieselolja lätt ochpå och8.1 SkatterTabell
liter1994-02-01, SEK per

AnvändningsområdeLand
UppvärmningstationäraDriftDrivmedel av

vissaochmotorer
fordonzmotordrivna

Sverige
2,563 0,24‘ 0,24tillverkningsindustrin— 1,261,262,56övriga förbrukare—

0,170,172,25miniminivåEG - 0,670,672,94Frankrike
0,180,183,32Storbritannien
0,382,982,98Tyskland

SEK;140 SEK; UKL 12SEK; 100 FF 1ECU 9,201Använda växelkurser:
480 SEK.DM100

direktiv EEGstationära byggnadsarbetcn,i 92/81/enligt artikel 8.3Andamâl motorer,2.
i väg.användning fordon utanför allmänoffentliga arbeten,vattenbyggnad,väg- och

literkoldioxidskatt 0,957liter miljöklass kr2,energiskatt 0,302 kr3. Allmän perper
liter.Dieseloljeskatt 1,30 krtotalbelopp.avrundat per

nivån 0,957Koldioxidskatt 1/4 den allmänna0,24 kr/lenergiskatt0 kr.Allmän4. av
liter, belopp.avrundatkr per

utrustade med kolvmotorer,mindre flygplanandraSportflygplan och är
gasturbiner i jetplanförekommerflygbensin. Olikadrivs med typer avsom

Tidigare ytterligarehardrivs med flygfotogen.helikoptrar och dessaoch en
inomdrift stridsflygplan försvaret. Enjetbensin, förbränsletyp, använts av

finns ianvändningflygbränslen och derasför dessaredogörelsenärmare
kapitel

skattefria. Skattefriheten gäller dockflygbränslenSamtliga nämnda ärnu
flygfotogen ellerdrift flygplan. Användsförförbrukasbränslenaendast avom

energiskattskattskyldighetinträder för allmänflygbensin andra ändamålför
bensinskatt. Bestämmelserna har tolkats sårespektivekoldioxidskattoch att

testkömingari flygplansmotorer underförbrukasför bränsle,skatt tas ut som
reparationtillverkning ochi med såvälsambandi provbädd o.dyl. som

vidanvändsinte därför bränslenafåri avdragden mån göras attöversyn
industriell verksamhet.itillverkningsprocessen

flygområdetkoldioxidskatt gasol,energiskatt utgår på påochAllmän som
i vannluftsballonger.används
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8.4 Effekter olikaför företagtyper av

8.4.1 Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

motortillverkandeFör företag faller vissa led motorprovningarna in underav
begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Detta medför vad-gäller dieselolja och bränslenandra skattepliktiga enligtär lagensom om
allmän energiskatt företagen befrias från allmän energiskattatt och att-
koldioxidskatten reduceras inompå bränslen det avdragsberättigade området.
Detsamma gäller företag bedriver industriell tillverkning motorkompo-som av

och motortillbehör.nenter
Möjligheten till skattenedsättning tillverkningsindustrinför infördes, som

den januarinämnts 1 1993. I förarbetena till lagändringarna uttaladesovan,
näringsgrenarna 2 enligtoch den dåatt gällande standarden för svensk

näringsgrensindelning SNI, skulle industriella i detta sammanhanganses som
och skattenedsättning3.således berättigade till SNI 2 avsåg brytningvara av
mineraliska produkter och SNI tillverkning.3 Standarden har under 1992
kommit version,i SNI 92. Näring i2 denut gamla versionenen ny motsvaras
i den versionen avdelning C utvinning mineral och näringnya 3av av av
avdelning tillverkning.D

Riksskatteverket ihar sina rekommendationer RSV 1993:1 19 f.s.
gjort vissa uttalandennärmare vilken form verksamhet enligtom av som
verkets uppfattning bör under begreppet tillverkningsprocess irymmas
industriell Tillverkningsprocessenverksamhet. påbörjad råvarornäranses tas

på arbetsstället och tillpågår dessemot produkterna klara förär leverans
därifrån. Energiförbrukningen i lokaler där verksamhet bedrivs harsom
samband tillverkningen,med lagerutrymmen, kontorslokalert.ex. och
driftlaboratorienhänförs till sådan hjälpverksamhet hör till tillverkningen.som
Däremot bör enligt RSV verksamheten vid huvudkontor, försäljningskontor
och forskningslaboratorier inte innefattas i sådan hjälpverksamhet. Inte heller

driftbör och lastbilar bussar till någon delav person- samt räknas till
nedsättningsberättigad hjälpverksarnhet.

Den rekommenderade tolkningen innebär alltså det möjligt föräratt
motortillverkare erhålla återbetalning elleratt kompensation endast för skatt

belastat viss del bränsleförbrukningen isom sker sambandav medsom
motorprovning. förbrukningDen faller utanför det avdragsberättigadesom
området torde främst utvecklingröra teknik. Inte heller finns möjlighetav ny

räkna provkörning bilaratt allmänt.ex. på till sådanväg verksamhetav som
berättigar till avdrag. I den mån avprovning serietillverkade efterav motorer
slutrnontering isker provbädd bör avdrag medges för den skatt belastatsom
dieseloljeförbrukningen. Sådan avprovning torde dock oftast ske först efter det

i fordonet.att motorn monterats

3 Prop. 1991/922150Bilaga 1:5 7 ff.s.

6 I4-0849DclI
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8.4.2 dieseloljeskattUttag av

Dieseloljeskatt mineraloljeprodukter,för förbrukas driftförtas ut som av
personbilar, lastbilar i bilregistreteller bussar, och fordonär upptagnasom

s.k. tredjebrukas med stöd se 4 § stycket lagensom av om
dieseloljeskatt. innefattarSådant brukande provkörningbl.a. fordon iav

yrkesmässig tillverkning, bilregisterkungörelsensamband med 40 §se
provkörning i1972:599. fall blirDen detta aktuell sådan skerärsom som

i provkörning inomallmän den inhägnatpå mån område börväg; äger rum
lågbeskattat bränsle kunna användas. Med ilågbeskattat dettaavses samman-

vilket energiskatthang bränsle för enbart koldioxidskattallmän och och-
inte dieseloljeskattsåledes erläggs.-

Dieseloljeskatt intebör heller för bränsle,utgå förbrukas i sambandsom
testning bilmotormed denna i fordon,monterad fordonetnär är ettav en om

placeras rullband. bör sigpå Detta gälla det personbil,även rörett om om en
lastbileller i bilregistret. praktiskabuss Av skäl torde dockär upptagensom

biltillverkarna dieseloljebeskattatkomma använda bränsle för deatt nu
nämnda hängerDetta med lågbeskattat bränsle märkttesterna. ärattsamman

färg- inte vidmed och märkämnen och får användas sedvanlig drift t.ex.av
lastbilar. i tillverkningsprocessenoch Testerna sker slutskedet ochperson- av

sannolikt komplikationerdet skulle medföra leverera fordon för försäljningatt
innehöll innehållitdess tank eller hade märkt bränsle.om

8.4.3 Fristående testföretag

fristående laboratorietjänsterföretag utför inomDe provningsområdetsom
inte till tillverkningsindustrin.räknas innebär vissDetta skattemässigatt en

skillnad vad gäller bränslenuppstår förbrukas motortillverkaresom av
respektive fristående laboratorieföretag. Skillnaden uppkommer dock endastav

i driftstestervad gäller bränslen, används samband med o.dyl. harsom som
direkta motortillverkningen.samband med den Beträffande övriga dvs.tester,

i princip tillsådana syftar utveckla teknik, kan framgåttattsom ny som-
inte motortillverkama erhålla nedsättning skatten.ensovan av-
helt övervägande delen utförs friståendeDen laboratorie-testerav som av

i utvecklingföretag torde ske led teknik och iendast begränsadsom av ny
omfattning lär det förekomma motortillverkare uppdrar åt utomståendeatt

utföra driftstesterföretag sådana de utförts motortillverkarenatt som om av-
själv skulle hänförliga till tillverkningsprocessen.anses-
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8.4.4 Provning bensinmotorerav

Tillverkningsindustrins skattenedsättning huvudär, nämnts översom ovan,
Återbetalninginte tillämplig bensinskattepliktigavad gäller bränslen.taget

kompensation inte tilleller kan således inågon del komma fråga vad gäller
vid testningskatt på bränsle förbrukas bensinmotorer.som av

inom8.5 Beskattningen EG

8.5.1 Gällande direktiv

mineraloljor i direktivUttag skatt på regleras 92/ 12/EEG, 92/81/EEG ochav
92/82/EEG. olikaVad gäller de i direktivenbestämmelserna hänvisas främst
till kapitlen 3 Direktivenoch tillsyftar åstadkomma harmoniseradeatt
regler skatteområdet ochpå medlemsstaterna får endast tillämpa skattenedsätt-

skattefrihetning för vissaeller användningsområden i den direktivenmån ger
möjlighet till detta.dem Vad gäller innehållerskattesatserna direktiv

minimiskattesatser92/82/EEG olikaför mineraloljeprodukter.
Medlemsstaterna har artikelmed stöd i direktiv8.2 92/8l/EEGav e

möjlighet antingen tillämpa skattefrihettotal eller skattesatseratt som
föreskrivnaunderstiger miniminivåernade för bränslen förbrukas vidsom

tillverkning, utveckling, provning och underhåll flygplan och fartyg. Vidav
tjänstemänkontakter med vid det EG:s generaldirektorat handläggerav som

indirekta Directorate-Generalskatter forXXI Customs and Indirect Taxation,
flygmotorerhar och fartygsmotoreräven falla inuppgetts att under denanses

aktuella bestämmelsen.
bilmotorer avsiktenVad gäller med den harmoniseradeär regleringen att

skallskatt med belopp, bränslet ianvänds fordontas ut oavsettsamma ettom
framförs ellerpå det brukas i bilmotorväg itestkörssom om en som

dylikt.provbädd eller särskiltNågot undantag för testning sådana motorerav
finns inte.således

iArtikel direktiv8.3 92/81/EEG dock medlemsstaterna möjlighetger att
vissa mineraloljeprodukterlägre skatt för dieselolja, fotogen,ut lättta -

eldningsolja, gasol och de förbrukas i stationäranär Skattenmetan motorer.-
dock intefår lägre 18 ECU liter1 000 caän 0,17 SEK liter.vara per per

Även framkommitdet avsikten inte varit normaltatt attom motorer, settsom
driftanvänds för motorfordon, inrymmasskall i begreppet stationäraav

intedet uteslutet tolkningär sådan kan hävdasmotorer med-att en av
lemsstaterna. fall StorbritannienI Frankrikeoch tillämpar, kommervart som

framgå den fortsatta redogörelsen, lägre skattesats för vissaatt av en
oljekvaliteter förbrukas vid vad igäller de fallänmotortestersom som
motsvarande bränsle sedvanliganvänds för drift motordrivet fordon.ettav
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direktivartikel ii 8.2 dbestämmelsestödmedkan,Medlemsstaterna enav
bränslenskattenedsättning gällervadskattefrihet ellertillämpa92/81/EEG,

miljövänligautvecklatillsyftarpilotprojektvidförbrukas att mersomsom
särskild möjlighetintedock någonbestämmelsedennaprodukter. Utöver ges

ibränsleanvändninggällervadskattelättnadertillämpadirektiveni att
forskning.olikamedsamband typer av

EG-länderi vissaTillämpningen8.5.2

Storbritannien

inte för bränslenskattefrihet gällerStorbritannieniHuvudregeln är att som
finnsdieselmotorergällerprovning Vadi samband medanvänds motorer.av

ianvändsoljekvalitet normaltistället för denmöjlighetdock att, somen
Vehicle användaEngined RoadDiesel-"derv"motorfordon annanen—

för bränsleoil" skattfull"gasoil". Vad gälleroljetyp, "gas uttas som
medan lägreuse,roadallmändrift fordon på vägföranvänds enav

användning bränslettillämpas förof dutyrebatedskattesats avrate amlan
Excise,anderhållits Customsfrån HMuppgifterEnligtuse.roadnon som

åoljan sambandanvändasbeskattadelägreDivision, får denDutiesRevenue
motorprovning.med

vid Dettaskattefritt använda gasolmöjligtvidare motortester.Det attär
driftföranvändsdengasol endastpåskatt utgår närmedhänger attsamman

iförst sambandinträder i fallskatteplikten dettaochmotordrivna fordonav
motordrivna fordondrift påföranvändasavskiljs förgasolenmed att avatt

allmän väg.
skattenedsättning respektivetillämpasfallennämndadebådaI nu

imonteradsåvälförbrukas ärskattefrihet bränsle närför motorensom
körning förutsätterSådantestkörs.fordondyliktprovbädd eller när ettsom

ochkörning allmänpåregistrerat förinte väg attfordonet ärdock att
sådanpå väg.körningen inte heller äger rum

möjlighet tillbensin, varförinte för någontillämpaslägre skattesatsNågon
i samband medanvändsbränsleinte finns för sådantskattereduktion som

motortester.
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Frankrike

dieselolja"Vad först gäller tillämpas lägre skattesats för detta bränsle, nären
det används för drift stationära comme carburant dans lesmotorerav moteurs

de propulsion. Så vitt utredningenautres erfarit räknas bil- ochque
fartygsmotorer stationära de fast monterade imotorer när är provbäddsom
eller dylik anordning. övrigtI saknas möjlighet till skattereduktion för
dieselolja eller bensin används för drift motorfordon och fartyg isom av
samband med testning Det enda undantaget gäller bränsle,motorerna.av som
förbrukas vid testning fartygsmotorer till havs, i de fall då fartyget ärav

för Undantaget gäller dock inteavsett det sigexport. fartygrörom om som
användas för fritidsändamål.är kanDetavsett att skattefrihetnämnas gälleratt

för fartygsbränslen förbrukas i fartyg i yrkesmässig trafik till havs ellersom
i trafik på flodema Rhen och Mosel.

Skatt i ñygfotogensFrankrike inte för jetbensin ochtas ut användssom
vid flygning. Motsvarande skattefrihet gäller i samband med tillverkning,även
justering, provning eller underhåll flygplanens gasturbiner des moteursav
d’aviation réactiona turbines.a Vad gäller kolvmotorer finns, så vittou
utredningen kunnat dock ingen möjlighet tillutröna, skattebefrielse för den
flygbensin° används i samband med Möjligheten tilltester motorerna.som av
skattereduktion för bränsle, används för drift stationära motorer, ärsom av
begränsad dieselolja.till

denI mån gasturbiner används för andra ändamål drift flygplan kanän av
lägre skattesats utgå för det bränsle används. Detta gäller underen som

förutsättning stationäraatt moteurs fixesmotorerna är compris les moteursy
banc.au

Tyskland

Tysklandl kan endast i undantagsfall skattebefrielse eller skattenedsättning
komma i fråga vad gäller bränslen, används i samband med motorprov-som
ning. finnsDet möjlighet erhålla undantag från skattepliktatt eller nedsättning

skatten på bränsle, föranvänds forskning och utveckling teknik.av som av ny
Bestämmelserna dock tillämpas mycket restriktivt.uppges

‘ Med dieselolja i dettasammanhangsådanaoljeprodukter hnförs tillavses KN 27l 0som nr00 69 och i fransk skattelagstiñning benämnsñoul-oil domestique.som Rött färgämneskall
tillsättas denna olja för skilja den från sådan dieseloljaatt används för driftsom avmotorfordon gasoil hänförs till KN fioul-oilmoteur, domestique.samma nr som
5Med jetbensin "carburéacteur avion, essence"KN 2710 00avses type 37 ochusage nrmed flygfotogen "carburéacteur, pétrole lampant" KNtype 2710 00 51.nr
" Med flygbensin i detta sammanhangdels "essencesaviation", hänförsavses till KNsom2710 00 26, dels "essenceaviation 80/87 NO, hänförs tillnr KN 2710 00 34.som nr
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i samband medförbrukasbränslenemellertid inte förSkatt uttas som
inteskattebefrielse omfattar dockDennatlygmotorer. testerunderhåll avav

provninginteliknande hellerochi provbädd ellerflygmotorer nyaav
finansministeriet docktyskauppgifter från det övervägsEnligtflygmotorer.

skattefria.sistnämnda ändamålenanvänds för debränslengöraatt som

förslagöverväganden ochUtredningens8.6

utförberoende påskillnaderSkattemässiga8.6. 1 vem som

motortester

friståendetill skillnad frånmotortillverkare,redovisats harSom närmare ovan
energiskattåterbetalning allmännadenmöjlighet fålaboratorieföretag, att av

ibränslen användskoldioxidskatt belastarnedsättning denoch somsomav
tillverkningspro-inom förskermed sådanasamband motortester ramensom

cessen.
nedsättningenergiskatt ochbefrielse från allmänfrånVi har utgå attatt

fortsättningen medges för bränsleni skall kunnakoldioxidskatt även somav
tolkningentillverkningsprocesser.industriella Deni närmareanvänds av
tekniskemellertid sådan fråga,tillverkningsprocessindustriell ärbegreppet en

harvi i behovmån närmare överväga.attavsom --
fallergjorts RiksskatteverkettolkningEnligt den motortester somsom av

tillverkningsprocessen,driftslaboratorier inom förvid tillverkaressker ramen
inom förprovninginte fallet meddetta ägermedan är ramenrumsom

Även motortillverka-nödvändigti förfallforskningsprojekt. det många ärom
teknik bli föremål förkanforskning i syfte utvecklabedriva attatt somnyre

uppfattning bränsleför-vi Riksskatteverketstillverkning, delarindustriell att
motortill-tillforskning inte hänföraskani samband medbrukning skersom

tillverkningsprocess.industriellaverkarnas
Beskattningsmyndigheten7 friståendegällerhar, vad entreprenörer som

intagittillverkningsföretag, dentillverkningsprocessen åtinomutför arbete ett
siginte använda dei fall kansådanthållningen entreprenörenatt av

självtillkommit tillverkaren godo hanskulle hanedsättningsregler omsom
rättslig prövning vidf.n. föremål förOlika sådana fallutfört arbetet. är

i län har domarKopparbergsi Stockholm. LänsrättenKammarrätten genom
S 360-93 och harliknande fall bl.a. målavgjort fleramaj 1994den 5 nr

i aktuellafim1s skäl undanta måleninte bärandedärvid funnit det några attatt
möjligheten till skattenedsätt-drivs i entreprenadforrn frånverksamheter som

inte vunnit kraft.lagaavgöranden harning. Länsrättens ännu

7 i Kopparbergs län.SkattemyndighetenRiksskatteverket,därefterjuni 1993T.o.m.den 30
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De det kan fråga endasttester är sådana harvara sambandnäraom ettsom
med direkt motortillverkning. Enligt de uppgifter vi inhämtat torde sådana

f.n. iendast begränsad omfattningtester utföras fristående laboratorieföre-av
Enligt bedömningvår intedet troligttag. är ändring beskattnings-att en av

reglema skulle det möjligtgöra för friståendedeäven företagensom draatt-
nedsättningsreglerna skullenytta medföra markant ökningav sådanaen av-

uppdrag för friståendede företagens del.
Det viktigt klaraär och entydiga regleratt omfattningen denanger av

industriella verksamhet där nedsättning kan medges skatten. Vi därförav anser
inte det befogat föreslåär utvidgningatt att dessa nedsättningsregler tillen av

generellt omfatta friståendeatt företagäven utför entreprenadarbetensom
o.dyl. tillverkningsföretag.åt ett Inte heller vi det finns tillräckligaattanser
skäl särregleringöverväga friståendeatt laboratorieföretagen utförav som

,Vi föreslår därför intemotortester. ändringnågon de nuvarande be-av
stämmelserna.

8.6.2 Testning dieselbilmotorerav

Viss osäkerhet visserligenråder inom EG huruvida dieselmotorer testassom
i provbädd definitionsmässigt kan betraktas stationära ochsom motorer
därigenom drivaskan med bränsle omfattas reducerad skatt. Detsom ärav
dock klart EG-direktiven inteatt för total skattefrihetutrymme vad gällerger
mineraloljeprodukter förbrukas i samband medsom Attmotortester. såsom-tidigare igällde Sverige generellt skattebefria dieselolja används vidsom-
motorprovning överensstämmer således inte med gemenskapsrätten.

I fall två medlemsstater Storbritannienvart och Frankrike tillämpar- -lägre skattesatser för dieselolja förbrukas i samband med provningsom av
bilmotorer vad gällerän motsvarandenär produkt förbrukas försom sedvanlig
drift motordrivna fordon på Vi därförväg. utgår frånav sådan tolkningatt en

förenlig med deär aktuella EG-direktiven.
Vid sidan den skattenedsättning gäller tillverkningsindustrin,förav som

tillämpas i Sverigeäven skattenivåertvå vad gäller dieselolja och lätt
eldningsolja. Den lägre skattenivån innefattar allmän energiskatt och
koldioxidskatt, medan i den högre skattenivån medräknas den särskildaäven
dieseloljeskatten. Den högre skatten för oljatas används för driftut som av
personbilar, bussar och lastbilar och den lägre skatten gäller för övrig
motordrift och uppvärmning. Enligt vårt förslag skall högbeskattad olja

ianvändas trañktraktoreräven och båtar.
Lågbeskattadc mineraloljeprodukter ifår dag vidanvändas huvuddelen av

de prövningar sker dieselbilmotorer. iDet principsom är endastav när ett

8 Som vi redovisat i kapitel 5 har dock regeringen i 1993/94:234 föreslagitprop. attdiffretieringen oljeprodukter i miljöklasser skall förasav över från lagen allmänomenergiskatt till lagen koldioxidskatt.om
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högbe-skyldigheten användaallmänprovkörs på attväg,motorfordon som
bestämmelsernasvenska överensstäm-nuvarandeinträder. Debränsleskattat

svenskai för dengäller deprincip för skatteuttagmed densåledes sommer
Storbritannien ochkonkurrentländemaviktigamotorindustrins vidkommande

ändring deanledning föreslå någonintedärförVi finnerFrankrike. att av
i sambanddieselolja användsförskattförreglernanuvarande uttag somav

dieselbilmotorer.provningmed av
mineraloljor användsförskattesatsernadock konstateraskanDet att som

i Sverige vadväsentligt högrestationära ändrift ärför motorer somLex. av
uppdragutanför vårtfaller dockandra länder. Deti flesta attdefalletär

anledning.dennasänkning skattenföreslå avaven

bensinbilmotorerTestning8.6.3 av

iförbrukasskattebefria bensinmöjlighetinom EGsaknasDet att som
skattebelopp förlägretillåtetinte hellerDetstationära är att ta ut ettmotorer.

användnings-förSkattelättnader dettaändamål.används för sådantbensin som
bliinte aktuella.därförkanområde

och flygmotorerfartygs-Testning8.6.4 av

Inledning

möjlighetmedlemsländernadirektiv 92/81/EEG attSom nämnts ovan ger
imineraloljor användsskattenedsättning förskattefrihet ellerföreskriva som

i dettaskulle såledesflygmotorer. Dettestning fartygs- ochmedsamband av
mineraloljeprodukterbensin andrasåvälmöjligt undantafall att somvara

beskattning.etc. fråndieselolja, flygfotogen
uppvisar inte någravi studeratharmedlemsländer, närmare,De som

och flygmotorer.testning fartygs-beskattningsregler vad gällerenhetliga av
restriktiva gällerdetmedlemsländerna närdock är attkanAllmänt sägas att

bensin.nedsättning skatten påmedge av
beskattningenalternativa utformaprincipifinns två sätt attDet av

förstatestning fartygs- och båtmotorer. Detvidanvändsbränslen, avsom
i Sverige, innebärtillämpas synsättvilket detalternativet, attär sammasom

bilmotorer. Bränsle användsförflygmotorerfartygs- ochföranläggs somsom
energiskattmed allmänsåledesbelastastestning sådanavid motorerav

betraktelsesättkoldioxidskatt. Motsvarandemedbensinskattrespektive samt
Frankrike.i Enbeträffande fartygsmotorer,Storbritannienigäller samt, av

för allskulle gällareglersådantmedfördelarna är attsystemett samma
kunnadieselolja skulleeller flygfotogenmotorprovning. Lågbeskattad
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vidanvändas motorprovning i provbädd, eftersom intedet sig driftrör om av
flygplan eller fartyg.

Det alternativetandra skattebefria det bränsleär iäven användsatt som
samband med fartygs- flygmotorerna.och Bränsle förbrukastester iav som
fartyg eller luftfartyg befriat från iskatt den intemån det sigär rör om
användning farkosterna för privat Vibruk. inteföreslår faktisknågonav
ändring ordning,denna dock framgår kapitel 9närmare ochav men som av-

i10 viss mån ändrade regler för åstadkomma detta resultat. Det får,att-
åtminstone det vissagällernär isvårt samband medmotorer, antas attvara
motortillverkningen slutligen kommeravgöra imotorom en att monteras ett
yrkesfartyg eller fritidsbåt. Allt bränsle, ianvänds samband meden som
testning fartygs- och flygmotorer, bör därför detta alternativ väljsav om- -skattebefrias. Frankrike tillämpar skattefrihet för flygfotogen jetbensinoch -
dock flygbensin vidanvänds testning flygmotorer. Vad talarsom av som-
för val detta beskattningen blirett enhetlig,ärsystern attav oavsett om

används för framdrivande farkost ellermotorn för provning.av en

T estning farzygsmotorerav

Vid samlad bedömning finner övervägande skäl främst praktiskaen att -
talar för ordning bör tillämpas för testning fartygsmotoreratt samma av som-
bilmotorer. Bränsle vidanvänds testning sådana iav provbäddsom motorerav

skall alltså beskattas. Vad dieselbränslegäller blir den lägre skattenivån, som
alltså omfattar allmännuvarande energiskatt koldioxidskatt,och aktuell. Vad

bensingäller förekommer endast skattenivå.en
Om fartygsmotor fartyget framförs till sjössatt deten provas rörgenom

sig bränsleförbrukning i fartyg används för privat ändamål.om änannatsom
Skattefrihet gäller alltså för sådan förbrukning. Som kommernärmare att

kapitelframgå 10 föreslår vi skillnad i beskattningsförfarandetattav görs
dieseloljamellan ianvänds skepp ioch båtar. innebärReglerna bl.a.som att

dieseloljahögbeskattad alltid skall ianvändas båtar, möjlighetmed till
återbetalning skatten oljapå förbrukats i båtar används yrkes-av som som
mässigt. båtEn tillprovkörs sjöss skall alltså drivas med högbeskattadsom
olja, möjlighet finns till återbetalning skatten.men av

estningT flygmotorerav

likhetI med vad gäller i dag beskattad flygbensin skallsom attanser
användas i kolvmotorer i provbädd. Om flygplanettestassom testas genom
flygning sigdet i likhet virör med vad fartygsbränslensagtnyss om om- -yrkesmässig verksamhet och skatt skall inte för förbrukningentas ut av
flygbensin.
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i gasturbiner i jetplan.används förekommerFlygfotogen Sådanasom
alltid i yrkesmässig trafik. Vianvändasflygplan torde sä gott motsom anser
befogat undanta flygfotogenden bakgrunden det vidanvändsär attatt som

beskattning. särskildmotorprovning bestämmelsefrån En detta skall därförom
in i energiföras lagen skatt på 7 kap. 4 §.den nya om

Övrig forskningsverksamhet8.6.5 ochtest-

viss utsträckning iförekommer provbädd iI användstester motorerav som
stationäradrift maskiner.motorredskap för Vad gäller det bränsle,samt av

förbmkasi sådana bör bedömningsamband med görastester,som samma som
bilmotorer. möjlighet tillbeträffande skattereduktionNågon vad gäller

bensin inte dieseloljaförbrukad bör alltså och lágbeskattad skall användasges
vid testerna.

Utövermöjligheten till skattefrihet pilotprojekt inom biobränsleområdetför
inte EG-direktiven särskildför formnågon skattelättnader vadutrymmeger av

bränsleförbrukning igäller den samband med forskning.ägersom rum
Anledning därförsaknas form särskildnågonnärmare övervägaatt av

olika forskningsverksamhet.skattelättnad för former av
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Beskattning flygbränslenav

9.1 Inledning

De bränslen förbrukas i flygplan flygbensin, flygfotogenär jetbensin.ochsom
Till luftfartyg räknas varmluftsballongeräven och dessa drivs med gasol.

Det vanligaste flygbränslet efter volym flygfotogen,är förbrukas isom
jetflygplanens gasturbiner. Flygbensin i mindreanvänds flygplan s.k.
sportflygplan, jetbensinmedan tidigare inom försvaretanvänts driftför av
stridsflygplan. Enligt uppgift har dock flygvapnet upphört sinmednumera
förbrukning jetbensin, varför detta bränsle i princip saknar användningsom-av
råde och får komma försvinna från marknaden.antas att Jetbensin är en
blandning i huvudsak bensin och fotogen, vilket dessgör egenskaperav att
påminner mycket flygfotogen.om

Flygbensin bensinkvalitetär särskilt för driften som anpassats av
flygmotorer. Vanligast förekommande på den svenska marknaden Avgasär
80/87, lágoktanig bensinär avsedd ianvändas små sportflygplansom en att
och Avgas 100 LL, högoktanig bensinär med hög blyhalt. Avgassom en
100 iLL används sportflygplan.större

Luftfartygsregistret, förs Luftfartsverket, innehåller uppgiftersom av om
motordrivnalandets civilluftfarty civilaoch segelflygplan. Bestämmelserg om

registret finns i 2 kap. luftfartslagen 1957:297 i förordningensamt
1986:172 luftfartygsregistret F.n. ñnns 1 800 motordrivnaom m.m. ca
luftfartyg i luftfartygsregistret. Av dessaupptagna jetflygplan.150är ca

9.2 Tidigare svenska beskattningsregler

Flygfotogen används för sitt egentliga ändamål, driftdvs. flygplan, harsom av
aldrig varit föremål för beskattning i Sverige. Vad gäller yrkesmässigt
utrikesflyg har anledningen varit skatt flygfotogenpåatt skulle stridaen mot
Sveriges internationella åtaganden inte införa nationell särbeskattningatt på
bränsle ianvänds sådan trafik. Att endast beskatta inrikesflygetsom har
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riskkonkurrensförhållanden ochtill ändrade förledakunna attansetts en
utomlands.i tankasi grad sker dagflygplanen högre än som

enligt bensinskattjanuari § 1 d lagen1984 7den 1Före omgavs mom.
till bensin förbrukatsmöjlighet avdrag för skattgenerell på ellersomen

framdrivande förbrukadeförbrukning luftfartyg.för Denförsålts för av som
drift registrerasliter flygbensin för luftfartyg, kundeminst år2 000 per av

skattefridärigenom flygbensin.skattskyldig förvärva och användaochsom
flygbensin,skattskyldig skattefrimöjlighet köpaförNågon än att t.ex.annan

tillinte. Med hänsyn den låga volymgränsen förförsäkran, fannsmot
i praktiken i samtliga förbrukareregistrering detdock närmastevar av

skattskyldiga.flygbensin registrerade som
administrativaemellertidmedförde betydandeAvdragsrätten och

svårigheter Riksskatteverket. avsikt bränslein-kontrollmässiga för styrkaI att
bensinautomater till deklarationerna.kvitton frånsökandena oftaköp fogade

flygbensinåterbetalningmöjlighet skatt köpts ifannsDet även att av om
möjligheter tillskick. kontroll det köpta bränsletreellabeskattat Några attav

härtilli inte. tillverkligen flygplan fanns Med hänsynhade använts samt att
skattefrihetenföreligga för behållainte bärande skäl fördet ansågs några att
privatai flygplan de användes förförbrukades ändamål,bränsle närsom

bensinjanuari tillden 1 1984 endastbegränsades avdragsrätten att avse som
yrkesmässigti luftfartygförbrukades använtssom

beskattning flygbensin snabbtreglerna ledde dock tillDe nya om av
visade sig svårtillämpade.åtskillig kritik, därför de Flygbensinbl.a. att vara

privatai inteflygplan sällan används för såväl yrkes-förbrukas somsom
besvärliga bedömningar imässiga sambandändamål och måste medgöras

svårigheter kontrolleragranskning deklarationerna. Riksskatteverkets att attav
beskattningen fungerade avsevärda.var

julifick till följd flygbensinTillämpningsproblemen fr.0.m.den 1 1987att
skatteplikt3.frånhelt undantogs

beskattningsregler9.3 Nuvarande

flygbensin befriadejetbensin från skatt.Flygfotogen, och Denär som
driftflygfotogen för ändamål flygplan iförbrukar änannat t.ex.av -

skyldig betala för den bränsleförbrukningenmotorfordon dock skattär att-
energiskatt.lagen allmänse 6 § första stycket 5 En motsvarandeom

bensinskattfinns i gäller den förbrukarbestämmelse 3 § 3 lagen vadom som
driftflygbensin flygplan.för änannat av

‘ 447 1989/90 87SOU 1989:35Se bl.a. samt prop. s.s.
2 1983:1005.1983/84:SkU9,rskr. 1983/84:97,SFSl983/84:28,bet.Prop.
3 1986/87:SkU48,rskr. 1986/87:311,SFS 1987:509.1986/87:l39,bet.Prop.
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skattepliktigflygbränslena det endast gasolAv produkt.är ärsom en
koldioxidskattenergiskatt och skall betalas förAllmän gasol. Detta bränsle

driftanvänds, för varmluftsballonger.nämntssom ovan, av
enligtSkattskyldiga 24 § första stycket d lagen energiskatthar allmänom

möjlighet i deklaration avdrag för skatt bränsle förbrukatspägöraatt som
förbrukning i luftfartyg, inte fritids-törsålts för detta används föreller när

privat skattskyldigaändamål eller ändamål. Andra kan för dettaänannat
skattefrittändamål köpa bränsle de lämnar försäkran tilldettaattmot en om

energiskatt. Utformningenlagen allmänleverantören 26 § denom av
beskattningen tlygbränslen innebär avdragsmöjlighetensvenska fårattav

praktisk ibetydelse endast för gasol, förbrukas varmluftsballonger närsom
yrkesmässigt. fallet farkoster nyttjasdessa används Detta med förär t.ex. som

turistnmdturer etc.
iSkatt för gasol förbrukas luftfartyg i praktikenalltsåtas ut som -

varmluftsballonger privataanvänds för De aktuella skattesat-som-
för gasol används för detta ändamål allmän energiskatt 109 krärserna som

koldioxidskattoch 998 kr dvs. totalt 1 107 kr Dettaton ton, ton.per per per
nivåerde gäller för gasol, används för driftändamålär änannatsom som av

motorfordon. Gasol fordonsdriftanvänds för beskattas med totalt 1,38 krsom
liter 0.88 allmän energiskattkr 0,50 koldioxidskatt.och krper

9.4 EG:s regler

Samtliga flygbränslen hänförs under KN 2710 och omfattas därför den-nr av
uppräkning mineraloljor i artikel i direktiv2.1 92/81/EEG.görsav som
Flygbensin infaller under 2710KN-nr 00 26, medan flygfotogen hänförs till

2710KN-nr Jetbensin00 51. har 2710åsatts KN-nr 00 37, medan gasol
tillunder KN-nr 2711 12 1911 2711 00.

Direktiv innehåller minimiskattesatser92/82/EEG differentieradeärsom
till dels slag bränsle, dels användningsområde. Tankenmed hänsyn av synes

i inte möjlighetmedlemsländerna, den till särskildamån undantag,att gesvara
visst drivmedelskattesats för blyfri bensinskall tillänpa ett t.ex.samma - -

bränslet driftanvänds för motorfordon, fartyg eller luftfartyg.oavsett om av
följande minimiskattesatser.flygbränslen gäller Skattesatsen förFör

SEK/I‘,tlygbensinär liter337 ECU 000 vilket1 ca 3,10 densammaärper
bensin.Hyad Flygfotogen i likhet dieseloljaskall med förforsom -

motordrift- beskattas lägst 245 litermed ECU 1 000 ca 2,25 SEKper per
Mininiskattesatsenliter. för gasol 100 ECU 1 000 kg ca 0,92 SEKär per

Jebensin inteomfattas angivna miniminivåerna.dekg. någon Föravper av
brände skall därför i enlighetskatt med i artikeldetta den regel i2.2tas ut

direktiv 9281/EEG, föreskriver skatt för andra de produkter föränattsom -

‘ Använd värellcurs 1 ECU9,2BEK.
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vilka minimiskattesatser skall utgå efter den nivå gäller förangetts som-
motsvarande etbensin innehållermotorbränsle. J mycket låga halter bly, varför

skattemässigtden jämställastorde kunna med blyfri bensin.
Enligt artikel i direktivl b 92/81/EEG intefår medlemsländerna beskatta

mineraloljor avsedda användas förär flygning privatatt änsom annan
nöjesflygning.

definition privatEn uttrycket nöjesflygning finns i andra stycket denav av
artikeln.nämnda Av denna framgår innefattaruttrycket de fall dä luftfartygatt

sin eller fysisk eller juridisk till följdägare hyresavtalav annan person av-
eller anledning används för andra yrkesmässiga ändamål. Särskiltänannan -

det gäller andra ändamål eller godsbefordranänatt elleranges passagerar-
offentliga myndigheters användning.

möjlighetMedlemsstaterna har begränsa undantaget från beskattningatt
vad gäller yrkesmässig flygning till endast flygfotogen.att avse

i direktivReglerna 92/81/EEG innebär alltså medlemsländernaatt är
skyldiga beskatta allt bränsle används för nöjesflygningatt desamtsom att
inte fär skatt flygfotogenpå avsedd användas ita ut är yrkesmässigattsom
lufttrafik. övrigaVad gäller flygbränslen används i yrkesmässig lufttrañksom
fär medlemsländerna själva bestämma villde undanta dessa bränslen fränom
beskattning. sigDet alltsa flygbensin, jetbensinrör och gasol.om

realitetenI gäller dock skattefrihet inom EG för deläven destoren av
bränslen förbrukas i samband nöjesflygning.med Detta beror pá flerasom att
medlemsstater, särskilt beslut rådet, har erhållit fortsättarättgenom attav att
tillämpa tidigare nationella bestämmelser undantag från skatt ellerom
nedsättning skatt mineraloljeprodukterpå förbrukas vid flygningav som annan

92/81/EEG’.i artikel i direktiv8.1 bän länderDe beviljatssom avses som
sådana Belgien,undantag Danmark, Frankrike, Italien,är Irland, Portugal och
Storbritannien, vilket innebär endast Grekland, Luxemburg, Nederländerna,att
Spanien och Tyskland beskattar bränslen ianvänds samband medsom
sportflygning o.dyl. enligt föreskriftemai direktiv 92/81/EEG.

9.5 Utredningens överväganden och förslag

9.5.1 Inledning

beskattningenDen svenska flygbränslen skiljer sig i viss fränmän vadav som
föreskrivs enligt gemenskapsrätten. blirDet således nödvändigt genomföraatt

förändringardel de svenska reglerna för dessa till EG:sen attav anpassa
bestämmelser pä området. En del EG:s innebärregler tillåtergång vadav en

tidigare gällt ihär landet och det intressedärförär vilkasom attav se
iproblem uppkom samband tillämpningenmed de äldre beskattnings-som av

5R5.dsbes|ut92/510/EEGden 19 oktober 1992 EGT 316, 3l.l0.1992,s. 16.nr
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Vi i avsnitthar 9.2, lämnat kortreglerna. redogörelse för hurovan, en
tidigare i Sverige.har beskattatstlygbränslen

9.5.2 Beskattning bränslen vid yrkesmässig flygningav

Användning flygfotogen för yrkesmässig flygning får inte beskattas inomav
iEG. med vad i Sverige.Detta dag gälleröverensstämmer som

frittmedlemsländernaDet står beskatta andra flygbränslenatt än
i praktiken flygbensinflygfotogen alltså och gasol förbrukas vidsom- —

yrkesmässig flygning. Vi viktdet de svenska skattebestäm-äratt attanser av
utformas hanteringenmelsema de skattepliktigaså produkterna såatt ärav

möjligt.praktiskenkel och den bakgrundenMot det lämpligtär attsom
regler för alla igäller bränslen används samband med yrkes-samma som

flygning.mässig Vi föreslår därför bränslen används för detta ändamålatt som
i fortsättningen skattefria.skalläven vara

Vi i avsnitt .4tillåterkommer nedan 9.5 lagtekniskaden utformningen av
skattefriheten för bränslen vidanvänds yrkesmässig flygning.som

9.5.3 Beskattning bränslen vid privat nöjesflygningav

Som energiskattallmän och koldioxidskatt förnämnt gasoltas utovan som
i privatförbrukas samband flygning.med All övrig bränsleförbrukning i

fnluftfartyg från punktskatt. begära särskiltUtan undantag frånär EG:satt
finns intebestämmelser det möjlighetdock imedlem EG behållaatt som en

skattebefrielse för bränslen förbrukas i ickesamband med yrkesmässigasom
Sverige iflygningar. intehar samband med förhandlingarna medlemskapom

i EG begärt sådantnågot undantag.
Sveriges innebärdel hannoniseringFör med EG:s regelverk alltså atten

skall samtligaskatt flygbränslenpå förbrukas i samband medtas ut som
fritidsändamålflygning för eller privataandra ändamål. I dag detta,är som
fallet endast beträffande gasol.nämnts,nyss

9.5.4 Lagteknisk utformning beskattningen flyg-av av
bränslen

lygbensinF

Beskattning flygbensin för privataanvänds ändamål har, nämntsav som som
förekommit i Sverige tidunder begränsad under 1980-talet 1 januariovan, en

juli1984 1987.1 Departementschefen i samband införandetmedgav av-
denna bestämmelse del användningsområdenexempel på inte inrymdesen som
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i fritidsändamålbegreppet och inte i bränslebeskattning°.alltså kom fråga för
vittSå kan bedöma denna uppräkning aktuell iär dag. sigDetäven rör om

bruksflyg, skogsbrandbevakning, målflygning, skolflyg, räddningstjänst,t.ex.
jordbruksflyg, trañkövervakning, frivilliga flygkåren, bogsering segelflyg-av
plan och andra uppdrag utförs ersättning. Ett område de fallmot ärannatsom
då företag med flygplan företar i denett verksamheten.eget transporter egna
Taxiflyg och personflyg utförs ersättning bör också utförasannat motsom

skattefrittmed bränsle, ändamåläven med ärom passagerarnas resan
fritidsbetonat.

Samtliga berördes de dåvarande beskattningsreglerna, dvs. främstsom av
beskattningsmyndigheten, oljebranschen individuellaoch flygklubbar, var

kritiska tillstarkt beskattningens utformning. De problem tidigare påtalatssom
blitorde på aktuella beskattningsådan flygbensinnytt skulleom en av nu

återinföras. sigDet alltså nackdelar administrations-rör ochstoraom ur
kontrollsynpunkt. Dessa hänger i princip med de flygplan, därattsamman
flygbensin förbrukas, inte sällan används för privatasåväl yrkesmässigasom
ändamål.

tidigareDen beskattningen byggde deklarationssystem,på varigenomett
samtliga registrerade flygbensinsförbrukare fick köpa bränsle skattefritt. Skatt

flygbensinpå för icke yrkesmässigaanvänts ändamål redovisades sedansom
i deklarationema. Genom tillämpa låg volymgräns för registreringatt en som
skattskyldig i princip samtliga förbrukare flygbensin registrerade.var av

bakgrundMot de praktiska problem den tidigare beskatt-storaav som
ningen flygbensin medförde, teknisk lösningattav anser en amian om-
möjligt väljasbör söka för åstadkomma skatt betalas för flygbensinatt att-

vid privat nöjesflygning.användssom
försäkranssystemEtt mindre lämpligt, inteberoende minst påvore

svårigheterna för många förbrukare i samband inköpmed kunnaatt avgöra
hur mängd bränsle kommer förbrukas vid yrkesmässigstor flygning.attsom

alternativEtt samtligalåta förbrukare köpa beskattad flygbensinatt ochvore
möjlighet idem efterhand söka kompensation för den skatt belastatattge som

flygbensin yrkesmässigt. högaDen skatten bensinanvänts på dockgörsom
iförbmkarna sådant fall skulle drabbas märkbaratt ekonomiskav en

belastning.
Flygbensin visserligen bränsle för vilketär minimiskattesats harett en

bestämts i direktiv 92/82/EEG. Artikel 8.1 i direktivb 92/81/EEG dock,ger
förnämnt skattebefria all förbrukningutrymme attsom ovan, annan av

flygbränsle i luftfartyg sådan sker luftfartygetän används för privatnärsom
nöjesflygning. Skatt skall alltså endast betalas flygbensinen förbrukatsnär för

flygning.sådan Vi den bakgrunden inte gemenskapsrättenmot attanser
hindrar flygbensin undantas direktfrån skatteplikt och föreslåratt att
skyldigheten betala skatt för flygbensin inträder först bränslet förbrukasatt när

driftför flygplan detta för fritidsändamålanvändsnär eller privatav annat

° Prop. 1983/84:28 35.s.
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driftmotordrift flygplan seuppvärmning ellerför änellerändamål avannan
3 § 34 och kap.§ första stycket 54 kap. 11stycket,3 § andra2 kap.

energi.till skattlag påförslaget om
i likhet gällerflygbensin med vadinnebär alltsåförslagVårt att som—

aktualise-beskattningsåtgärdersäljas någratillverkas ochidag kan attutan-
redovisaflygbensinen den mängddärefter förbrukarenåliggerDet attavras.

i deklarationnöjestlygning och betala deni samband medbränsle använtssom
flygbensinenförbrukarenalltså endasttill Detaktuella skatten ärstaten. av

enligtskattskyldig förslag.vårtärsom

Flygfotogen

koldioxidskatt särskildenergiskatt ochi såväl allmänSverige dagI tas som
driftför motorfordon. Enanvändsdieseloljeskatt för fotogenut avsom

iskattenivå förslaginnebär denna vårttillanpassning EG:s regler att som-
tillämpasförhöjd energiskatt förskallkoldioxidskatt ävensamtmotsvaras av -

privatai används förluftfartygförbrukasflygfotogen somsom
skatteplikten utformasför flygfotogen påVi sättföreslår att samma som

inteflygbensin. förslås alltsåFlygfotogenföreslagit gälla förbörnyss
inte försesskatteplikt därför meddirekt och detta bränsle behöveromfattas av

i 3föreskrivs 2 1 § första stycketkap.särskilda märkämnende asom
energi.till lag skatt påförslaget om

jetflygplan. sällandrift torde dockför DetFlygfotogen används av
fritidsändamål. Beskattningprivataanvänds förflygplansådanaförekomma att

iske mycket begränsaddärför endast kommaskulleflygfotogen attav
omfattning.

ochGasol, metan naturgas

skatteplikt enligtdirekt förslag.vårtbränsle omfattasGasol är ett avsom
iprivataför ändamål beskattasför drift luftfartyganvändsGasol som av

drift motorfordon.för ändamålgällerden skattesats ändag efter annat avsom
drivmedelanvändning gasolgäller allEnligt gemenskapsrätten att somav -

beskattas efter skattesats.i i luftfartygmotorfordonsåväldvs. sammasom -
liter därför förbör gällaför gasol 1,38 krskattenhögreDen per --

lastbilar, trafiktraktorerpersonbilar,i liksom i bussar,användning luftfartyg
och fartyg.

skildai kapitel skattesatserföreslårhar utvecklat 5Som närmare att
skattesatsen skallhögreför och Deninförasskall även metan naturgas.

betala den högre skattenförbrukare, skalltillämpas för somsamma grupp av
förbrukning deni förekommerinnebär den sådanmånför gasol. Detta att --

användning ivid luftfartyg.skall gällaför ochhögre skatten naturgasmetan
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Deklarationsavdrag m. m.

Vi föreslår de möjligheternanuvarande tillatt deklarationsavdrag för skatt på
bränslen ianvänds samband med yrkesmässig flygning förs insom iäven den

lagen skatt energipå se 7 kap. 2 § andra stycket 2. Detsammanya om gäller
möjligheten till inköp försäkran se 8 kap. 3 § i lagförslaget.mot Vårt förslag
till utformning beskattningen tlygbränslen innebär reglernaav av att om
deklarationsavdrag och köp försäkran vid yrkesmässigmot flygförbrukning i
praktiken endast kommer tillämpas jetbensin,föratt gasol, ochmetan

De volymerna flygbränslenaturgas. alltså flygfotogenstora och flygbensin-
beskattas, behandlat på sådant reglerna intesom sätt blirovan, att—

tillämpliga.
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Beskattning10 fartygsbränslenav

Inledningl10.1

Sverige registreras samtliga användningsområde,l skepp, i skepps-oavsett
registret och de båtar används yrkesmässigt registreras i båtregisterettsom
enligt registreringlagen 1979:377 båtar för yrkesmässig sjöfartom av m.m.

skeppsregistret i principI skall alla svenska fartyg registreras de har ettom
minstskrov längd tolv och minstbreddstörsta är störstameter ärvars vars

fyra fartygAnnat skepp kallas båt.änmeter.
yrkesbåtsregistret registrerasI svenska båtar används yrkesmässigt tillsom

befordran gods eller till bogsering bärgning, tilleller fiskeav passagerare,
eller fångst till uthyrning tilleller allmänheten och skrov hararman vars en

Ävenminst mindrelängd femstörsta passagerarbåtar skall förasär meter.som
in i båtregistret, konstrueradede de kanså föra flerär tolvänattom

Vidare finns skyldighet registrera ñskebåtar,svenskaatt oavsettpassagerare.
i båtregistretstorlek, yrkesmässigt fiskede används för eller fångstom annan

Östersjön,i vissabl.a. fiskeriförordningendelar 32 § 1982:126.av se
registrerade ñskeskepp ñskebåtarAntalet och uppgick den 31per

till1991 000.december drygt Av dessa5 används dock intedelstoren
yrkesmässigt. anledning till registreradeEn det ñskebåtarantalet tordestora

tidigare inte nödvändigtdet erlägga mervärdesskatt föratt attvara var
utrustning, in tillköptes tiskebåt. Ett beräkna hur mångasätt attsom en av

yrkesmässigtfartygen används tilldock hur mångaär ärattsom se som
licensierade.

Fiskeristyrelsen licensutfärdar för båtar yrkesmässigtanvänds ochsom en
Årlicens berättigar till vissasådan ekonomiska fördelar. 1991 utfärdade

Fiskeristyrelsen cirkatotalt 1 600 sådana licencer ñskefartyg.för Antalet
fartyg används yrkesmässigt emellertid något antaletär större änsom
licensierade. Detta beror del näringsidkarepå flera fartyg, detägeratt en men

licensieraträcker ha fartyg för erhålla del de förmåneratt ett att av som
licensen berättigar till.

Faktauppgifterna i avsnittdetta är hämtade Sveriges skeppslista 1992, utgivenur av
Domstolsverket Naturvårdsverkets Miljöpåverkan3993 från fritidsbåtar,samt rapportur
frske- januariarbetsfartyg, 1992.och
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Arbetsfartygens antal uppgick vid årsskiftet 0002.1991/1992 till cirka 3
Till arbetsfartyg iräknas huvudsak marinens, Sjöfartsverkets och tullverkets
fartyg, och fraktfartyg bogserbatar, mudderverk liknande.ochsamtpassagerar-

Vissa mindrede fiskebåtarna används främst vid kustnära fiskeav som-
insjöñskeeller kan bensindrivna, det vanligast fiske-är ochvara men att-

arbetsfartyg dieselmotorer.utrustade medär De bränslen används varierarsom
beroende fartygetspå storlek. sigDet ofta marindiesels.k.rör och andraom

dieselbrännoljor,slag särskilt i fartyg förbrukasstörre eldnings-av ävenmen
oljor blandningareller mellan oljasådan dieselbrännolja.och

finnsDet ungefär 765 fritidsbåtari000 Sverige. Enligt beräkningar, som
gjorts Sjöfartsverket på grundval uppgifteribl.a. tidigaredet fritidsbåts-av av
registret, drivs cirka 70 000 dessa med dieselmotorer. Det bränsleav som

dieseloljor.används lättare Denär övervägande delen de övriga båtarnaav
enligt uppskattningar från båtbranschenantas utrustade med bensindrivnavara

utombordsmotorer.

10.2 Nuvarande beskattningsregler

Enligt nuvarande bestämmelser allmän energiskatt, koldioxidskatttas ioch
förekommande fall svavelskatt diesel-för och eldningsoljorut användssom
för fartygsdrift. Oljan försedd med de särskildaär märk- och färgämnen som
föreskrivs i dieseloljeskatt.lagen Dieseloljeskatt alltså inte förom någontas ut
olja används för fartygsdrift.som

Den registrerad skattskyldigär får deklarationsavdraggöra försom som
skatt olja förbrukatspå eller sålts för förbrukning i fartyg, detta intesom när
används för fritidsändamål privateller ändamål 24 § första stycketannat d
lagen allmän energiskatt, 3 § första stycket lagen koldioxidskattom ochom

§4 första stycket 3 lagen svavelskatt. Riksskatteverket har rekommen-om
derat avdrag bör medges bränsle iatt används fartyg inär yrkesmässig sjöfart
eller yrkesmässigt fiske, taxibåtstrañk eller i fartyg huvuduppgift ärvars

eller ersättninggodsbefordran utförs Avdragannan person- mot medgessom
intesåledes för bränsle ianvänds mudderverk, dykerifartygt.ex. ochsom

pontonkranar‘.
Till fritidsändamål och privat ändamål räknas enligt Riksskatte-annat

verkets rekommendationer fritidsfiskebl.a. i de fall fartyget inte används för
yrkesmässigt anordnande fisketurer, med båt mellan bostad ochav resor egen
arbetsplats och privat bruk. fortsättningenI talar vi förannat enkelhetens skull

2 Antalet angivna inkluderararbetsfartyg inte fartyg saknar framdrivnings-egetsommaskineri, främst pråmar.dvs.
3 RSV 1993:1 Riksskatteverkets rekommendationer allmän energiskatt ochm.m. omkoldioxidskatt på bränslen 12. Beträffande definitionen fritidsändamål ävens. av se prop.1982/83:99 s.
‘ RÅJfr beträffande mudderverk även Regeringsrättensutslag 1960:1951.
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ändamålprivataandrainnefattasdockvari alltså ävenfritidsändamål,om
redogörelsenenligt ovan.

föranvändsbränslesåvälomfattapraxisi somhar ansettsAvdragsrätten
stationäraolikadriftuppvärmning och motorerfördrift fartyget avsomav

Bränsleändamål.för dessaelektrisk kraftdockanvändsVanligenombord.
kraft ocksåsådanframställa ärfartygetombord påföranvänds attsom

deninte heller påSkattavdragsbestämmelsen. uttasskattefritt genom
energiskatt.allmän§ lagen2kraftenelektriska omc

bränslemöjlighet köpaskattskyldig har attregistreradinte ärDen somsom
yrkesmässig för-föranvändasskallbränsletförsäkranskattefritt attmot

§ lagenenergiskatt och 5allmän26§ lagen omfartygbrukning i om
skatt köpainte dettapå sättfinns dock utanmöjlighet attsvavelskatt. Någon

olja.omärktdieselolja, dvs.högbeskattadannars
oljan för någotanvänderförsäkranskattefrittoljaköpt mot menOm någon

blir förbrukarenfritidsbåtiändamålavdragsberättigat t.ex.icke ensom --
3 lagenstycketförsta6 §förbrukade volymenför denbetala skattskyldig att

energiskatt.allmänom
energiskatt och kol-allmänsåledesinnebärreglerna attnuvarandeDe

inomi fartyganvändseldningsoljorochdiesel-inte pådioxidskatt somuttas
inomanvändsi fartygmilitärfartyg ellerñske, iochsjöfartyrkesmässig som

fartyggällerverksamhetsområden. DetsammaSjöfartsverkets somellertullens
livräddningsbåtar. Fartygellerskolfartygbogserbåtar, somutnyttjas t.ex.som

samtligabränsle. Iobeskattatdrivas medintefårfritidsändamålföranvänds
olja.märktsig dockfall detrör om

intefinns någoni fartygdrivmedelanvändsbensingällerVad somsom
alltsåkoldioxidskattBensinskatt och uttasdeklarationsavdrag.tillmöjlighet

används yrkes-fartygeti fartyg,förbrukasbensin oavsett omför den som
dock,förekommerBensindrivna fartygfritidsändamål. somförellermässigt

fritidsbåtssektom.inomuteslutandenästannämnts ovan,
sittiföreslogdieseldrivna fordonbeskattningenUtredningen avom

driftanvänds förbränsleinte bara1992:53, avSOU sombetänkande, att
dieseldrivnaiförbrukasbränslelastbilaroch ävenbussarpersonbilar, utan som

motiveradesFörslagetdieseloljeskatt. ettmedbelastas avskullefritidsbåtar
fritidsbåtarjämställaskattemässigttidigarebättre sätt änönskemål på ettatt

Förslageti denbensinmotor.försedda medmed båtardieselmotor ärmed som
inte päalltsåDieseloljeskattlagstiftning. uttillinte tasdockleddedelen

fartygsdrift.föranvändsoljeprodukter som

reglerEG:s10.3

och92/ 81/EEGmineraloljor92/12/EEG,beskattningendirektivEG:s avom
förbränslenbeskattningenreglervissainnehåller92/82/EEG närmare avom

fartygsdrift.
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Enligt artikel i direktivl 92/81/EEG får medlemsländerna inte beskattac
mineraloljor avseddaär användas för navigeringatt fartyg tillsom havsav
inom medlemsländernas territorialvattengränser, "Community waters",anr1at

sigdå det privata fritidsfartygän rör private pleasure craft. Bränsleom som
iförbrukas ñskefartyg uttryckligen i artikeln undantaget frånanges vara

beskattning.
definitionEn "privateuttrycket pleasure finnscraft" i artikelav 8.1 c

andra stycket. Härav framgår uttrycket fartyg,att sinavser ägaresom av-eller fysisk eller juridisk till följd hyresavtalannan ellerperson av annan
anledning används för andra yrkesmässigaän ändamål. Särskilt detattanges-
gäller andra ändamål ellerän godsbefordran fartygpassagerar- samt som
utnyttjas offentliga myndigheter.av

Vidare har medlemsstaterna, med stöd artikel 8.2i direktiv 92/81/EEG,av
möjlighet medge nedsättning eller befrielseatt från skatt då mineraloljorav
förbrukas inom vissa särskilt angivna områden. Det sig bl.a. enligtrör -artikel 8.2b bränslen används för navigering fartygom som av som-
trafikerar floder och andra ivattendrag medlemsländerna, dock inte för
fritidsfartyg. Enligt artikel finns8.2 möjlighetermotsvarande till skatte-g
reduktion eller skattefrihet mineraloljorför förbrukas i samband medsom
mudderarbete i farleder och hamnar.

Vissa medlemsstater har särskilt beslut rådet erhållitgenom rättav att,
sedan deäven EG-reglema i kraft, fortsättaträtt tillämpagemensamma att

tidigare gällande bestämmelser undantag från skatt eller nedsättningom av
skatt mineraloljor,rörande fritidsfartygá.används för drift Det sigsom rörav

Belgien, Grekland dock endast utlandsregistrerade fartyg,om Irland och
Storbritannien.

Artiklarna 8.1 i direktivoch 8.2 b 92/81/EEG innehåller alltså reglerc om
skattefrihet respektive skattenedsättning för bränslen används försom
navigering fartyg. Vi vidhar våra kontakter företrädaremedav för EG-
kommissionen fått bekräftat med uttrycket navigeringatt endast självaavses
framdrivandet fartyget. Gemenskapsrätten medger dock skattefrihetav att
tillämpas för bränslenäven används ombord fartygpå för uppvännningsom
eller dylikt tillämpning artikel 23.5 i direktiv 92/12/EEG eller förav
framställning elektrisk artikelkraft 8.2 i direktiv 92/81/EEG.av a

5Rádsbeslut92/510/EEG den 19 oktober 1992 EGT L 316, 31.10. 1992 16..nr s.



fartygsbränslen 183Beskattning1994:85SOU av

och förslagövervägandenUtredningens10.4

lösningartänkbaraOlika10.4.1

tilli användsfartygförbrukasinnebär bränslenGemenskapsrätten att somsom
bränsleinte skall beskattas medanyrkesmässig verksamhetförhavs som

fritidsändamål skall beskattas.föranvändsi fartygförbrukas som
förmöjlighet medge skattelättnadervidareharMedlemsstaterna att

inlands-trafikerar insjöar och andrai fartygförbrukasbränslen somsom
skillnadanledningfunnit finns någoninte detVi har göravattendrag. attatt

i i insjöar andratill fartyg ochi havs ochförbrukning fartygmellan
möjlighetmedlemsländernai direktiv 92/81/EEGArtikel 8.2vattendrag. gerg

vid vissa muddrings-förbrukasbränslenskattelättnader förtillämpa somatt
nuvarande svenska bestäm-inte skäl ändra på deVi finner dockarbeten. att

ianvändsinnebär för bränslenskattalltsåmelserna, utatt tas somsom
liknande anläggningar.dykerifartyg, pontonkranar ochmudderverk,

finnsangivnadet resultatet uppnås. Detutformas såförslag skallVårt att
skattefrihet vidför användsbränslenåstadkommai princip två sätt att som

skattefrittinnebär får köpasfartygsdrift. bränsletyrkesmässig Det sättet attena
efter ansökan. detmed skatt återbetalas Idet får köpasandraoch det att som

registrerad skattskyldig ochförbrukareskulleförsta fallet är somsom somen
redovisadeklaration inte skattskattefritt i sin behöva någon påbränsletköpt

i yrkesmässiga verksamheten medandenbränsledet använts ensom
skattskyldig möjlighetskulle förvärva bränsletinteförbrukare är attgessom

användning.försäkran bränsletsskattefritt han lämnarattmot en om
skattskyldiga,i icketillämpas närvarande frågaförandraDet sättet om

koldioxidskattepliktigt vid tillverknings-energi- bränsleochförbrukatsom
allmän28 § första stycket lageni industriell verksamhet omprocessen

koldioxidskatt. innebärlagen Detenergiskatt 3 § andra stycketoch attom
perioderi för bestämda ochkompensation får efterhandansökan görasom

till det förstalikviditetseffekter, resultatfrån sättet.leder, bortsett somsamma
oljeprodukterförbrukning ombordskattemässigt all pålikställsdagI av

i fartygAvdragsmöjligheten bränslen förbrukatsför sådanafartyg. somsom
produkterna används föryrkesmässigt tillämpas såledesanvänds oavsett om

elektriskuppvärmning framställningellerfördrift fartyget eller t.ex. avav
tillämpning inteVi sådanombord fartyget.förbrukaskraft attanser ensom

finner därför inte skäl föreslåoch någonstrider gemenskapsrätten attmot
iändring delen.den

tilldifferentierade dels slagmed hänsynminimiskattesatserEG:s är av
ianvändningsområde. medlemsländerna, den månTankenbränsle, dels är att

särskilda tillämpa skattesats förtill skallmöjlighet undantag,inte sammages
driftförblyfn bensin bränslet användsvisst drivmedel oavsettt.ex.ett om~-

innebär Sverigesluftfartyg. för del deneller Dettafartygmotorfordon, attav
tidigare dieseloljeskatteninnefattar skalldenenergiskattenhögre som --
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tillämpas oljorpå förbrukas i fartyg används för fritidsändamålsom ochsom
skatt skall bensinpåatt förbrukas förtas ut dettasamma ändamål ochsom på

bensin förbrukas i personbilar.t.ex.som

10.4.2 Beskattningen dieselolja och bensin i fartygav

Våra överväganden i fråga beskattningen fartygsbränslen harom av gett oss
anledning undersöka skillnaden mellanatt skepp och båtar kanom utnyttjas
för skapa lämplig ordning.att en

Som vi inledningsvisnämnt kallas fartyg har skrovett ettsom störstavars
längd minst tolvär och breddmeter största minst fyraärvars skepp.meter
Övriga fartyg kallas båtar.

Huvuddelen skeppen kan användas främst förav antas yrkesmässiga
ändamål och bränsleförbrukningen uteslutandenästan dieselolja i dessa- -fartyg torde regelmässigt tilluppgå betydande volymer. Vi därför detattanser

lämpligt inte minstär bakgrund den förhållandevismot använd-av stora-
ningen försäkran vid bunkring utländska fartygav behålla denav att-nuvarande ordningen med skattefria inköp olja för den skattskyldigärav som
och försäkran förbrukare,mot oljan förvärvasnärav annan för- att-
förbrukas i skepp inte används för fritidsändamål. Bestämmelsernasom bör

tillämpasfå endast för lågbeskattade oljor. innebärDetta alltså oljamärktatt
skall användas i skeppen. Någon möjlighet skattefritt köpaatt annars
högbeskattad omärkt olja skall inte fimlas.- -

Dieselolja enligt förslagär vårt direkt skattepliktig produkt.en Detta
medför bl.a. oljan skattefritt kanatt endastomsättas dem godkäntsav som

upplagshavare. Upplagshavare också skyldigasom är betala skatt deatt på
bränslen för vilka skattskyldighet inträtt. En förbrukare ikan och för sig inte
godkännas upplagshavare. Enligt vårt förslag skallsom dock den förfogarsom

lagerkapacitet m3över minst 500 kunnaen godkännasom upplagshavare,som
vilket torde innefatta åtminstone de förbrukama.större Dessa får alltså
möjlighet skattefritt köpa in dieseloljaatt behöver inte betala skatt oljapåmen

förbrukats i skepp, detta intenär används för fritidsändamål.som
Den använder skepp för privat bruk börett alltsåsom eftersom någon-sanningsenlig försäkran bränslets användning för yrkesmässigtom ändamål

inte kan lämnas köpa högbeskattad olja till skeppet. Utformningen- av
beskattningsreglema medför dock inget förbud användning låg-mot av
beskattad oljaomärkt i skepp, används för privata ändamål. Isom sådant fall

dock förbrukarenär skattskyldig och skall betala in skillnaden i skattebelopp
mellan hög- och lågbeskattad olja till beskattningsmyndigheten se 4 kap. §l
andra stycket och ll § andra stycket lagen skatt energi.påom

enlighetI med vad föreslås gälla för båtar nedan börsom bränslese- -till de relativt få skepp drivs med bensin köpas endast i beskattatsom skick
med möjlighet till återbetalning vid yrkesmässig användning.
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huvudsakligen föranvändsfartygantaletövervägandealldeles somDet
användasskallbränsledärförVi attbåtar. somfritidsändamål utgörs anserav

ochomärktalltsåOlja skallskick.i beskattatendast varafå köpasskalli båtar
bränsleförbrukatvanligt Denbeskattad på sätt.bensinoch somhögbeskattad

möjligheti ställetskallfritidsändamålföranvänds än gesannati båt somen
skattkompensation för denelleråterbetalningansökaefterhandi avomatt

bli aktuellakannäringsverksamheterExempel påbränslet. sombelastatsom
Vidare kangodsbefordran.ellertaxirörelsefiske, samt person-annanär

i denfartygtullverketsochSjöfartsverketsmarinens,utnyttjas förmöjligheten
båtar.dessamån är

Sådanomärkt.alltsåskalli båtarnaanvändasskalldieselolja varaDen som
ienergi, användas ävenpåskattlageni 2 kap.enligt reglerolja skall, om

identiskasig oftastDettrañktraktorer. röroch ombussarpersonbilar,
personbilar. grundPåiochi båtaranvändas avt.ex.kanoljeprodukter som

omärktanvändningolagligskatteundandraganden avrisken för genom
detolja, ärhögbeskattad attsådanfördieselolja i stället anserobeskattad

sig uppfylleri förochtill demsåvälskattebefrielse dvs.all sombefogat att -
skattskyl-ickeandra,upplagshavareregistreraskumla somförkraven somatt

efterhandiansökanåstadkommasskall omförbrukarediga, genom- alltsådeklarationsavdrag kankompensation. Någotrespektiveåterbetalning
i båtar.förbrukatsoljaförinte göras som

finnsi dagkompensationsmöjlighet,dengällervad sommedlikhetI som
industriellitillverkningsprocessenvidbränsleförbrukatdemför som

principkompensation iåterbetalning elleransökanbörverksamhet, om
blikanskattebeloppkalenderår. De antasperiod somomfatta ettomen

särskiltintevanligen stora,torde ensammanhanget meni varaaktuella
ansökningenmedskattebeloppdet avsesmöjlighet bör somatt omges ~ admini-ansökningar. Avkvartalsvisainlämnavissöverstiger gränsen -

skattebeloppförinte medgeskompensation dock somskäl börstrativa
kalenderår.000 krunderstiger 2 per

beskattningsmyndigheten bättrekompensationsförfarandeEtt ger
ansökanEnförsäkranssystem.medfallet omkontrollmöjligheter är ettän

tordeförsäkranmedanbeskattningsmyndigheten,kompensation enprövas av
dåi falldebeskattningsmyndigheten endastkontrolleraskomma att av

återbetalningansökningarnaskattskyldig. Mångahos omrevision görs aven
yrkesmässigtvidanvändsbåtargällakompensation kanrespektive antas som

ñmisoch detregistreradeinledningsvis,vi nämntFiskebåtarfiske. är, som
beviljatskompensation harsökerdenkontrolleramöjlighet somatt omäven
granskaBeskattningsmyndigheten kan ävenFiskeristyrelsen.ñskelicens av

näringsidkarenskompensationåterbetalning eller motansökningar om
mervärdesskatt.deklarationer om

båtbränslebeskattningen attförslagmedför vårt enLagtekniskt avom
båtenpåförserbränsletank båt motorinförasskallbestämmelse somattom
skatt8 § lagen2 kap.oljeproduktermärktainnehålla ominte fårbränslemed

gäller föravgiftersärskildareglerochstraffregler somenergi. Samma ompå
del.båtarnasgälla förbörmotorfordoni ävenoljeprodukteranvändningen av



186 Beskattning fartygsbränslenav SOU 1994:85

Vi föreslår den särskilda avgiftatt skall vid otillåtentassom ut användning
oljeprodukter i båtar bestäms till 10 000av kr, dvs. nivå gällersamma som

för personbilar.

10.4.3 Ytterligare bensin fartygsbränsleom som

Beträffande de bensindrivna fartygen kan ytterligare framhållas. Bensin som
används i fartyg och for drift personbilar och andra bensindrivnaav
motorfordon i princip identiskaär produkter. Skillnaderna i skatt blir dock till
följd vårt förslag betydande. Sålundaav skall bensin används vidsom
yrkesmässigt fiske och yrkesmässig sjöfart inte beskattas,annan medan
energiskatt och koldioxidskatt med totalt 3,88 kr liter blyfri bensin skallper

förtas motsvarandeut produkt den förbrukasnär i fritidsfartyg och vid icke
marin verksamhet, främst drivmedel i personbilar.som

De skatteskillnadernastora skapar påtaglig risk för betydandeen ett
skatteundandragande olaglig användning obeskattadgenom bensin i ställetav
för beskattad. Det därför viktär utformasatt ettav system enkeltär ochsom
praktiskt tillämpa, samtidigtatt det så långt det möjligtär förhindrarsom
användning obeskattad bensin för andra ändamålav de tillåtna.än

Försäkranssystemet har för kritik ochutsatts skälenett åberopatsav som
riskernamot är för missbruksystemet skattereglerna. Vi därförav anser att

det olämpligtär generellt utvidga försäkranssystemetatt till omfattaatt även
inköp bensin skall användas för drift liskefartygav som liknande.ochav

Utredningen JO 1992:02 ñskerinäringens utvecklingsmöjligheterom
föreslog i sitt slutbetänkande, SOU 1993:103, bensin förbrukasatt isom
fiskefartyg skulle undantas från skatt. Utredningen ansåg även märkningatt
skulle kunna ske sådan bensin så iav sätt dag skersamma lågbe-som av

dieselolja‘.skattad
I fall i europeisktvart land,ett nämligenannat Frankrike, förekommer

märkning viss bensintyp används inomav den marinaav sektorn.som Ett
blått färgämne 1,4 dibutylaminoantrakinon olikatvå märkämnen,samt
difenylamin och furfural, tillsätts. Samma märkning sker dieseloljaäven av

används för fartygsdrift.som
Vi i och för sig märkning obeskattadeanser att bensinprodukterav på ett

effektivt skullesätt det möjligtgöra kontrollera obeskattadatt bensin inteatt
används för ändamål yrkesmässigannat än fartygsdrift. De märk- och färg-

iämnen Sverige tillsätts dieselolja lättlösligasom iär aromatiska kolväten och
i den mån de bedöms lämpliga tillsatsämnen dieselolja7till börsom ide och
för sig kunna användas föräven märkning bensin.av

° SOU 1993:103 218.s.
7Märkningssystemet för oljeprodukter f.n.utreds Utredningen märkningssystemetav omvissafor oljeprodukter kartläggningsamt den utveckling inomsker områdetav Dir.som1993:138. Utredningen skall presenteraresultatet sitt arbeteföre utgångenav maj 1994.av
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liten denmycket andeltotaltdetdock beaktabör ärMan settatt aven
skulle behövasvenska marknadentillhandahålls denpåbensin somsom

i ñskebåtar och andrabensin förbrukassigmärkas. Det rör somom
finns ifritidsändamål. dagDetföranvändsbensindrivna fartyg änannatsom

i drift vi finner inteochuppskattningsvis 500 sådana fartygunderfåtalett --
tillbensin leda markantskattefrihet skulleföranledning att atttro enen

ökning antalet.av
skyldighetåterförsäljare inteharBensinstationer andra någonoch att

bensinmärkt med allefterfrågan påbensinslag och eftersomtillhandahålla
troligt fådet skulle svårt pådetsannolikhet skulle låg, är att tagatt varavara

till debakgrunden med hänsynbensinstationer. denvanliga Motden på samt
märknings-till följdskulle uppkommaadministrativa kostnader ettavsom

införa märkninglämpligt medintevi det är systematt ettatt avsystem anser
bensin.

till riskensärskild förmed hänsynangivna bakgrunden ochdenMot nu
bensin tillfunnit fartygredanskatteundandraganden har attangettssom --

skattefrihet gemenskapsrättendenprincip alltid beskattas ochi skall att som
kompensationåterbetalning eller för skatt påföreskriver uppnås avgenom

förbmkatsi fartyg.bensin som

i fartygandra bränslenBeskattning10.4.4 av

driftför fartyg.gasol, ellermöjligt användaDet även naturgasmetanär att av
föreslagitanvänds skall reglerbränslensådanaden månI somsamma

dieselolja tillämpas.beträffande
ialternativtolja bränsle används fartyg, skallvegetabilisk ellerOm annat

vanligen dieseloljabränsle,gäller för motsvarandetillämpasreglerde som
bensin.eller

skattefria inköpSammanfattningsvis skallföreslår alltså görasatt
förbrukasii dieseldrivna skepp. Bränsleanvändsbränsleendast somsomav

dieseldrivna ii båtar skall köpas högbe-bensindrivna båtar ochskepp eller
återbetalning vid yrkesmässigmöjlighet till skattenskick, medskattat av

användning.
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Försäkranssystemet11

Inledningll

olikadirektiv belysa, deålagtsi ärvårasärskilda frågor, attdeEn somav
sigförsäkranssystemet. Dettillämpningen rörviduppkommitproblem avsom

ellerskattskyldiga bränsleköpaandraförmöjligheterna än attalltså om
avgivandeskattnedsattmedellerskattelektrisk kraft mot av enutan

vissaförskall användaselkraftenellerbränslettill leverantörenförsäkran att
ändamål.avdragsberättigade

bestämmelserNuvarande11.2

i meddagenergiskatterna bygger påsvenskade ett systemUppbörden av
beskattningsmyndig-tillredovisar skattenskattskyldiga. Dessaregistrering av

kvantitet ellerbränsleuppgift dendeklaration lämnaiheten omattgenom
betalar den därpåinträtt ochskattskyldighetvilkenförkraftelektrisk

sinaiavdragskattskyldiga fårtill göraDeskattenbelöpande staten.
ellerförbrukatselektrisk kraftellerbränslenpådeklarationer för skatt som

angivna ändamål.särskiltvissaförförsålts
elektriskellermöjlighet bränslenköpaskattskyldig harinte attDen ärsom

användning skall skeförsäkrannedsatt skattmedeller attkraft skatt motutan
ifinnsförsäkranBestämmelserangivna ändamålen.devissaför omav

avdragsberättigade ändamålendeenergiområdet,påsamtliga skattelagar men
försäkranBestämmelserolika skatterna.demellansigskiljer något om

koldioxidskatt, §5energiskatt, 3 § lagenallmänñnns 26 § lagen omom
i lagen§ 2dieseloljeskatt 78 § lagensvavelskatt, samtlagen mom.omaom

bensinskatt.om
försäkranelektrisk kraft kanmineraloljeprodukter och motKolbränslen,

förbrukning förkoldioxidskatt förenergiskatt och annatallmänförvärvas utan
finnsoljeprodukterregel vad gällermotsvarandeenergialstring. Enändamål än

bensin,regler förpraktiken gäller ävendieseloljeskatt. Ii lagen sammaom
iinte finnsändamålet lagenförförsäkranrörandebestämmelsenågon omom
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bensinskatt. Detta beror på den lagtekniska konstruktionen beskattningenav
bensin. Bensinskatt för bensintas avsedd förut är motordrift.av Bensinsom

förbrukas för andra ändamål omfattas i stället skattepliktsom enligt lagenav
allmän energiskatt, vilket alltså avdragsbestämmelsernagörom iatt denna lag

in.träder
Kolbränslen, mineraloljeprodukter och elektrisk kraft kan kommaäven i

fråga för skattefria köp försäkran avsiktenmot när de skallär förbrukas iatt
eller järnvägsfordon.tåg andra Bestämmelser detta finns i lagenom om

allmän energiskatt, lagen koldioxidskatt ioch lagen bensinskatt.om Andraom
ändamål, finns i flera lagarna, förbrukning iär luftfartygsom eller iav fartyg,

luftfartyget eller fartyget intenär används för fritidsändamål eller privatannat
ändamål. Försäkran för dessa användningsområden kan komma i fråga vad
gäller kolbränslen mineraloljeprodukteroch för vilka allmän energiskatt,
koldioxidskatt och svavelskatt Det bör docktas ut. nämnas de vanligasteatt
flygbränsleslagen flygfotogen och flygbensin skattefria.är Försäkran vid- -
inköp bränsle för förbrukning i luftfartyg kan därför i praktikenav komma i
fråga endast beträffande gasol förbrukas i varmluftballongersom dessanär
används yrkesmässigt.

Slutligen finns vissa speciella bestämmelser enbart gäller vissa fall.som
Således kan försäkran inköp elektrisk kraftmot göras allmänav utan att
energiskatt behöver erläggas kraften skallnär användas vid framställning av
bensin eller energiskattepliktigt bränsle. lagenI bensinskatt möjlighetom ges
till skattefritt inköp köparen försäkrar bensin skallom att användas vid
produktion skattepliktig elkraft med undantag för skatt hänförligav till den
del bensinen nyttigjord Slutligenmotsvarar finnsav värme. isom lagen om
svavelskatt möjlighet försäkran köpa bränslenatt moten svavelskatt i deutan
fall då bränslet förbrukas iär metallurgiskaavsett att ellerprocesser processer
för framställning mineraliskaandra ämnenav metallervaror av än ieller
sodapannor eller lutpannor.

11.3 Den praktiska hanteringen försäkringarav

olikaDe problem iuppstått samband tillämpningenmedsom försäkrans-av
i allt väsentligt inköprör dieseloljor,systemet eldningsoljor och andraav

oljeprodukter. Vi lämnar därför andra bränslen elektrisk kraft utanförsamt den
fortsatta diskussionen.

Genom underteckna försäkran, oljeproduktenatt skallatt användasen för
visst avdragsberättigat ändamål, får skattskyldigän köpa bränsletannan
skattefritt. Köp kan antingenske direkt skattskyldig eller ocksåav en av en
återförsäljare i sin förvärvat bränslet itur beskattat skicksom av en

Återförsäljarenskattskyldig leverantör. får han lämnar redovisningmot att-
för kundens undertecknade försäkran kompensation för skatten sinav-
leverantör.
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försäkringarna underlag föranvänderskattskyldige leverantörenDen som
anledning ochbeskattningsmyndigheten hardeklaration ochi sinavdrag

iförsäkringarna samband medendastkontrolleramöjlighet närmare enatt
försäkringar såledesHanteringenskattskyldig.revision ärhoseventuell aven

skattskyldiga köpare,hantering mellan ochinternoftast heltpraktikeni en
beskattningsmyndigheten berörs.attutan

skattepliktigaåterförsäljare produkter kanförbrukare ochStörre varaav
sigbeskattningsmyndigheten. bl.a.Detskattskyldiga hos rörregistrerade som

oljeprodukter till kunderindustrier värmeverk. Leveranserochstörre avom
skattskyldighetenskattemässiga konsekvenser,ingakategori fåri denna utan

inträder deni förekommande fall först näråtföljande avdragsrättmed --
vidare tillprodukten eller levererar den någonförbrukarskattskyldige kunden

skattskyldig.inte ärsom
till skattskyldig får köpadirekt leverantörförsäkrankunderDe mot ensom

rederiervissa yrkesfiskare, och utländskasvenskaskattefritt bränsle främstär
oljeprodukter förtillverkningsprocesser förbrukarsinaiföretagsamt som

yrkesfiskareuppvärmning.motordrift eller Många ärändamål änannat
räkning tillhandahållerföreningar för derasekonomiskaimedlemmar som

tillståndföreningardrivmedel. harDessabl.a.olika förnödenheter, av
kollektivt sina försäkranför medlemmar utfärdabeskattningsmyndigheten att
avdragsgillaanvändning förbränsletsom

skattskyldigafrånbeskattat bränsleköperkunderDen somgrupp
Återför-återförsäljare.slutliga förbrukaresåvälbestårleverantörer somav

båtstationer marinors.k.försäkringar främsthanterarsäljare är somsom - -
insjöarna tillhandahåller fartygsbränslenvid deochlängs kusterna större samt

lösningsmedel,driver petroleumbaseradeföretag t.ex.avsom
industriellaolika lättoljepreparat, olikaindustribensin förochpetroleumnafta,

ändamål.
Även vi erhåller leveranseryrkesfiskaremånga nämntnysssomom --

via ekonomisk förening,förbrukari sina fartygoljeprodukter dede ensomav
utsträckningförhållandevis de försäkranidet ävenförekommer att motstor

båtstation.direktbränsle frånobeskattatköper en
dieseloljeskatt inte lågbeskattade produktervilkaOljeprodukter för tas ut -

möjlighetfinns ingensärskilt föreskrivna märkämnen. Detinnehållaskall-
yrkesmässigt försäkranfartyganvänderyrkesñskare och andraför motattsom

energialstringändamålolja. endast förskattefritt omärkt Detköpa änär annat
olja.omärkt Dettaskattefria inköp försäkran kansådana görasmot avsom --

tekniskt möjligti inte använda märktasin detbakgrundhar ärundantag attatt
tillverkning läkemedelfärg, lacker ochi medoljeprodukter samband t.ex. av

metallbearbetning.videller
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11.4 Olika problem vid tillämpningen av

försäkranssystemet

11.4.1 Inledning

huvudsakligenDet beträffandeär två de ändamål, för vilka oljeprodukterav
kan inköpas försäkran, olägenhetermot uppstått. Det sigsom rör om
produkter säljs för förbrukning för ändamål motordriftsom än ellerannat
uppvärmning dvs. vad i nuvarande lagtext kallas ändamålsom annat än
energialstring förbrukning i fartyg, dessasamt används förnär änannat
fritidsändamål.

Svenska InstitutetPetroleum har uppgivit dess medlemsföretagatt under
tidårs hanterar 3 000 försäkringar,ett 500 förbrukning ica varav ca avser

fartyg. angivnaDe försäkringarna omfattar 770 mkr årsammantaget ca per
i innehållna skatter, fartygsförsälcringarna förstår ellervarav merparten ca-670 mkr år.per

De problem förekommer kan indelas i tvåsom grovt sett delsgrupper,
administrativa problem rörande hanteringen försäkringar och dels risker förav
missbruk skattereglerna.av

l 1.4.2 Administrativa problem

Riksskatteverket har rekommenderat försäkran bör vid varjeatt avges
köptillfälle eller för högst kalenderår, försäkran.s.k. ståendeett Kalenderårs-
försäkringarna leveranser under kommande period och baserasavser påen en
beräknad förbrukning framåtår i tiden.ett

Vad oljeproduktergäller tidigare endast viss fotogen s.k. lättdieselvar
motorbrännoljor och eldningsoljorsamt tulltaxenr 27.10 skattepliktigaur

enligt lagen allmän energiskatt. Som redogjort för inärmare kapitelom 5
utvidgades dock det skattepliktiga området 1991 tillår omfatta andraävenatt
oljeprodukter detta tulltaxenumrner tulltaxenr 38.14. Utvidgningenur samt ur

det skattepliktiga området medförde åtskilliga produkter, i principav att som
aldrig kommer i fråga för förbrukning motorbränsle eller försom upp-
värmning, skattepliktiga.är Det sig lacknaftarör ochnumera andrat.ex.om
lösningsmedel, typiskt används inområvara bl.a.sett färg-som ochsom
kemikalieindustriema.

Plast- och kemikalieleverantörers förening PKL har för utredningen
utvidgningenpåtalat skatteplikten åsamkat dessatt medlemsföretag ökadeav

administrativa kostnader för hantering försäkringar från företagens kunder.av

Riksskatteverketsrekommendationer allmän energiskattoch koldioxidskattm.m. om
bränslen, RSV 1993:1.
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vanligeninköpsvolymema inom branschen förhåll-bakgrund ärMot attav
skildaolika produkter fråninte köperkunderna sällanandevis ochsmå att

iförsäkringar begränsadförekomma endasts.k. ståendeleverantörer, uppges
omfattning.

skattskyldighet enligti huvudsak medför lageni verksamhet,Den somsom
omfattning återförsäljeri eller förbrukarmervärdesskatt1968:430 störreom

registrerasi kan hosoljeprodukter eller håller sådana lagerskattepliktiga
återförsäljare bränsle.beskattningsmyndigheten eller förbrukare sådantavsom

förordningen energiskatttredje punkten allmänEnligt stycket§ första1 om
i omfattningåterförsäljning förbrukninglagerhållning, skeoch störreanses

årlig omsättning minstregistering haransökerdenbl.a. en avomsomom
m3 användas förskattepliktigt flytande bränsle100 är avsett att annatsom

energialstring.ändamål än
lösningsmedelinte viss importsällanKemikalieleverantörer har egen av

för ändamåloljeprodukter avsedda användasoch andra änär att annatsom
årsomsättningmindreVissa företag har dock så låg deenergialstring. atten

registrerastill gäller för kunna skattskyl-deninte når gräns att somsomupp
Riksskatteverket årligenenergiskattelagama. 15 sådanadig enligt ger ca

särskilda dispensbestämmelsen istöd denbefrielse från skatt medföretag av
prisregleringsavgifter.punktskatter och4 § lagen9 kap. om

Institutet förfarandet med försäkranhar hävdatSvenska Petroleum att
kontrollfunktionñskal i vissamedlemsföretag påförsinnebär dessatt en som

ibesvärande förhållandet mellan leverantör och kund.upplevasfall kan som
tredjepartsförhållanden,sig dvs. levereranserdet ocksåfallI många rör om av

via återförsäljare eller mellanhand,till förbrukarebränsle t.ex.annan
skattskyldiga ileverantörerna saknar dessa fall oftastbåtstationer. De

inte obetydliga olje-slutliga förbrukarna. sällande Detkännedom ärom
bli relativtsäljs vid varje tillfälle, varför det kan aktuellt medvolymer ettsom

mindreförsäkringar det sammanlagda skattebeloppetantal ärtrots attstort av
omfattning.

för skatteundandragandenRiskl1.4.3

vissa särskilt angivnaskattebefria bränslen används för ändamålAtt som
används för andrasådant obeskattat bränsle demedför risker även änatt

tillämpasdär försäkranssystemettillåtna ändamålen. Vad gäller de områden
aktualiserats beträffande fartygsbränslen.främstproblem Lätthar sådana

i tekniskt likvärdigadieselolja princip produkter.eldningsolja och Dettaär
dieselolja, förbrukning i ñskefartyg,förinnebär köps ett utanatt t.ex. som

drift fritidsbåtar ickeinte för också försvårighet användas barakan utanav
uppvärmnings-drift bilar förmarin och traktorer ellerverksamhet, t.ex. av

ändamål.
revisorer redovisade 1984 problemenRiksdagens medrapporten om

Rapport 1984/85:4 Skattfartygsbränslenförsäkranssystemet avseende på

14-0849 l7 Del
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fartygsbrärtsle. dennaI konstaterade revisorerna intedet förekom någonatt
egentlig myndighetskontroll användningen skattefrittöver försåld dieseloljaav
för fartygsdrift. Systemet ansågs helt och hållet bygga tilltro tillpå deatt som

försäkringar berättigade till förmånen och de levde till sinaavgav var att upp
avgivna deklarationer. Revisorerna mindreansåg nogräknade förbrukareatt

risk för upptäckt skullestörre kunnautan använda skattefritt bränsle för
skattepliktigt ändamål, för uppvärmning alternativt fört.ex. fartygsdrift i
fritidssammanhang. De slutsatser revisorerna kom fram till 1984 itordesom

väsentligtallt gälla beträffande dagensäven förhållanden.
Det emellertid svårt bedömaär storleken det skattebortfallatt av som

drabbas till följd skattefritt inköpta oljeprodukterstaten används förattav av
inteändamål berättigar till befrielse. visst missbrukEtt förekommer medsom

sannolikhet;all för den slutsatsen talar bl.a. det faktum det bara undantags-att
vis förekommit förbrukare deklarerat privat användningatt dieseloljaen av
han skattefrittköpt ioch samband därmed betalt in skatt för denna använd-
mng.

11.5 Utredningens överväganden och förslag

1 1.5.1 Möjliga alternativ

Vi har funnit anledning undersöka två huvudaltemativ. innebäratt Det attena
de aktuella bränslena skattepliktigagörs användningsområde ochoavsett
skattefrihet för viss förbrukning erhålls möjlighet tilltyp avdrag iav genom
skattedeklarationen tilleller återbetalningrätt erlagd skatt i ordning.av annan

alternativDetta kan kompletteras imed det Sverige använda medsystemet
försäkran bränslets användning. Det andra alternativet begränsa detom är att
skattepliktiga tillområdet enbart bränslen används föratt motordriftavse som
eller uppvärmning. De nuvarande svenska energiskattelagarna i principär
baserade på det första alternativet, dock bensinskatt enbart förtas tas ut
produkter avsedda för motordrift.är De båda alternativen utesluter intesom
varandra.

11.5.2 Begränsningen det direkt skattepliktiga områdetav

artikelAv 8.1 i direktiv 92/81/EEG följer inteskatt skall föra att tas ut
mineraloljeprodukter används för andra ändamål motordriftän ellersom
uppvännning. Medlemsstaterna har dock möjlighet fritt utformaatt ett
skattesystem åstadkommer detta resultat.som

Vi har, framgår kapitel funnit direkt skatteplikt, varmedsom attav
produkten omfattas skatteplikt användningsområde,attavses böroavsettav

gälla för vissa bränslen typiskt används för motordrift ellersettsom
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bensin dieselolja.sig kolbränslen, och Skatte-uppvärmning. bl.a.Det rör om
inträda säljsde eller användsplikt andra bränslen börför när motor-som

gasformiga förbeträffande flytande eller kolvätenellerbränslen upp---
värmning.

oljeprodukter inteliknande kommer förslagoch lätta vårtLacknafta genom
skatteplikt. Skattskyldighet inträder idirekt endast denomfattaslängre att av

säljs eller används motorbränslen eller förproduktermån sådana som upp-
innebär inköp lacknafta för användningvärmning. Detta att t.ex.av som
fortsättningeni kan ske skattebestämmelserlösningsmedel någrautan att

administrativa kemikalie-aktualiseras. problem påtalats Plast- ochDe som av
förening upphöra.kommer alltsåleverantörers att

försäkrans- respektive11.5.3 Allmänt om
kompensationssystemen

möjligtVi utgångspunkt för arbete långt dethar allmän vårt så ärattensom
uppbyggnaden det nuvarandebehålla den generella svenska skattesystemet.av

vi inte redovisninginnebär ändra reglernapåDetta t.ex. attatt avser om av
deklarationsförfaranden. Vi ihar dockskatt uppdrag föreslåäven attgenom
lagtekniska förändringar motiverasregelverket kansådana mer av som av--

hanteringenpraktiska önskemål förenkla iskäl och samband medattom
redovisning skatt etc.av

energiskattelagstiftningen innebäriReglerna bränslen skall kunnaatt
skattefritt vissa i olika angivnaför de lagarnaförbrukas ändamål. Så långt det

möjligt skattefrihetpraktiskt skall denna gälla såväl dem skattskyldi-ärär som
skattefrihet deklarationsavdrag övrigakan erhållaoch alltså genom somga - -

förbrukare.
kritik riktats försäkranssystemet har bl.a. sigDen grundat påmotsom

missbruk förhållandevisriskerna för skattereglema. höga svenskaDeav
energiskattema risk för olagligskatteundandraganden använd-medför genom

ochning bränslen det därför angelägetobeskattade är att ett systernav
praktiskt tillämpa, samtidigt förhindrarutformas enkelt och detär att somsom

i användningeller fall försvårar obeskattat bränsle för andra ändamålvart av
tillåtna.deän

finna realistiska alternativet tillSå vitt vi kan det enda försäkranssyste-är
kompensation restitutiongenomgående det med regler förersättamet att om

skattskyldigaAndra skulle alltsåerlagd skatt. endast kunna köpa beskattadeän
möjlighet i särskildbränslen, efterhand efter ansökan hosattmen ges -

beskattningsmyndigheten återbetalning den skatt belastat bränsletav som-
avdragsberättigandeför ändamål.detnär använts

i viss utsträckning restitutionsförfarandeni dag förekommerRedan för
Återbetalningbelastat bränslen. erlagdskatt skatt kan medgessom av

Vidarebeträffande bränslen förvärvats utländska ambassader fl. kansom av m.
skatteåterbetalning kompensationeller för skatt belastat bränsle medgessom
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vid begränsning jfrsvavelutsläpp dock kapitelnedan 12 ellerav av
koldioxidutsläpp. skattskyldigAnnan kan också ansöka kompensationän om
för den skatt belastat bränsle förbrukats vid tillverkningsprocessensom som
i industriell verksamhet.

väljerOm genomgående avskaffa möjligheten till inköpattman mot
innebärförsäkran det leverantörer slipperbränslen administrativatt av en

hantering stundtals upplevts betungande för dem. Det skulle å andrasom som
sidan medföra merarbete för bränsleförbrukarna behöva iansökaett att
särskild ordning för kompensationfå för i vissa fall ganska små skattebe-att
lopp. Förbrukarna skulle drabbas ekonomisk belastningäven under denav en
tid förflyter inköpfrån bränslet till dess kompensation för skattensom av

tillutbetalas dem.
beskattningsmyndighetenFör skulle allmänt med kompensationett system

till ileda ökade kostnader och med förhållandevisavsevärt antalatt ett stort
ansökningar skulle behöva myndigheten. kompensationssystemEttprövas av

emellertidskulle bidra tillkunna tänkas risken för skatteundandragandenatt
minskades dels förbrukarna skulle få lämna in skriftlig ansökanattgenom en
till beskattningsmyndigheten, dels myndighetskontrollattgenom en av
uppgifternas riktighet skulle iske högre grad vad vanligen fallet iän ärsom
dag.

l1.5.4 Beskattning fartygsbränslenav

Dieselolja inom marinanvänds yrkesverksamhet äri dag helt befriad frånsom
punkskatter, medan energiskattallmän koldioxidskattoch förtas ut samma

oljaslag den används för t.ex.när byggnader. Oljan kanav av
i fallen enligt ibåda märkt reglerna nuvarande dieseloljeskatt,lagenvara om
vilket finns riskdet för skatteundandragandengör oljaatt avseddattgenom -

yrkesmässig sjöfartför i strid beskattningsreglerna används förmot-
uppvärmning i inteland. Eftersom oljamärkt får ianvändas personbilar och
lastbilar riskerna skattemissbrukfår för inom den marina sektorn dock anses

minskat tillha följd märkningnågot införts vissa oljeprodukter.attav av
Vi i kapitelhar 10 diskuterat beskattningen fartygsbränslennärmare ochav
där förslag till delvishar lämnat utformning beskattningen dettapåen ny av

Vi deklarationsavdragområde. föreslår försäkran,och i dag allmäntatt som
utnyttjas yrkesmässigakan den sjöfarten, skall komma i fråga endast förav

dieselolja ianvänds skepp. sig olja.Det märktrör Den högre energi-som om
skattesatsen dvs. dieseloljeskattmotsvarande dagens skall alltid förtas ut- -
dieselolja avsedd förbrukas i båtar,är det sigatt röroavsettsom om om en
fiskebåt eller båt används i yrkesmässiga verksamhet.ägarens Denannan som

iförbrukat bränsle båt för fritidsändamålanvänts änannatsom en som ges
möjlighet i efterhand ansöka återbetalning eller kompensationatt förom av
den skatt belastat bränslet.som
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till följd förslag,alltså,marina kommer det vårtsektorndenInom attav
Båtstationemasvid bunkring skepp.endastförsäkranbli hanteraaktuellt att av

i framtiden sannolikhetmed allförsäkringar därförkommerhantering attav
olja iskall användas båtar.omfattning. omärkt DetEndastmindrevara av

båtstationermindreför flertalet längsanledning detfinns därför attatt anta
tillhandahållafinns behov såvälinsjöar inte kommerochkuster attatt av

olja.omärktmärkt som

möjligheten till inköpinskränkningarYtterligare11.5 av
försäkranmot

skattepliktigadirektvi det området tordeföreslårändringarDe avsom
avdragsmöjligheteniförsäkringar fall vad gällerantaletinnebära vartatt -

minskauppvärmningmotordrift kommerellerändamål avsevärt.än attannat -
åtminstone vissa bränslenför leverantöreradministrativa kostnadernaDe av

till beskattningVidare medför förslagbli vårtlägre.därför förväntaskan av
inomanvändningsområdet försäkran deniförbrukas båtarbränslen att avsom

minska riskenvilket bl.a. torde förkraftigtmarina begränsas,sektorn
detta område.skatteundandraganden på

inköp alltjämt iskattefria försäkran kan komma frågaområden därDe mot
Ävenomfattning. försäkranssystemet,förhållandevis begränsadär om somav

förtjänarvissa brister, det dock framhållasharframgått att att systemetovan,
i vissainnebär fall kunna förvärvasynvinkel enkeltförbrukamas sätt attettur

Även risker finns vi inteför skatteundandragenskattefritt.bränslen anserom
realistiskaomöjligtöverdrivas. medDetskalldessa är attatt resurser --

inte förekomma.skattefusk skulle kunnadärskapa systemett
möjlighet till inköp försäkranAvdragsmöjligheten och motsvarande mot-

järnvägsfordonibensin används och andra torde saknatågför påskatt som-
övrigtVi bestämmelse kan slopas.därför denna Ipraktisk betydelse. attanser

ytterligare förändringaranledning föreslå denågrafinner inte att av
kan användas för åstadkommadär försäkrananvändningsområden att

skattefrihet.
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Återbetalning12 svavelskattav

12.1 Nuvarande bestämmelser

Lagen svavelskatt iträdde kraft den januaril 1991. Svavelskattom skall
betalas för svavelinnehållet i kolbränsle, torvbränsle, motorbrännolja och eld-
ningsolja för sådana bränsleblandningar isamt 1 § andra stycketsom avses
lagen allmän energiskatt. För kolbränsle och torvbränsleom svavelskatttas ut
med 30 kr kg isvavel bränslet. För motorbrännolja eldningsoljaochper samt
skattepliktiga bränsleblandningar m3skattutgår med 27 kr för varjeper
tiondels viktprocent isvavel olja.sådan svavelskatt dock inte oljanstas ut om
svavelinnehåll högst viktprocent.0,1 Viär föreslår, utvecklatsnärmaresom
i kapitel 5.16, skatteplikten skall utvidgas tillatt omfatta samtliga deatt
bränslen vilkaför energiskatt koldioxidskattoch skall betalas. Detta medför
bl.a. svavelskatt under förutsättningatt svavelinnehållet tillatt når upp-
angiven skall för bensinutgågräns och fotogen.-

Skattskyldiga skall redovisa svavelskatten till beskattningsmyndigheten
i deklaration lämna uppgift den kvantitetatt bränsle för vilkengenom om

skattskyldighet inträtt och betala den därpå belöpande skatten till staten.
Deklaration skall lämnas kalendermånad och skall ha kommit in tillper
beskattningsmyndigheten tjugofemteden i månaden efter redovisnings-senast
periodens Skyldighetslut. föreligger inom tidsrymd betalaatt densamma
redovisade svavelskatten. Reglerna deklaration och skattebetalning finnsom
i 2 kap. 3 § första stycket och 8 § kap.5 1 § första stycket lagensamt om
punktskatter prisregleringsavgifter.och

Deklarationsavdrag får för skatt bränslengöras på för vissaanväntssom
särskilt angivna ändamål. Sålunda får avdrag bl.a. förgöras skatt på bränsle
i svavel förbrukats i metallurgiska eller försom fram-processer processer
ställning mineraliskaandra metaller, varvidämnen änav varor skallav även

ingå den och värmeproduktion sker till följdanses gas- sådanasom av
eller i sodapannor eller lutpannor 4 § andra stycketprocesser, lagen om

svavelskatt. Bestämmelserna innebär intesvavelskatt behöveratt betalas för
bränslen inomanvänds cementindustrin ochsom t.ex. många andra tunga
industrigrenar.

iDen samband förbrukningmed skattepliktigt bränsle begränsarsom av
utsläppen svavel reningsåtgärd eller bindning iav någongenom genom
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i till ersättningprodukt eller aska, har 30med kr kgrätt svavelper som
minskat finns iutsläppet har med. Reglerna detta 6 § lagen svavelskattom om

innebär i praktikenoch svavelskatten belastar utsläppen svavelatt ävenav om
insattadet bränslet.skatten påuttas

skattskyldig tillgodoräknabegränsat svavelutsläppen får sig dettasom
återbetalningsförfarande. Genom ansöka kompensationett attgenom om ges

möjlighetmotsvarande för den förbrukare inte skattskyldig ochären som som
Återbetalningangivethar begränsat svavelutsläppen pä respektivesätt.

kompensation inte skattesänkningbetraktas för den aktuella perioden,som en
intevarför utgår på det belopp utbetalas se 1989/90:ränta l 11som prop. s.

226.
återbetalning kompensationAnsökan eller skall omfatta periodom en om

Återbetalningkalenderkvartal. eller kompensation medges intedock förett
understigerbelopp 1 000 förkr kalenderkvartal 7 § lagenettsom om

svavelskatt.

i12.2 Problem anledning nuvarandeav

återbetalningssystem

uppgickUnder budgetåret 1992/93 bruttointäktema från tillsvavelskatten
441 intäkternamkr. Nära 2/3 eller 293 mkr återbetalades till förbrukareav

minskat reningsåtgärdenaskbindningsvavelutsläppen dylikt.ellersom genom
Huvuddelen de återbetalade sigbeloppen hänför till minskade svavelutsläppav
vid värmeverk.större

67 tidenTotalt förbrukare har under från lagens ikraftträdande den
januari tilll 1991 den 31 1993oktober ansökt tillgodoräknafå sigattom

reningsátgärdersvavelskatt grundpå askbindningeller haratt Enägtav rum.
återbetalningdel dessa har sökt för endast perioder,enstaka huvud-av men

indelen förbrukarna regelbundet ansökan återbetalning alternativtav ger om
kompensation varjeför kvartal. En övervägande del förbrukarna harav
vidtagit särskilda reningsåtgärder och det endast mindre antal förbrukareär ett

tillfått anledninggottgörelse med askbindningrätt enbart haratt ägtsom av
rum.

skattskyldiga tillAntalet svavelskatt 250. Av de 67 förbrukareär ca som
återbetalningansökt kompensationeller det f.n. nioendast inteär ärom som

registrerade skattskyldiga och alltså ansöker kompensation.som om
reningsåtgärder vidtasDe hos företagen ofta mycket långtgående,ärsom

vilket medför i vissadel fall 90 % den erlagdaatt stor uppemoten av—
skatten kan återbetalas. Ett problem iuppstått detta sammanhang ärsom att-

redovisassvavelskatten skall månadsvis, medan återbetalning respektive
kompensation kvartalsvis. innebärsker Detta förbrukarna drabbasatt av en,
i fall ekonomiskbetydande, belastningmånga tidunder den förflyter frånsom

tilldet svavelskatten betalas dess förbrukarna får tillbaka delar skatten.att av
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Utredningens överväganden och förslag12.3

Skattskyldiga12.3.1 förbrukare

främja användningen svavelfattigaresvavelskattenSyftet med är att av
reningsåtgärder.vidtagandet utformningenDen nuvarandebränslen och av av

inte obetydligmedför ekomomisk belastningåterbetalningsbestärmnelserrta en
installerat utrustning för svavelrening i sinabränsleförbrulcare,för många som

Vi ekonomiskaanläggningar. det önskvärt denna belastning såäratt attanser
undanröjs. Vimöjligt föreslår möjlighetdärförlångt det skallär att ges

deklarationskattskyldiga i sin för svavelskatt avdrag för skatt pågöraatt
reningsåtgärder.i bränsle, utsläpp svavel begränsatssvavel avvars genom

återbetalning iskall den dag för vidtagnaAvdraget motsvara som ges
minskatreningsåtgärder, dvs. 30 kr kg svavel utsläppet har med.per som

Återbetalning ibåde de fallkan medges då svavelutsläppen har begränsats
ireningsåtgärdersärskilda och de fall då sådan begränsning görsgenom

binds i eller isvavel produkt aska samband förbrukningmedattgenom av
skattepliktiga Begränsningbränslet.det svavelutsläpp detpå sättetav senare

särskild reningsanläggninginte i vidsker alltså någon denägerutan rum
förbränningen fossilabränslet. Ett exempelnormala bränslen blandasär attav

varigenom viss del binds imed trädavfall, svavlet den aska uppstårav som
skattepliktigavid förbrukningen det bränslet.av
installerat särskild reningsustrustningMedan förbrukare rökgasernasom av

anläggningensminska svavelutsläpp med 90 % minskningenkan äruppemot ,bindning i liknandeaska eller vanligen betydligtsvavelutsläppen genomav
mindre.

minskarförbrukaregäller de svavelutsläpp askbindningVad som genom
intesig betydligtdylikt det alltså sällan mindre ieller belopprör om

återbetalning oftastvad fallet för de förbrukare installeratän ärsom som
Ävenreningsustrustning i sina anläggningar. aktuella intedet problemetom

finnerlika för den förstnämnda förbrukare, vi inteuttalat detär attgruppen
tillämpa olika vilkenfinns regler beroende teknikanledning påatt som

begränsningåstadkomma svavelutsläppen. Deklarations-föranvänts att en av
samtliga skattskyldigaalltså kunna förbrukareavdrag bör göras av som

angivetsvavel ordningpå För sådanbegränsat utsläppen talar ocksåsätt.av en
berättigad till återbetalning tillkan följdförbrukare hanatt attvaraen av

reningsåtgärdersvavelutsläppen såväl bindningbegränsat genom som genom
i ii eller aska samband med bränsleförbrukningen.produktnågon

skattskyldigaförutsättning för de fortlöpande skall kunnaEn göraatt
hinneri sin skatteredovisning de få fram underlag föravdrag kunnaär att att

utsläppsbegränsningen innan redovisas.skatten skall Enligtberäkna vad
i princip samtligaerfarit skattskyldigahar dock bränsleförbrukarenumera

mätrustning kontinuerlig registeringinstallerat för sinasvavelutsläppen frånav
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anläggningar. föreslagnaDen avdragsrätten bör därför kunna införas utan
praktiskanämnvärda problem för de skattskyldiga.

inteden skattskyldig skulle möjlighetI mån ha beräkna utsläppsbe-atten
gränsningen innan periodenskatten för den aktuella skall redovisas, finns
möjlighet i uppgifterefterhand lämna dessa till beskattningsmyndighetenatt

ioch begära rättelse det beslut fattats anledning tidigaredenav som av
avgivna deklarationen. anledningsaknas därförDet ha kvar möjlighetenatt att
i efterhand återbetalningansöka skatt för skattskyldiga förbrukare.om av

12.3.2 Andra skattskyldigaän

deklarationsavdrag utnyttjasEtt kan endast de bränsleförbrukare ärav som
Övrigaregistrerade skattskyldiga. förbrukare liksomskulle, hittills, fåsom

kompensationansöka för den skatt belastat det bränsleom renats.som som
sig dock fåtal icke skattskyldigaDet förbrukare,rör kommer iettom som
ansökningar kompensation,fråga för och de belopp blir aktuella förom som

utbetalning vanligtvis betydligt lägre vad gäller de skattskyldiga.är än som
Vi därför kompensationsförfarande olägenhet böratt ett störreutananser

behållas för icke skattskyldigakunna förbrukare.gruppen

Övriga12.3.3 frågor

administrativa hittillsAv skäl har belopp understiger 1 000 kr för ettsom
inte respektivekalenderkvartal återbetalats kompenserats.
tidigareSom omfattar ansökan återbetalning ellernämnts kompen-en om

sation tidsperiod kvartal, deklarationmedan för svavelskatt skalletten om ges
in månadsvis. intedärför möjligt direktDet överföra denär nuvarandeatt
beloppsbegränsningen till videt avdrag, föreslår skattskyldiga skallattsom

i sin deklaration. praktiken lärI de belopprätt göra skattskyldigaattges som
för i deklarationernakommer avdrag vanligendock vida överstigagöra denatt

angivna Vi intebeloppsgränsen. därför det nödvändigt föreslåäratt attanser
beloppsmässig begränsning möjligheten i deklaration avdrag föratt göraen av

i anledningskatt utsläppen svavel har minskat särskildaattav av genom
åtgärder.

administrativaAv skäl bör begränsning finnas vad gäller belopp fören
vilket kompensation kan Sådanamedges. begränsningar ñnns beträffande
flertalet andra fall, där ansökan kompensation för skatt belastatom som lenligtbränslen kan iregler lagen skatt energi.göras på Förhållandena ärom

inte lika i olikadock de fall kompensationdär vilket innebärkan detattges,
enhetligbestämma samtligasvårt för aktuella fall.är gräns Vad gälleratt en

lämpligtsvavelskatten det den nuvarandeäratt att gränsenanser om
1 000 kr kvartal behålls.per
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elektriskBeskattning kraft13 av som

i mindre vindkraftverkframställs

Inledning13.1

Sverige påbörjadesvindkraft i i slutet 1970-taletUtbyggnaden och f.n.av av
drift häri Vindkraftverkensvindkraftverki landet.finns 135 sammanlagdaca

1993000 kW och under framställdes 52 000 elektriskeffekt 31 MWhär ca ca
i vindkraftverk.kraft

elektrisk infördes i börjanhaft 1950-talet förordningenSkatt på av genom
elektrisk kraft,1951:374 skatt 1957 lagenpå allmänersattessomom av om

skattefrihet elkraft i mindreenergiskatt. för framställs kraftverk harsom
funnits elektrisk kraft börjadealltsedan beskattas. lagenI allmänom

skattebefrielseenergiskatt utformades denna generell för elkraftl ensom som
förfogade installeradproducentframställdes generatoreffekt7 äversomav en en

inte yrkesmässigt distribuerade elektriskmindre 50 kW och kraft.än somav
höjdes till 1001985 kW.Effektgränsen

januari skattefrihet vindkraftverk1992 ändrades för för från1Den gränsen
ÄndringenkW‘. innebar skattepliktsgränsentill vindkraft100 500 förkW att

för kraft föroch skäl dettahögre än gränsensattes annan som angav
vindkraften utnyttjandegradstatsrådet hadeföredragande lägre ochatt en

missgynnades i till iförhållande kraft producerades andradärför småsom
skattefrihet finns iaktuella bestämmelsen 2 §kraftverk. Den lagenom a om

energiskatt.allmän
Vi arbete uppmärksammat delhar under vårt problem har uppståttatt en
tillämpningen skattefrihet elektriskvid bestämmelsen för kraftav om som

mindre vindkraftverk. Riksdageniframställs har dock under 1994våren
ändringari beskattningen vindkraftsproduceradsådana ellcraft,beslutat avom

kvarståri väsentligt intetidigare problemen allt längredeatt
i följande avsnitt iVi korthet för tidigarekommer redogöra deatt

vindluaft.riksdagens ändringarproblemen beslut beslutatsDesamt om som
juliriksdagen i 1994 vid utformningenträder kraft den 1 och har beaktatsav

‘ 1991/92:SkU 199l/92:99,SFS1991/92:67,bet. rskr. 1991:1823.Prop.
2 1993/94:297,SFS 1994:3281993/94:SkU34,Bet. rskr.
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energi vidare författningskommentarer-setill skattförslag lag påvårt omav
stycket lagförslaget. finnsoch 10 § andra Dettill 2 §11 kap. motavna

anledninginte för behandla dettabakgrund längredenna närmareattoss
område.

tillämpningeni medsamband13.2 Problem av

vindkraftverkför småreglerna

Inledning13.2.1

intresse varit itilldragit sig har vad mån skatt skallfrågaDen störstsom
i litet vindkraftverkelektrisk framställs viakraft ochbetalas för ettsom som

yrkesmässig distribution transiteras tillbaka tillanvänds förnätett som
i avsnittVi fråga 13.2.2.behandlar dennaproducenten. närmare

varit aktuella 500 kWAndra frågor har skall beräknasär gränsenomsom
varje i vindkraftverketeller för delägares andelvindkraftverket sådantför som

installerade generatoreffekten bör beräknas för varjedensamt separatom
för de producenteller förfogargeneratorergenerator sammantagetsom en

over.

inElektrisk på distributörs13.2.2 kraft matassom en
nät

Inledning

Även vindkrafti producent direktdet mån förekommernågon att en avom
elkraft framställer huvuddelen vindkraftverkden han deförbrukar ärsom av

till distributörsi drift Vindkraftverkeni uppkoppladedag är nät. ärensom
vilket innebärutrustade med asynkrona de måstegeneratorer, att vara

distributionsnät elektrisktill för kunna producera kraft. Driftkopplade attett
möjlig.nätspänning intesåledesärutan

ikraftdistributionen mycketsvenska hög grad sammankopplad iDen är
områdeskoncessioninnehavare skyldig köpa elektriskEn ärnät. attstora av

produktionsanläggningar.mindre Bestämmelserkraft från denna s.k.om
infördes imottagningsplikt 1988 2 § 4 lagen 1902:71år 1,mom. s.

elektriskavissa anläggningarinnefattande bestämmelser prop.om
1987/88:56.Regeringen1987 /88:NU7,rskr. föreslåri1987/88: 167,bet. prop.

finns if. motsvarande regel skall 9 § fjärde1993/94: 162 stycket75 att en
innehavarehandel med el,i lagen Den leveran-den ärm.m. somnya om av

inte finnsskyldig särskilda tillskoncession föreslås det skälatt,vara om
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produktionsanläggning belägenkraft frånelektrisk ärköpaundantag, somen
500 kW.effekt högst lkan levereraochleveransområdetinom omensom

in intedetpåkraftverk harolika nätet ärslagkraft frän matatsSedan av
vattenkraft, kärnkraft,använderviss förbrukarehävdamöjligtlängre attatt en

möjligt all kraftendastsärskild kraft. Detta äreller någonvindkraft omannan
i kraftverk endastenhetligt dvs.producerats pâ sätt, typharpå ett enavnätet

faktiska situationenvindkraftverk etc.. Denkärnkraftverk,Vattenkraftverk,
Önskemål särskild beskattningnågonsin, sådan.sällan,torde avomvaraom

i produktionsledettillgodosetts skatterkraft har ocksåelektriskviss genom
enligt SFSkämkraftsskatt1982: 1201 ochenligt SFSvattenkraftsskatt

104.1983: l

SkatterättsnämndenFörhandsbesked av

1993förhandsbesked 12 oktoberi den prövatSkatterättsnämnden har ett
i mindreelektrisk framställtskraftskatteplikt för ettfrågan somom

understiger 500 och förgeneratoreffekt kWvindkraftverk motsvaran-vars -—
yrkesmässig dis-viatilltransiterats producentenkraftmängdde ensom

Regeringsrätten,till docköverklagatsFörhandsbeskedet hartributörs nät. som
avgjort målet.inteännu

ekonomisk förening ochproducentennämndenfalldet prövatI var ensom
föreningensdistributionsbolag till medlemmar.transiterades viaelkraften ett
egenförbrukningfrågainte kundedet närNämnden ansåg att envara om

distributionsnät, menadeelektrisk kraft páin utan attproducent matar annans
transiteringenkraft ochframstod byteförfarandeti stället ett som ensom av

Även inte frågasida. alltsadetdistribution från bolagets var omom
in-inte den aktuellanämnden enbartdockegenförbrukning menade att

yrkesmässig distribution enligt §2innefattadebolagetsmatningen på nät a
därför undantagenelektriska kraften ansågsenergiskatt. Denallmänlagen om

föreningen.skatteplikt hosfrån
i § lagen allmänemellertid undantaget 2farmNämnden att a om

aktuella elkraftendentillämpas producentenkunde påendastenergiskatt av
distribuerade till föreningenselkraft bolagetdendärför allmenadeoch att som

distribution elkraftskattepliktig bolaget,ochmedlemmar att vars avvar
enligt ll § första stycket lskyldigt betala skattyrkesmässigt,skedde attvar

energiskatt.allmänlagen om

Riksdagens beslut13.3

motioner vidsträcktbehandlingenvid flerafann,Skatteutskottet meromav
fanns goda skäl lämnavindkraftsproducerad elkraft, detskattefrihet för attatt

f..1993/94:SkU34 15 Utskottettill vindkraften bet.miljöbonuss.k. s.en
uppkommit vidtill problemdemed hänsyn gräns-föreslog, bl.a. som
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dragningen kring den nuvarande skattefrihetsbestämmelsen, stödet bordeatt
utformas bonus via skattesystemet. Riksdagen harsom beslutat ien enlighet
med utskottets förslag. De reglerna innebär alltsa generell skattefrihetnya en
för vindkraftsproducerad elkraft.

Den bonus lämnas knuten tillär den generella skattesatssom för elkraft
gäller för hushåll i allmänhet och kommersom således följa skattesatsenatt

denna ändrasnär på grund indexeringden tillämpas underav åren 1994som
1998. Under 1994år uppgår denna skattesats till 8,8 kWh.öre- per

Sedan elkraft har in på det intematats nätet längreär praktiskt möjligt att
urskilja leveranser elkraft framställts vid visst slagav kraftverk,som ett av

vindkraftverk. Bonusent.ex. skall därförisom dessa fall lämnas i form ettav
deklarationsavdrag kan dengöras skattskyldige distributören.som av
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Râtalloljeindustrins14

konkurrenssituation

Inledning14.1

framställningen sulfat-frånbiproduktRåtallolja uppkommer avsom en
Oljan användskådämnen.vedensi huvudsakochcellulosa utgörs somav

användasspecialkemikalier, kanframställning ävenvidråvara sommenav
Även råtallolja,förstadiet tilleldningsolja,därvid främstochbränsle ersätter

bränsle.användaskans.k. råsåpan,den som
Bergvik Kemi AB,råtallolja företag,förädlingbedrivsSverigeI ettavav

framställsprodukteri Hälsingland. Deanläggningar i Sandamevid avsom
tall- och hartsestrartallolja, tallhartser,destilleradtallfettsyror,bolaget är t.ex.

exempelvisviktiga förråvarorprodukternaframställdaboardoljor. ärDesamt
vegetabiliskamedpappersindustrierna. konkurrerarDeochtryckfargs-farg-,

syntetiska hartser.naturliga ocholjor medanimaliska ochfetteroch samt
efterellerinom massabrukeninterntanvändsRåtallolja bränslesom -

förbrukare.utomståendeförsäljning av-

påinverkanindirektaEnergiskatternas14.2

råtalloljaprisbildningen på

råtallolja.koldioxidskatt Inompåenergiskatt ellersig allmän uttasVare
prisetråtallolja påpåverkatsemellertid priset påmassaindustrin har av

eldningsolja täcka detförmassaindustrin får köpaeldningsolja, eftersom att
beskattningeninnebärråtalloljan säljs. Dettauppstår attbränslebehov närsom

både demindirekt drabbardärigenområtalloljeprisethöjer ocheldningsoljaav
använder den råvarabränsle och demråtalloljananvänder somsomsomsom

vidareförädling.vid
sina världs-produkter påtredjedelarsäljerKemi tvåBergvik AB avca

inköpsitt råvarubehovdelentäckermarknaden och större genom avav
prissättningen påTill följd den aktuellasvenska producenter.råtallolja från av

råvaminköp vadsinapris förBergvik Kemi högre änABråtallolja betalar ett
världsmarknaden gör.konkurrenter påbolagets
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Prisbildningen råtalloljapå har skett på under följdsätt år,samma en av men
råtalloljebaseradeden industrins konkurrenssituation har försämrats allt-

eftersom det samlade energiskatter har ökat.uttaget av
förändringDen energibeskattningen, iträdde kraft januariden 1av som

1993, innebar bl.a. allmän energiskatt inte eldningsoljautgår påatt som
vid tillverkningsprocessenförbrukas i industriell verksamhet samt att

koldioxidskatt för bränsleförbrukningen inom denna sektor bestäms till en
fjärdedel den nivån.allmänna differentieringEn energibeskattningenav av

således mellan energidenäger förbrukas inom tillverkningsindustrinrum som
sidan övrigå och förbrukning sidan.å andra Samma regler gäller förena som

tillverkningsindustrin skall januariden 1 1996 börja tillämpas föräven
växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Massabruken till tillverkningsindustrinhänförs och skattebelastningen på
eldningsolja,den bruken inköper för användas för uppvärmning i sinaattsom

till följdhar skatteomläggningen kraftigt sänkts. Bergvik Kemiprocesser, av
AB:s kostnader inköpför råtallolja ihar, enlighet med redovisadeav

prisbildningenutgångspunkter för produkten, därför minskat.av
Bergvik Kemi AB har dock hävdat effekt skatteomläggningenatt en av

blivit massabruken, i stället för sälja råtalloljaatt råvara, skulleatt finnasom
det lönsamt råtalloljan till förbrukare, inteatt avyttra räknas tillmer som
tillverkningsindustrin. Det skulle främst sig landetsröra värmeverk ellerom
med andra 0rd förbrukare, bränsleskatter inte påverkades skattenedsätt-vars av
ningen och alltså alltjämt får erlägga såväl allmän energiskatt fullsom
koldioxidskatt för sina inköp eldningsolja.av

Genom lägga sin bränsleförbrukning till råtallolja,att kan köpasom som
in till prislägre motsvarande mängd eldningsolja,än skulle vänneverken,
enligt Bergvik Kemi minskaAB, kunna sina bränslekostnaderi icke obetydlig
utsträckning. En sådan omläggning bränsleförbrukningen främstav anses
kunna ekonomiskt fördelaktig för värmeverk, belägna ivara är närasom
anslutning till massaindustrins produktionsanläggningar.

industri,För den använder råtallolja interåvara och bränsle,som som som
skulle konkurrensen från värrneverken innebära kostnaderna för råvaruin-att
köpen efter skatteomläggningenäven i utsträckning skulle kommastor att
ligga ipå förhållande till kostnaderna i andra länder nivå.högen

14.3 Utredningens överväganden

Utredningens uppdrag omfattar endast energibeskattningen. Det ankommer
därför inte värdera råtalloljans olika användningsområdenatt och inteoss
heller bedöma beredskapsskäl eller andraatt skäl motiverar statligtom
ekonomiskt stöd, förbud viss användning råtallolja liknandeellermot av
åtgärder. Det kan blidärför aktuellt för endast lösningarövervägaattoss som
ligger inom för energiskattesystemet.ramen



209konkurrenssituationRåtalloüeindustrins1994: 85SOU

motorbrännoljor,i dag påkoldioxidskattenergiskatt och utAllmän tas
användsbränsleprodukter desärskilt uppräknade närandraeldningsoljor och

kapitel förföreslagit i 6uttryckdetmedenergialstring ellerför --
skattepliktig produkt.Råtallolja inteuppvärmning.motordrift äreller en

skattskyldighet intevilket innebärkolväte,inteRåtallolja betraktas attettsom
Råtallolja intemineraloljedirektiv. beskattasenligt EG:produktenförinträder s

i land.erfarit någotvitt viså -- skatteneutralitets-uppvärmningsändamål ochföranvändasRåtallolja kan
Enligtskattepliktig. denproduktenviss föri måndärför göratalarskäl att

Biobränslekommissionen råtallolja dockräknasgjortsdefinition bl.a. avsom
förbränning,koldioxid vidvisserligenBiobränslenbiobränsle.ett avgersom

denkoldioxid till atmosfären. Motnettotillskottinte något avgeansesmen
infördeskoldioxidskatt,lämpligt deninte låtadetbakgrunden ansågs att som

biobränslen ienergiskattheller allmänInteomfattaSverige 1991, tasi år
utsträckning bensinskatt förvissibiobränsle, dock utgårnågotpådag ut

användsfossiltvegetabiliskt ellermetanolochetanol oavsett somursprung —-
motordrift.för

uppfattning, blienligt aktuelltdet, vårangivna bakgrunden kandenMot
råtallolja mycket starkaendastbeskattninginföraöverväga omatt avatt en

koldioxid-i beträffandesynnerhetlösning. gällerför sådan Dettatalarskäl en
beskattningen.

tillverkningsindustrins energiskatter harsänkningengenomfördaDen av
inköpKemi kostnader förBergvik AB:skraftig minskningmedfört avaven

väsentligendärförför bolaget harskatteproblemetråtallolja indirektaoch det
upphört.

inteförbrukare,anledningfinnsdetdock attFrågan att antaär somom
utsträckning bereddatillverkningsindustrin, i någon ärtill större atträknas -

eldningsoljainköptillverkningsindustrins kostnader förprishögretill än avett
råvarukost-alltsåfallet skullemassabruken. Om såråtallolja ärköpa av-

återigenKemi öka.Bergvik ABförnaderna
uppvärmning beroende påbl.a.råtallolja förAnvändning är attav -

relativtdärförproblemfri krävsoch detkorrosiv interåtalloljan är om--
innanförbränningsanläggningarvärmeverkensjusteringartekniskafattande av

råtallolja. värmeverkförbrukning Detillskekanövergång somaven
produktiontillverkningsindustrin dennakan förtillfjärrvärmetillhandahåller

tillverkningsindustrin ochgäller föravdragsbestämmelserdetillämpa som
fjärdedelmotsvarandekoldioxidskattpraktiken endastisåledeserlägger aven
skulledetkanbakgrundennivån. denMotallmänna attantasden vara

skatteskältillverkningsindustrin,tillvänneleveranservärmeverk som avutan -
vanligensig i fallråtallolja. dessaDetintresserade köpa rörkunde attvara—

skattevinster bör de tänkbaraerhållaanläggningar.relativt Försmå attom

framtiden" 37."Biobränslenför1992:90SOUslutbetänkandeBiobränslekommissionens s.
2 149.1989/90:111Prop. s.
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värmeverken vidare i dag i princip enbart förbruka energibeskattade
bränsleprodukter och alltså inte träflis eller andra obeskattade biobränslen.

Enligt vivad erfarit har endast något enstaka värmeverk faktiskt gjort
inköp råtallolja under 1993.är inköptaDen kvantitetenav utgör mycketen
liten del Bergvik Kemi AB:s årsförbrukningav rätallolja. Vi har inteav
anledning räkna med ytterligareatt värmeverkatt planerar inköp rátalloljaav
inom den tiden.närmaste

Vi kan intedärför finna det för närvarande finnsatt anledning att anta att
så rátalloljamanger kommerstora köpasatt andra förbrukareupp änav
tillverkningsindustrin rävaruprisbildningen iatt någon högre riskerargrad att
påverkas i för Bergvik Kemi AB negativ riktning. Riksdagen har under varen
1994 dock beslutat vissa ändringar vad gäller beskattningenom värmever-av
kens leveranser till förbrukare inomvärme tillverkningsindustrinav och den
yrkesmässiga växthusodlingen3. De ändrade reglerna träder för tillverknings-
industrins del i kraft den julil 1994 innebäroch värmeverken vidatt leverans

tillverkningsprocesseniförvärme industriellav verksamhet kompenseras med
9 kWh levereradöre Motsvarandevärme.per regler för värme levererassom
för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling iträder kraft den

januari1 1996. I syfte söka undvikaatt skattesystemetatt stimulera tillgenom
användning rätallolja bränsle skall den schabloniseradeav kompensatio-som

inte utgå för den del värmeleveransennen framställtsav med rátallolja.som
finnsDet den bakgrunden intemot anledning för innärmare gåatt ochoss

diskutera de förslag, framförts Bergvik Kemi AB,som och enligtav som
bolaget syftar till på elleratt belastaett sättannat värmeverkens inköp av
rätallolja med energiskatter.

3Bet. 1993/94:SkU34,rskr. l993/94:297,SFS 1994:328.
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Beskattningsförfarandet15

på bränslenskattvid uppbördFörfarandet15.1 av

Inledningl5.1.1

iindirekta fortsätt-EG-anpassning skatternadetekniskUtredningen avom
juni delbetänkande punkt-i 1994EG-utredningenningen ettpresenterar om

till EG-anpassadeförslagbetänkandet lämnas1994:74.SOU Iskatterna
beskatt-alkoholbeskattningen. Frågortobaks- och rörförSkatteregler som

EG-utredningen inteutredningsuppdrag, varföringår ibränslen värtningen av
enligtBeskattningsförfarandet EG-skatteområdet.delenbehandlat den av

alkohol,harmoniserade dvs.emellertid lika för dereglerna är varugrupperna,
skettinneburit samråd under hand harvilketmineraloljor,ochtobak att

utredningarna.mellan
förändringar svenskaföreslagit denkapitel detidigareiVi har av

i EG.vid medlemskap Dessasvensktenergiskattelagstiftningen krävs ettsom
själva be-materiella Vad gällerfrågor.i huvudsak gälltharöverväganden

väsentligti med detförslag alltvärtskattningsförfarandet överensstämmer
därför nedan endast lämnaEG-utredningen. Vi kommer attpresenteras avsom

hänvisar vad gälleri den delen ochförslagenredogörelse förkortfattaden
irespektive paragraftilltill kommentarerdels varaövervägandennärmare
iEG-utredningens betänkandekapitel 16, delsseförfattningsförslaget

tillämpliga delar.

bestämmelsersvenska15.1.2 Nuvarande

vid skatter påadministrativa förfarandetdetBestämmelser uttag avom
prisregleringsavgifterochpunktskatterñnns i 1984: 151lagenbränslen om

prisregleringsav-ochförordningen punktskatter1984:247iLPP och om
gifter FPP.

införsbränsleninte i skatt påfrågai huvudsak dockgällerLPP somom
iskattskyldig. skallSkattregistreraddeni landet ärän somsomav annan

Skattemyndigheten iövriga falltullmyndigheten.till Ibetalas ärfalldetta
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Kopparbergs län beskattningsmyndighet för de aktuella skatterna, dvs. allmän
energiskatt, koldioxidskatt, dieseloljeskattsvavelskatt, bensinskatt.och

skattskyldigVem tidpunktenoch förär skattskyldighetens inträdesom
interegleras i iLPP respektive skatteförfattning. Av LPP framgårutan denatt

skattskyldig skall redovisa tillär skatten beskattningsmyndighetensom genom
lämna deklaration. Skatteredovisningen i deklarationenatt skall bestämdaavse

tidsperioder, s.k. redovisningperioder. Vad gäller bränsleområdet kalender-är
månad redovisningperiod.genomgående

Den skattskyldig skall registerad.är Detta framgår olikadesom vara av
skatteförfattningarna. finnsI FPP bestämmelser den skyldigärattom som att

registrerad skall anmäla tilldetta beskattningsmyndigheten.vara
Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redovis-

ningsskyldighet inträtt perioden.under En allmän förutsättning för redovis-
ningsskyldigheten skattskyldigheten inträtt.är har Somatt huvudregel gäller

redovisningen skatt skall enligtske bokföringsmässigaatt grunder.av
Deklarationen för redovisningsperiod skall ha kommit in den 25en senast

i månaden efter redovisningsperiodens slut. Den registreradärsom som
skattskyldig skall lämna deklaration han inte haräven någon skattom att
redovisa perioden.för

skattskyldig inte redovisar skatt för redovisningsperioder skall lämnasom
deklaration efter varje skattepliktig händelse. Detta gäller dent.ex. som
förbrukar flygfotogen för ändamål drift flygplanän se 6amiat § förstaav
stycket 5 lagen allmän energiskatt. Deklarationen skall inteom annatom-

i aktuell skatteförfattning ha kommit in 25 dagaranges efter densenast-
skattepliktiga händelsen.

För detaljerad redogörelse för de nuvarande svenska förfarandereg-en mer
lerna hänvisas till EG-utredningens betänkande.

15.1.3 EG-regler

Direktiv 92/12/EEG innehåller bestämmelser skattskyldighetens inträdeom
i övrigtoch förfarandet vid omsättningen och beskattningenom såvälav

mineraloljor övri där harmoniserade regler för beskattningsom ga varugrupper
inomgäller EG. Vi har i kapitel 5.3.2lämnat översiktlig redogörelse fören

dessa förfarandebestämmelser. ingåendeEn beskrivning EG:smer av
beskattningsförfarande lämnas EG-utredningen i dess delbetänkande.av

15.1.4 Allmänt utredningens överväganden ochom
förslag

Ett svenskt medlemskap i innebärEG Sverige införamåste det be-att
skattningsförfarande och den beskattningsteknik EG utvecklat för desom
produkter omfattas regleringeni direktiven bränsleområdet. Vidaresom av
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vidbeskattningsförfarande handelninte tillämpafortsättningenSverige ifår ett
formaliteteri medsamband gränspasse-bygger påEG-länderandramed som

åtgärderi EG-interna handelndenliknandeandraGränskontroller ellerringar.
förekomma.intefår alltså

inom deönskvärtEG-utredningen, detlikhet med äri attVi attanser, -
möjligt nuvarandebehålladetlångtsågemenskapsrätten ärgerramar som -

videlbränsleområdetsinnebär förbeskattningsprinciper. Detta attsvenska -
gemenskapsrättensföreslårkapitel 5.4.2imotiverats attnärmaresom -

skattepliktigadirektvissatillämpas förendastskallförfarandereglersärskilda
eldningsolja, gasol ochdieselolja, fotogen,bensin,i huvudsak metanbränslen,

energi. Gemenskapsrättentill lag skatt påi förslagetkapitel 3se omny
beskattningen övrigavad gälleranpassningar ocksåvissamedför krav på av

vimindre förändringar ochfrämstsig i falldessadetbränslen, rör ommen
i huvudsak behållamöjligt i falldessalämpligt ochdetbedömt atthar äratt

till lag skattkapitel i förslagetbeskattningsordningen se 4nuvarandeden om
energi.på

erfarit fungerarvittinarbetade ochväl såreglernanuvarande ärDe
Vi därför detharsmidigt och brauppbördsrutiner på sätt. ansettettetc.

möjligt.dettagemenskapsrättenlångtbehålla dem så görsökaangeläget att
Även viss skilda för-krångligt i måntvådet kan upplevas attsomom

violika bränslen,slagtillämpas förskall attfarandesystem menarav
lösning. skäl,sådan Etttalar förpraktiska skäl alltövervägande trots somen

särskilda bestämmelsergemenskapsrättensdärvidvi ärväger atttungt,anser
betalning i vissa fallskattförsäkerhetledsagardokument, ställande avavom

begränsad kretstillämpas endast förbehövervårt förslag avengenomm.m.
produkter.

omläggningarbetydandekravgemenskapsrätten påinnebäralltFramför av
skattskyldighetenskattskyldig och närärreglerde somavser vemsom

framgåttintroduceras. Detbegrepprad är,måsteinträder. Här avsomnyaen
Oregistreradregistrerad ochskatteupplag,upplagshavare,kapitel 5.3.1,

tillidiskuteras kommentarernabegrepp närmareDessavarumottagare m.m.
energi.till skatt pålagi förslagetkapitel 3 omny

finns bestämmelserenergiskatteförfattningarnasvenskanuvarandeI de om
registreringsskyldighet.inträde ochskattskyldighetensskattskyldighet,

sig, framgåtti Detreglerat LPP.övrigt däremot rörFörfarandeti är avsom
beskattnings-skattekontroll,skatteredovisning,sådantavsnitt 15.1.2,om som

betalning skattbeslut, m.m.av
intei allsi påverkasinförda LPPbestämmelser settstortDe är avsom nu

inte i debehandlasförfarandereglersärskilda regler. Dessagemenskapsrättens
idessamedlemsländerna reglerardirektiven, det förutsättsaktuella attutan

väsentligti kunna kvarståalltdärförlagstiftning. bedömsLPPnationell
oförändrad.

direktiv 12/EEG deföljd 92/tilltillkommer ersätterregelverkDet avsom
vissaskattskyldighet förbestämmelsernasvenskanuvarande m.m.om

vidareDirektivet innebärenergiskattelagama.olikaimineraloljeprodukter de
återbetalningsregleretc.,ledsagardokumentkontrollkaraktärregleratt avnya
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införas.måste likhetI medm.m. vad EG-utredningen anför vad gäller
beskattningen alkohol och tobak, viav det lämpligtäratt införaanser att
dessa bestämmelser i den lagen skatt på energi.nya Ett alternativ,om som
övervägts och EG-utredningen, harav varitoss föreslåatt speciellen
förfarandelag för de punktskatter regleras gemenskapsrätten.som Dettaav
skulle innebäradock de samlade reglernaatt energibeskattningensom avser
skulle fördelas på olika lagar. Entre sådan ordning har därför bedömt varaalltför svåröverskådlig och därför mindre lämplig. Härtill kommer att
huvuddelen de särskilda EG-reglemaav i princip föreslåsav oss varatillämpliga endast för begränsad de skattepliktigaen bränslena.grupp av

Vårt förslag i fråga beskattningsförfarandet behandlasom inärmare våra
författningskommentarer, finns i kapitel 16.som

15.2 Förfarandet vid uppbörd skatt på elektriskav
kraft

Gemenskapsrätten innehåller inga bestämmelser beskattning elektriskom av
kraft, vilket innebär Sverige har möjlighetatt nationellt bestämmaatt vilkaomförfaranderegler skall tillämpas i dennasom del.

LPP reglerar förfarandet vid såväl allmänuttag energiskattav elektriskpå
kraft skatt på elektrisk kraft enligtsom lagen 1982:1201 skatt visspåom
elektrisk haft och lagen 1983:1104 särskild skatt för elektriskom kraft från
kärnkraftverk. Bestämmelser skattskyldigärom och tidpunktenvem som för
skattskyldighetens inträde regleras dock i respektive skatteförfattning.

ingårDet inte i vårt uppdrag föreslå någraatt materiella ändringar avbeskattningen elektrisk kraft. Som framgåttav föranleder inte hellerovan
gemenskapsrätten några förändringar den nuvarande ordningen.av Vår
granskning de nuvarande reglerna elkraftav kan därför inskränkaom sig till

lagteknisk och språkligen översyn de nuvarande bestämmelserna.av
Vårt förslag innebär i allt väsentligt de nuvarandeatt bestämmelserna ombeskattning elkraft behålls. författningskommentarernaIav i kapitel 16

diskuterar dock vissa förtydliganden funnit anledning föreslåsom iatt
utformningen enskilda författningsbestämmelser.av
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16 F Örfattningskommentarer

16.1 Lag skatt på energiom

16. 1 Avdelning 1

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

1 och2 §§

Lagen reglerar skatter på bränslen, elektrisk kraft inrikesoch flygtrañk, vilket
islås fast 1 Lagen följande lagar,ersätter föreslås upphöra gällasom att när

den lagen ikraft:träder lagen allmän energiskatt, lagennya koldioxid-om om
skatt, lagen svavelskatt, lagen dieseloljeskatt och användningenom om av
vissa oljeprodukter, lagen bensinskatt, lagen skatt visspå elektriskom om
kraft, lagen särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverkom och lagen

rniljöskatt inrikespå flygtrañk.om
I 2 § första stycket vilka skatter behandlas i lagen och ianges som var

lagen de bestämmelser finns gäller olikade skatterna.som

3§

I 8 kap. 6 § regeringsformen ñnans- och skatteutskotten möjlighetges atten
vissafatta provisoriska beslut indirekta skatter tidunder riksmötedå inteom

pågår. Stadgandet innebär lag skatt kanatt utskottenantasom av gemensamt
efter förslag från regeringen under förutsättning riksdagen givitatt sådant
bemyndigande i skattelag skattefullmakt. Den utskotten lagenantagnaav
utfärdas regeringen och skall underställas riksdagen inomav månad frånen
början riksmöte. Riksdagennästa skall lagen inomav pröva månaden
därefter.

Fullmaktbestänlmelser finns vad gäller energiskatteområdet endast i- -lagen allmän energiskatt 3 §.om a
Möjligheten sammankalla ñnans- ochatt skatteutskotten har hittills aldrig

Riksdagsutredningenanvänts. ihar sitt betänkande Reformera riksdagsarbetet
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alltid ochföreslagit riksmöte skall pågå91juni 1993;Riksdagen motatts.
enligtuppgift 8 kap.finans- skatteutskottensfunnit ochdettabakgrund attav
föremål förUtredningens betänkandekan slopas. ärregeringsformen§6

regeringskansliet.inomberedning
skattelagstift-indirektaifinnas kvar denskallskattefullmakterFrågan om

Tillordning. dess dennaiövervägandenföremål förningen såledesär annan
finnas och den fårskall kvarskattefullrnaktavgjorts föreslår attfråga att en

i lagen.reglerasalla skatteromfatta som

4§

artikel i direktivi 2.1mineraloljeproduktermedskall förståsVad angessom
artikel med deti med dennaBestämningen 4 §92/81/EEG. överensstämmer

inte enligt EG-rätten2711ur KNundantaget att naturgas anses som en-nr
produkt.sådan

imineraloljeprodukter den debeskattas månskallEnligt gemenskapsrätten
till skattuppvärmning. förslag lag påmotordrift Vårtelleranvänds för om

kapitelredogjort i detidigare för främst 5vienergi innebär attsom --
i direktivminimiskattesatser fastlagtsvilka harförmineraloljeprodukter,

skattepliktiga övriga produkter beskattas dedirekt92/82/EEG, är samt att om
vidare viduppvärmningför semotorbränsle ellersäljs användseller som
flygbensinförSärskilda föreslås dock gällabestämmelsernedan.3 §2 kap.

flygfotogen.och
ii sammanhang denmineraloljeprodukter förekommerOrdet även annatett

deklarationsavdraget bränslenför skatt påsigDetlagen. rör somomnya
2 § andra stycket 3.vid framställning produkter 7 kap.sådanaförbrukas av

direktenligt omfattasförslagprodukt vårtEftersom ärnaturgas avsomen
tillämpningenpraktisk förbetydelsevi det saknarskatteplikt att avanser

iinnefattasenergii skatt pålagenbestämmelserna naturgas upp-omom
Vimineraloljeprodukter.vilka produkterräkningen menarsom anses somav

mineraloljeprodukter omfattalämpligt låta begreppetdärför det är attatt
dvs.2711,samtliga produkter KN-nr även naturgas.ur

CNkombinerad nomenklaturkod engelskabetyderFörkortningen KN
olikavilken harefteroch den kodexCombined Nomenclaturecode, är varor

medlemskapvid svensktkommeri EG:s tulltaxaEG:s tulltaxa. ettnumrerats
tillVi i lag skatt påhar förslaginförlivas svensk vårtmedi rätt.EU omatt

publicerats i Europeiskaversion tulltaxan,energi från denutgått somav
maj C 143A,tidning 1993 EGTofficiella den 25gemenskapernas nr

iberöraskiljer sig, kommerversion24.5.1993. Denna närmare attsom
version legattulltaxantill i vissa delar från denanslutning 2 kap. 1 somav

direktiv 92/81/EEG ochihänvisningar till EG:sKN-nrförtill grund
92/82/EEG.
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5§

Paragrafen innehåller definition vad förstås med yrkesmässigen av som
verksamhet.

förutsättningEn för någon enligtatt gemenskapsrätten skall kunna
registreras upplagshavare eller hansom hanterarärvarumottagare bränslenatt
i yrkesmässig verksamhet in the of hisen business. I decourse svenska
energiskattelagarna har hittills funnits formell definition yrkesmässig-en av
hetsbegreppet endast vad distribution elektrisk kraft 11 §avser lagenav a om
allmän energiskatt. Yrkesmässighetsbegreppet har dock betydelse föräven
beskattningen bränslen, eftersom förutsättningarnaav för någon skallen av att
kunna registreras skattskyldig återförsäljare, lagerhällaresom eller förbrukare

bränslen dessaär hanterasatt verksamhetav i huvudsaken medförsom
skattskyldighet enligt lagen 1968:430 mervärdesskatt".om

Den nuvarande lagen mervärdeskatt kommer den juli1om 1994 att
ersättas mervärdesskattelag prop. 1993/94:99,av en ny bet. 1993/94:SkU29,
rskr. 1993/94: 170,SFS 1994:200. Mervärdesskatt skall betalas vid skatteplik-
tig omsättning tjänsteroch i yrkesmässigav görsvaror verksamhetsom en

bedrivs här i landet. Vad yrkesmässigsom är verksamhet definierassom i
4 kap. i den mervärdesskattelagen. I huvudsak skernya härvid hänvisningen
till verksamheten skallatt näringsverksamhetutgöra enligt 21 § kommunal-
skattelagen.

Vi det lämpligt i likhetäratt med vadanser gjortsatt, hittills, knytasom
yrkesmässighetsbegreppet inom den indirekta beskattningen till den direkta
beskattningen. Detta bedömningengör yrkesmässighet föreligger ellerav om
inte enhetlig inom skatteområdet. Det därvid lämpligtär i den lagenatt nya

skatt pä energi införa definitionom begreppet yrkesmässigen verksamhet,av
stämmer medöverens vad isom 4 kap. 1 §mervärdesskattelagen.som anges

Definitionen skall tillämpas beträffande beskattningen såväl bränslenav som
elektrisk kraft.

60ch 7§§

6 § 6 § förstamotsvarar stycket lagen dieseloljeskatt innehållerochom
bestämmelser innebörden fordonsbeteckningarom används iav bl.a.etc. som
2 kap. 8 § förbud användning märkta oljeprodukter.mot av

I § införts7 har definition vad förståsen med skepp ochav båtar.som
Uttrycken ianvänds 2 kap 8 § i fraga deklarationsavdragsamt enligtom
7 kap. 2 § andra stycket 1 b och kompensation för skatt enligt 9 kap. 3
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Avdelning 216. l

koldioxidskatt på bränslenEnergiskatt och2 kap.

omfattning skattebeloppSkattepliktens och

1 §

Allmänt

vilka direkt skattepliktför bränslen skall gällaparagrafenI närmare somanges
vilka föreslås gälla.skattebeloppsamt som

direkta skattepliktenför bränsleUtgångspunkten den är äratt ett
skattefrihetskattepliktigt, användningsområde, och kan uppkommaoavsett att

möjlighet till i vissa särskilt angivnai detta skapats fallendast den mån -
deklarationsavdrag, inköp återbetalningförsäkran eller ansökanmot omgenom

kompensation för skatt.ellerav
anpassning till vi, isyfte genomföra gemenskapsrätten föreslårI att en

i för skildalikhet vad dag gäller gasol, skattebelopp skallmed tvåattsom
användningsområde.för beroende Ett högre skattebelopp skallgälla påmetan

i personbilar, lastbilar, trañktraktorer,för används bussar,betalas metan som
visserligen intefartyg och luftfartyg. Naturgas produkt omfattasär en som av

direktiv, praktiskai EG:s det lämpligtreglerna skäl äratt attmen anser av
tillämpa och övrigt vi inteskattebelopp för I föreslårmetan naturgas.samma

i tilländringar förhållande iskattebeloppen vad gäller dag. Somnågra av som
i inte förenligtvi kapitel 5.9 detutvecklat dock med gemenskaps-ärnärmare

tillämpa vissagenerellt lägre Skattesatser för bränslen. De lägrerätten att
respektive skattefriheten för vegetabiliskamotoralkoholer ochskattebeloppen

oljor inte jfr möjligheternakan därför längre behållas dock nedano.dyl. om
nedsättning skattebefrielse vid viss försöksverksamhet,till eller 11 §.

miljöskatt inrikes flygtrafik energiskatt,dag på allmänI utövertas - -
dieseloljeskatt bensinskatt olikakoldioxidskatt, svavelskatt, och påut typer av

enligt i olika energiskatteområdet. Vibestämmelser de lagarnabränslen på
samtliga i energi,lagar förs lag, skattföreslår lagen på ochatt samman en om

benämningarna dieseloljeskatt bensinskatt ioch slopas och ställetatt motsvaras
förhöjda energiskattebelopp.av

direkta skatteplikten föreslås för begränsadgälla kretsDen en mer av
skatteplikt enligtföremål för debränslen de nuvarande lagarna påärän som

Vi utvidgning skatteplikten i iföreslår dock och medområdet. atten av
direkt skatteplikt.beskattar petroleumkoks Som framgår 3förslagvårt av

direkt§§ skall dock skatt för andra produkter deoch 4 även äntas ut
förutsättningarskattepliktiga ide under de närmareom som anges-

motordrift uppvärmning. Virespektive paragraf används för eller ihar-
redogjort skattepliktenskapitel skillnader i omfattning enligt5.8 för vårt

jämfört med bestämmelser.förslag nuvarande
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Första stycket

Bränslen under punkterna l 5 sådana produkter vilkaför minimiskattesat-är-
har fastlagts i direktiv 92/82/EEG. Förutom de bränslen underser angettssom

dessa punkter i direktivethar bestämts miniminivåer för skatt påäven
flygbensin och flygfotogen. Som iutvecklat kapitelnärmare 9 föreslår vi

direktdock skatteplikt inte skall gälla för dessa bränslen,att utan att
skyldighet betala skatt skall träda först då dessa bränslen iatt anspråktas

driftför flygplan för fritidsändamål, uppvärmning eller motordriftav annan
drift flygplan.än av
Hänvisningarna i direktivet till KN-nr versionden tulltaxan,avser av som

vidgällde tidpunktden direktivetdå I förhållande till denna versionantogs.
tulltaxan har vissa förändringar nummerindelningen gjorts.av nu av

Förändringarna innebär vissa tidigare gällande tagitsKN-nr bortatt vittså-
aktuellt beträffande bensin tjockoch eldningsoljaär och mednu ersatts en-

detaljerad indelning, för bensin efter oktantalet för tjockoch eldningsoljamer
efter innehållproduktens Enligtsvavel. vivad erfarit vid kontakter medav
EG:s generaldirektorat XXI kommer hänvisningar till korrekta KN-nr att
införas i direktiv 92/82/EEG. En sådan ändring direktivtexten skeväntasav
i samband vissamed andra ändringar direktiven på punktskatteområdetav som

inomplaneras EG-kommissionen. Det dock oklartär dessa kommernär att
presenteras.

Vi iutgår vårt författningsförslag från den tulltaxa inomgällersom nu
innebärEG. iDetta förhållande till direktiv 92/82/EEG följande.

direktivetI hänförs bensinblyad till KN-nr 2710 00 31 flygbensin och
2710KN-nr 00 35 annan motorbensin flygbensin,än med blyhalten av mer

0,013 liter.än I den gällande tulltaxan har flygbensin åsatts KNgram per nu -
2710 00 26, medan KN-nr 2710 00 34 med oktantal lägre 98 ochnr ett än

KN-nr 2710 00 36 med oktantal lägst 98 tidigareett KNmotsvararav -nr
2710 00 35. Blyfri bensin, i direktivet med KN-nr 2710 00 33,angettssom

i den gällande tulltaxan KN 2710motsvaras 00 27 med oktantalnu av ett-nr
lägre 95, 2710 00 29 medän oktantal lägst 95 lägreett 98 ochänav men
2710 00 32 med oktantal lägst 98.ett av

Tjock eldningsolja i direktivethar falla under KN 2710 00 79.angetts -nr
Denna beteckning i gällande tulltaxa KN-nrmotsvaras 2710 00 74av
innehållande högst viktprocentl svavel, 2710 00 innehållande76 änmer

viktprocent1 högst 2 viktprocent svavel, 2710 innehållande00 77men mer
viktprocent2 högst viktprocentän 2,8 svavel och 2710 00 78 innehål-men

lande viktprocent2,8 svavel.änmer
Samtliga bränslen hänförs under de KN-nr i punkterna 1som som anges

3 och 6 8 direkt skattepliktigaär och benämningen under rubriken Slag- -
tjänarbränsle allmän upplysning vilka bränslensnarastav kansom en om som

förekomma under dessa KN -nr.
Blyhalten avgörande för bensinproduktär skall beskattas enligtom en

första stycket 1 eller KN-nr 2710 00 27, 2710 00 29 och 2710 00 32
omfattar enligt tulltaxan bensin flygbensin, medän blyhalt högstannan en av
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blyfridefinition i finnsdagdenliter. Detta0,013 motsvarar avsomgram per
angivnabensinskatt. Eftersom KN-nrlagenbensin i stycket2 § första om

inte behövligtbensin viskatteplikten dettill fördirekt ärknyter attanseran
blyfri bensin.definition medin vadi lagtextenatt ta som avsesaven

olikaenligt 3 med belopp,första stycketEnergiskatt bränsleför tas ut
skattenivåninte.eller Den högrebränslet har märktsberoende på om

energiskatt och denden allmännasammanlagda beloppetdetmotsvarar av
enligti Vad gäller skatt 3motsvarande fall.dieseloljeskatt i dag tas ut asom

vilket innebäri 1993/ 94:234, någonregeringens förslagfrånutgår attprop.
enligt denna punkt.bränslen beskattasmiljöklassning inte görs somav

finnsi vilka olja fårfall märkt användasmärkämnen ochBestämmelser om
i och 8 §§.7

igasformiga hänförs tulltaxan underandra kolvätenochPetroleumgaser
vilkabeskrivning produkter hänförs underkapitel 27. En närmare av som

finns i i bilaga tillkapitel tabellen 3 betänkandet.irespektive dettaKN-nr
punkten 4 produkterSamtliga underde KN ärangetts avser som-nr som

undantag för under punktentill vätska, medförtätade naturgas angessom
uppräkningen gasformigakapitel inte omfattas27enda ärDe avur somnr

2711 00 2711 29 OO. 2711 21 OOKN-nr 21 och KN-nrkolväten avser
gasformigai gasform därför under punkten Andraochnaturgas anges

29 00. dennahänförs under KN-nr 2711 Avkolväten än naturgas grupp
skatteplikt, samtligadirekt Eftersompunktenomfattas metan av se
mineraloljor definitionen ienligt kap.KN-nr 2711 1 4 kanprodukter ärur

skattepliktiga enligtandra produkter 2711 29 00dock änäven metan varaur
säljsnämligen produkterna eller förbrukas motorbränsle eller för3 om som

inte direktuppvärmning. produkter dock alltså föremål förDessa är
skatteplikt.

direktoch 2711 endast gasolbeskattas KN-nrFörutom metan naturgas ur
lagtekniskt hänvisa till "urenligt stycket 4. åstadkomsförsta Detta attgenom

i skatteplikten direkt2711 19 00", stället för knyta2711 12 11KN-nr att-
samtligavilket innefattat produkteralltså skulle hatill aktuella KN-nr, som
huvudsakligen bestårMed gasolhänförs under avses varor som avnumren.

ingår igasformiga kolväten gasoloch andra kolväten. Depetroleumgaser som
blandning Avgörande föri och butan eller dessa.huvudsakär avpropan en

skattepliktigdirekt den betraktaalltsåprodukt är ärär attom somom en
gasol eller

driftanvänds för motorfordonhögre skatt gasolI dag änuttas avsom
vi i kapitelSom utvecklatanvänds för ändamål.gasolpå närmareannatsom

användningsområdetvi viss ändring för den högbeskattadeföreslår5 en av
enligtFörhöjd energiskatt koldioxidskatt skall förslag betalasoch vårtgasolen.

drift personbil, lastbil, trañktraktor,för buss,i fall då gasolen användsde av
inskränkning till vidainnebärluftfartyg. dels såeller Dettafartyg atten

hittillsinom använda uttrycketmotorcyklar detmopeder och som ryms-
utvidgning trañktraktorer, fartygundantas, delsmotorfordon atten genom-

lämpligtdrivas Viskall med högbeskattad gasol. detluftfartygoch ärattanser
skatteskillnad beträffande ochmotsvarande görs även naturgas.metanatt
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I de energiskattelagarnasvenska jämställs i dag och Som vimetan naturgas.
i kapitelutvecklat 5.4.2 föreslårnärmare särskilt skallatt metan anges som

direkt skattepliktig produkt.en
Beskattning petroleumkoks skall enligt vårt förslag införas. Skattenav sätts

till nivå i dag gäller för kolbränslen KN-nr 2701, 2702samma som ellerur
2704.

Andra stycket

Skatt vikt- eller volymenhet i enlighettas ut med första stycketper av
paragrafen. Andra innehållerstycket bestämmelser skatt i vissa fallattom
skall med belopp skillnadentas ut ett mellan demotsvarar skattebeloppsom

gäller för bränslets olika användningssätt. Det sigsom följanderör om
situationer.

Den för ändamål berättigar tillän deklarationsavdragannat säljersom som
eller förbrukar bränsle köpts skattefritt försäkran, skyldigsom mot är att
betala skatt.

Skatt för gasol, eller bränslemetan, naturgas skall beskattasannat som som
dessa bränslen enligt 4 5 eller 6 bränslettas ut förvärvas för drifta a om

personbil, lastbil, buss, trañktraktor, fartyg eller luftfartyg.av Om bränslet
däremot förvärvas för ändamål skall de lägre skattebeloppenannat enligt 4
5 b eller 6 b betalas. Den förvärvat bränsle vilketför den lägreett skattensom
skall betalas, säljer eller förbrukar bränslet för ändamålmen som ett som
medför skatt skall enligt 4 5 b elleratt 6 skyldigtas ut är betala skattatt
med belopp skillnaden iett skatt mellanmotsvarar de båda användnings-som
områdena.

Regler skattskyldighet i de nämnda fallen finns iom två generellanu
bestämmelser, nämligen 4 kap. 1 § första stycket bränslen7 isom avses
2 kap. 1 § första stycket l 5 och 11 § första stycket 4 övriga skattepliktiga-
bränslen.

Oljeprodukter beskattas enligt första stycket 3 eldningsoljorsom t.ex.-
dieseloljoroch skall skattskyldighet förnär produkten inträdersenast ha-

försetts med särskilda märkämnen. Om intedetta gjorts skall förhöjd
energiskatt betalas för produkten. Vissa tjockamörka, oljor kan endast med
svårighet märkas. oljorDessa lämpar sig inte för fordonsdrift och har därför
undantagits från märkning. Märkningsbestämmelserna direkt överfördaär från
den nuvarande lagen dieseloljeskatt.om

Vad gäller direktnämnda, skattepliktiga, oljeprodukter kan det intenu
lagligt förekomma produkt beskattats enligtatt första stycket 3en som a -grundnivån för energiskatt kan komma ifråga för användning drivmedelsom-
i personbil. Bränslet märkt ocht.ex. sådant bränsleär får enligt 8 inteen §
förekomma i bränsletank på sådant fordon.ett

Enligt 3 och 4 skall skatt dock vissaföräven andratas produkter,ut
de används säljseller för motordrift eller för uppvärmning. Skatt förom dessa

produkter skall, beroende användningsområde,på betalas med det skattebelopp
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skattepliktigt.direkt Någonbränslemotsvarandeför ärgäller somsom
inte därför förekommaföreskrivs och det kanproduktermärkning sådanaav

uppvärmningför och dåi användassyfteförvärvatsprodukt har attatt en -
säljs vidare eller användsdärefter3enligt första stycketbeskattats a men—

enligt stycket 4 ochinträder kap. 11 § förstaSkattskyldighet 4motordrift.för
skillnaden mellanmed beloppi falldettaskallskatt motsvararetttas ut som

3 b ochenligt första stycketoljeprodukterskatt på a.
i Om skeppenligt användas skepp.3 fårbeskattasBränslen ettasom

vilketingen bränslet,skatt betalas påyrkesmässigt ändamål skallföranvänds
till inköprespektive möjlighetdeklarationsavdrag motuppnås genom

8 3 §. Om skeppetb och kap.§ andra stycket 1kap. 2se 7försäkran
enligt Förbrukaren har3 b betalas.fritidsändamål skall skattföranvänds

enligt 3 dockbeskattat Detbränsleomärkt ärmöjlighet köpa äratt som
enligt 3bränsle beskattats Förköpa märktmöjligt för honom ävenatt a.som

förbrukningenprivata bränsletenligt för den3 b betalasskattuppnå avattatt
enligt 3skillnaden mellan skatt 3 b ochskyldig betalaförbmkarenär att a.

och ll § andrafimis i § andra stycket4 kap. ldettaBestämmelser om
stycket.

stycketTredje

koldioxidskatten, dieselolje-energiskatten,indexering den allmännaDen av
januarii 1994 prop.trädde kraft den 1bensinskattenskatten och som

1993/94:FiU1,rskr. 1993/941100, SFS 1993:1508 15111993/94:25, bet. —
Indexeringenenergi. förutsättertill lagen skatt påÖverfördföreslås attom

skattebelopp. kanDettabeslutar årsregeringen i november år nästaett om
inteenligt lag, eftersom lagen dåi 1994 dennasannolikt inte novembergöras

vi inteSamtidigt korrekta skattebe-riksdagen. kanbeslutatstorde ha angeav
prisnivånindexeringen siggrundar påi eftersom1995 förslag,för vårtlopp år

riksdagen nöd-torde därför ankomma på1994. Det görai oktober att
riksdagsbehandlingeni medändringar sambandskattebeloppenvändiga avav

tillgängligt.ändringen finnsfördå underlagetlagförslaget,
1995 1998.kalenderårenOmräkningen skall för ochgöras ettvart av -

beräkningen sig förhållandetgrundabestämmelser skall påEnligt nuvarande
beräkningenprisläget i det ochoktober före årallmänna åretmellan det avser

ilämpligt den lagen deVi det1993.i oktober är attatt angenyaanser
omräkning skattebeloppenför 1995 ochskall gälla årskattebelopp att avsom

omräkningen skjuts1996. Utgångspunkten förkalenderåretförst föralltsa görs
intei 1993prisnivån 1994 ochoktoberfram,alltså att anges somgenom - -

prisnivån i före detoktober året årjämförelsen medgrund för som om-
räkningen avser.

indexeringen vidvid upphörandetskattenBestämmelsen att avom
enligtdå gäller bör vårmed de belopp1998 skallårutgången tas ut somav

hindraenligt sin skenlydelseBestämmelsenuppfattning slopas. attavger
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varje framtida höjning skattebeloppen uppenbarligen inteutgör någotav men
hinder.sådant

2§

I paragrafens första stycke föreslås anpassning till gemenskapsrättenatt en
beräkningsgrunden för den bensin, dieselbrännolvolymgörs ja, eldningsolav

fotogen vilkenoch för skatt skall betalas skattskyldigheten inträder.när
föreslåsDetsamma för gasol beskattas enligt 4 Frågan har närmaresom a.

diskuterats i kapitel 5.6.
Skattebeloppen i § första1 stycket 31 och 4 angivna förär volymena-

l5C,vid bränsletemperatur s.k. nonnalliter. Om den skattskyldige visaren av
bränslet hade skyldighetenatt när betala skatttemperaturen attannan

inträdde, 15C.föreslås dock bränslevolymen räknas till Enligt vivadom
erfarit bokför skattskyldigamånga 15C,bränslevolymerna beräknade vid
varför den föreslagna förändringen förutom anpassning till vaden som-

inomgäller innebärEG administrativ förenklingäven för de skattskyldi-en-
ga.

åligger skattskyldigeDet den visa vidbränslet skattskyldighetensatt att
15C.inträde hade I normalfallet,än dvs.temperatur dåen annan en

upplagshavare levererar tillbränsle icke registrerad köpare, inträderen
skattskyldigheten vid leveransen se 5 kap. § första1 stycket 1.

Leveransbegreppet hittills ihar praxis överensstämma medansetts
köplagens regler äganderättens viövergång och finner inte anledningom att
föreslå ändring inågon den delen. I det fall då skattskyldig leverantören
levererar eldningsolja fritt innebärkunden detta alltså skattskyldighetenatt
inträder oljan indå från tankfordonet till köparens bränsletank. Ompumpas

skattskyldigeden önskar räkna bränslevolymen efter bränsletsom temperatur
torde krävas han faktisktdenmäter levereras,när iatt temperaturen dvs.
samband med utleverering till köparen. Vi inteutesluter dock det kanatt vara
möjligt för den skattskyldige fullgöra sin bevisskyldighet påatt sätt,annat

utredning bränslets då det lämnadet.ex. depån ochtemperaturgenom om
vilka temperaturförändringar bränslet kan ha genomgått undersom trans-

Det ankommer dock beskattningsmyndighetenpå iporten. vad månprövaatt
den skattskyldige i de enskilda fallen kan ha fullgjort sin bevisskyldighetanses

ej.eller
paragrafensI andra stycke föreslås den beräkning skattepliktigatt av

volym i dag rekommenderas Riksskatteverket senaturgas RSVsom av
1993:1 5 lagstadgas. Beräkningsgrunden bör gälla förävens. metan.

3och4 §§

I paragraferna vilkaregleras under förutsättningar beskattning skall ske av
bränslenandra sådana direkt skattepliktiga enligtän är 1 Bestämmel-som
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i direktivföreskrivs i artikel 2.3 92/81/EEG2.2 ochinnebär vadatt somserna
samtliga produkterEnligt artikel 2.2 skallinförlivas i svensk rätt. som

direktiv deartikel i beskattasmineraloljor i 2.1 ärdefinieras omsammasom
försäljning används motorbränslebjuds till elleranvändas,avsedda utatt som

varjeföreskriver skall föruppvännning. Artikel 2.3 skatteller för att tas ut
till försäljning användsbjuds elleranvändas,avseddprodukt är utatt somsom

utdrygningsmedel itillsatsmedel motorbränslen.ellerellermotorbränsle som
för kol, brunkol,kolväten, med undantagartikel 2.3 skall andraEnligt även

avseddabeskattas deliknande fasta kolväten eller äreller närnaturgas,torv
uppvärmning.försäljning används förbjuds till elleranvändas, utatt

vi beskattningenavsnitt föreslår den nuvarande5.4.2Som framgått attav
Vidare viföreslår petroleum-skall behållas.och kolbränslen attnaturgasav

förstaframgår redan 2 kap. l § stycket.Vadbeskattas.koks skall sagts avnu
beskattning 3 och §§ har utformats medinte 4Vi föreslår någon torv.av

omständigheter.dessabeaktande av
skattskyldighet inträdabörkap. föreslår5Som framgått närattav

säljs motorbränslen elleri eller förbrukas3 och 4produkter somsom avses
språkligskrivninguppvärmning. får dockVårför snarast ses som en

direktivtext inte sakligmotsvarande och någon reellomskrivning somav
skillnad.

uppvärmningsäljer produkt motorbränsle eller förDen somsom en
situationerbli skyldig skatt. Exempel sådana kanbetala påföreslås alltså att

marknadsföringsäljs vid eller vadbränsle någon t.ex.att ett somavvara -
via direktenskilda fat eller dunkar bränsle dengälla påfrämst torde textav -

bränslet lämpat användas motorbränsleproduktenförsålda äratt att somanger
uppvännning.eller för

kapitel vi flygbensini föreslår ochutvecklatsSom närmare att
i den dessa bränslen används förbeskattas endast månflygfotogen skall

uppvärmningprivata förändamål eller ellerflygning föräger amianrumsom
begränsning i skatteplikten idrift uttrycksmotordrift flygplan. Dennaän av

bli flygbensininte beskattaalltså kunna talstycket. Det bör3 § andra attom
med stöd 4flygfotogeneller av

meningen och 4 § andra stycket framgårförsta stycket andra3 §Av att
gäller för motsvarande bränslebetalas med de skattebeloppskallskatt som

beskattningsmyndighetendirekt skatteplikt. Det ankommer påomfattas avsom
vilken skallenskilda efter skattesats bränsle beskattas, elleri fall avgöra ettatt

Vivad med begreppet motsvarande bränsle.ordmed andra avgöra avsessom
i kapitelvissa tillämpningsproblem 5.4.2.tänkbarapekathar dock

visserligenvissa intebränsleproduktermarknadenförekommer påDet som
till viss del består kolväten. Omi sig kolväten,kan klassas avmen somsom

gränsdragningenbränsleblandningen saknar betydelse,motorbränsleär ett
enligt skall beskattas,gemenskapsrättenalla motorbränsleneftersom oavsett

ej. avsedda försig Vad gäller bränslenkolväten ellerdet ärrör somomom
artikel i direktivföljer 2.3 92/82/EEG endastuppvärmning dock attav

igasformiga sådant fall skall beskattas. exempelkolväten Ett påflytande eller

I4-08498 DelI
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bränsle frågandär kan komma aktualiseras stadsgasen, tillett äratt som
%30endast består inteoch därför kolväte.metanca ettav anses som

Vi vidhar kontakter med EG:s generaldirektorat XXI upplysts attom
avsikten artikel i direktiv2.3 92/81/EEGär skall medföra kolvätedelenatt att
i de aktuella fallen skall beskattas. Vi finner inte anledning ifrågasättaatt

tolkningdenna bestämmelsen. syfte införlivaI sådan bestämmelseattav en
i den lagen energiskatt föreslårpå alla produkter,nya attom som
innehåller flytande eller gasformiga kolväten säljsoch eller föranvänds
uppvärmningsändamål, skattepliktiga, dock skatt skallgörs betalas endastatt
för den del består sådana kolväten. praktiskaAv skäl visom av attanser en
låg bör för den kolvätedelgräns skall kunna blisättas föremål försom
beskattning. Vi denna lämpligen kan bestämmas till fem viktprocent,attanser
vilket olja,den andel petroleum bituminösaeller mineral,motsvarar ur som

bränsleblandning innehållaskall för skattepliktig enligt §1 andraatten vara
stycket lagen allmän energiskatt.om

Vad gäller innebärstadsgasen bestämmelsen skatt skall betalas för denatt
del består I denna del hänvisas dock till denmetan. ävenav gasen som av

motiveringen iallmänna kapitel 5.13. Ett tänkbart fall blandningärannat en
olja erhållen bituminösapetroleum eller mineral vegetabiliskoch oljaav ur

för uppvärmningsändamålanvänds och där den förstnämnda andelensom
till mindre viktprocent,uppgår 70 En sådan bränsleblandningän faller inte in

under de inågot KN-nr 2710 tulltaxan direktmedför skatteplikt.av ur som
blandningenI den mån allt kan mineralolja enligttrots anses som en -

deñnitioneni kap. 4 §1 bör beskattning ske enligt 3 medan i fallannat-
beskattning skall ske den del bränslet kolväte enligt 4är ettav av som

50ch6§§

Miljöklassindelningen oljeprodukter föreslås överförd till den energiskattav
för enligtmotsvarande produkter lagen skatt energi.tas ut på 5 §som om

fjärde sjätte10 § styckena i lagen allmän energiskatt.motsvaras Iav om-
1993/942234 föreslås miljöklassindelningendock fr.o.m. juliden 1attprop.

till1994 flyttas lagen dieseloljeskatt 5 § fjärdeandra styckena.om -
Flygfotogen förbrukas i flygplan i dag skattefri. Enligtär förslagvårtsom

vidareskall framgått motiveringenbl.a. i anslutning till 3 och 4som av-
flygfotogen dock beskattas den förbrukas vid privatflygningnär eller för—

driftändamål flygplan. I dessa fallän skall alltså miljöklassningannat av en
flygfotogen.göras av

innehåller6 § bestämmelse i vilka miljöklassningfall skall skeen om av
bränslen skattepliktiga enligt 3 eller 4 Miljöklassningär skall görassom om

innehåller oljorsådant bränsle erhållits petroleum eller bituminösasom ur ur
mineral och bränslet skall beskattas efter de skattesatser gäller förom som
eldnings- dieselolja. Miljöklassningoch inteskall alltså ske det motsvaran-om

vilketde bränsle, för skatt för produkten skall beräknas, bensin. Miljöklassär
skall ledningbestämmas med hela bränsleblandningens egenskaper, vilketav
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blandningarsådanai gäller för ärdagregelden sommotsvarar som
energiskatt t.ex.allmänstycket lagen§ andraenligt 1skattepliktiga om

i sjunde stycket lagenñnns 10 §dieselolja ochrapsolja ochblandningar av
överflyttadbestämmelsenföreslås1993/942234ienergiskattallmän prop.om

dieseloljeskatt.stycket lagentill § femte5 om

8 §§70ch

dieseloljeskatt ochhuvudsakligen och 4 lagen28 §§och7 motsvarar om
användningsom-till oljeprodukter ochmärkämnentillsättningenreglerar av

oljeprodukter.märktarádet för
.5respektive 10.4i kapitel 17utvecklatsVi föreslår attnärmaresom --

driftföranvändasenergiskatt skall betalas, måsteförhöjdolja, vilkenför av
förändringLagtekniskt åstadkoms dennatrafiktraktorer och båtar. attgenom

inte heller bränsletank påinförs bestämmelsestycketi första8 § attomen
oljeprodukter.innehålla märktafårtrañktraktor eller båt

4 § lagennuvarandeförändring föreslårEn omavsomannan
angivet fordon ellerförser pasamtliga tankardieseloljeskatt motorär att som
sigolja, dethögbeskattadinnehålla rörbåt skall motoroavsett om somom

driverellerframdrivning fordonet eller båtenföranvänds motorom somav
fråga harDenna närmareellerkompressor motor.separatt.ex. annanen

i kapitel 5.17.5.diskuterats
intemärkning alltsåförekommerskattefri ochi någondagFlygfotogen är

skatteplikt enligtdirektinte värtomfattasFlygfotogenbränsle.detta avav
förbrukar tlygfotogendenföreslåsdockförslag, nämnts att somovansom --

driftmotordrift flygplanuppvärmning ellerprivatflygning, änför avannan
flygfotogen.mängdenden användaförskyldig betala skattskall attvara

märkning flyg-innebärbeskattningen någonutformningDenna att avav
framtideni behöverinte heller göras.fotogen

9§

indexering skattesatserna undersärskilda regler förinnehåller deParagrafen av
infördes i lagen1993: 1508 1511SFS1998perioden 1995 omgenomsom --

dieselolje-bensinskatt §, lagen2§,energiskatt 16 lagenallmän omaom
tilli anslutning §Vi lkoldioxidskatt §, har2§ och lagen5skatt aoma

uppkommerlagstiftningstelmiska problemvissatredje utvecklatstycket som
skatteomrälcning till denreglernaöverförandeti medsamband att nyaom

lagen.
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10§

Paragrafen i vilkareglerar fall energiskatt koldioxidskattoch inte skall
betalas och delvis 2 § lagen allmän energiskattmotsvarar samta om genom
hänvisning i 3 § första stycket lagen koldioxidskatt skatt enligtäven dennaom
lag och §1 andra stycket lagen bensinskatt.om

Bestämmelsen undantag för skatteplikt för direktom är överfördmetan
från 2 § lagen allmän energiskatt. Den nuvarandea lydelsena om av
bestämmelsen iträdde kraft den januaril 1993 prop. 1991/92:l50 bil. 1:5,
bet. 1991/92:FiU30,rskr. 1991/92:350, SFS 1992:879. De problem densom
nuvarande utformningen bestämmelsen orsakat inom den petrokemiskaav
industrin har diskuterats i kapitelnärmare 7.

Beskattningen bränslen tillhandahålls i småförpackningarav harsom
behandlats i kapitel 5.12. Praktiska tillämpningsskäl talar för behållaatt ett
undantag från beskattning dessa slag produkter och låta undantagetav attav
omfatta samtliga skattepliktiga bränslen, alltså direktsåväl skattepliktiga
bränslen sådana produkter kan komma beskattassom med stödatt 3som av
eller 4

Något undantag vad gäller småförpackningar finns i dag inte enligt lagen
dieseloljeskatt. Vi dock, särskiltom för skattefrihetgränsenmenar om sätts

så lågt liter, intedet finns anledningatt undantasom en den förhöjdaatt
energiskatten från tillämpningsområdet för den aktuella skattefriheten.

Undantaget i punkten 3 innehållet i artikel 14.1 i direktivmotsvarar
92/12/EEG. direktNågon motsvarighet till undantaget finns inte i nuvarande
skattelagar, förutom vad gäller bortgått till följdnaturgas förluster vidsom av

eller omformning hostransport producent distributöreller 2 § b lagena om
allmän energiskatt. praktikenI har dock inteskatt tagits för bränslenut som
gått förlorade hos den skattskyldige, sig det skettvare t.ex. transport-genom
förluster, olyckshändelser eller stöld. Detta beror på skattskyldighet inteatt

inträttha för dessa bränslen.anses
Vad gäller de bränslen för vilka de nuvarande svenska förfarandebestäm-

melserna tillämpasskall i fortsättningen, innebäräven vårt förslag ingen
förändring. Skatt skall alltså inte heller i fortsättningen i detas ut nu
behandlade fallen. Eftersom händelserna regelmässigt inträffar innan
skattskyldighet inträder för bränslet vi det nuvarande undantaget iattanser
denna del saknar praktisk betydelse och kan slopas någon materiellutan att
ändring görs.

Som vi kommer diskuteranärmare i anslutning till bestämmelsernaatt om
skattskyldighetens inträde se kommentarerna till 5 kap. nedan föreslår vi -iled anpassningen till gemenskapsrättenett upplagshavaresom skallatt vara-
skyldiga betala skatt för allt bränsleatt på något upphörsätt lagras isom att

skatteupplag se 5 kap. §1 3.ett Denna bestämmelse bränslenrör ärsom
skattepliktiga enligt 1 § första stycket l dvs. med undantag för flygbensin-

flygfotogenoch samtliga de produkter vilkaför minimiskattesatser har
bestämts i direktiv 92/82/EEG. Om upplagshavare hanteraräven andraen
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skattskyldighet förinträder dessai sin verksamhetbränslenobeskattade
intetill köparebränslet levererasi fråga, då ärvittbränslen, så är somnu

försäljning se kap.ändamål 5i föranspråkregistrerad eller änannattas
3 § 4.

enligti Sverige bränsleni kommerdag gällervadTill skillnad från som
i 10 §deförlorats påstycket 1 sätt än§l första annat som angessom-

inteGemenskapsrättenbefriade från skatt.inte längre3 att gervara-
Möjligheti situationer. saknassådanaskattunderlåtaför ta utattattutrymme

försålts med förlust för denbränslenför skattavdrag pådärför medgeatt som
betalningsig till bristande frånhänförförlusteniskattskyldige, den mån

energiskatt,i 4 §lagen allmän§ första stycketnuvarande 24köpare, omse
dieselo-4 lagen8 § första stycketsvavelskatt,lagenförsta stycket 7 omom

bensinskatt. bestämmelser kanDessalagenljeskatt § 1och 7 e ommom.
energi. heller förlusttill skatt Inteden lagen påintedärför föras över omnya

inte behöver betalas.medföra skattkunnastöld kommer attattgenomav vara
förreglera endast bränslenfåri nämnda fallendeGemenskapsrätten anses

praktiskaVi dock skäl starktminimiskattesatser har bestämts.vilka attanser
samtliga bränslen beskattaslika bestämmelser förtillämpatalar för att som

enligt lagen.den nya
skattefrihet föri kapitel 5.13 denutvecklatSom attnärmare anser

framställning åstadkommasstadsgas kanbensin används förgasol eller avsom
används fördeklarationsavdrag bränslenför skatt på annatsomgenom

uppvärmning § första stycket 4 ellermotordrift se kap. 1eller 7ändamål än
anledning nuvarandeinte behålla detfinns alltsåstycket.andra Det att

bensin används för fram-skatteplikt för eller gasolfrånundantaget som
energiskatt.finns i § allmän2 lagenställning stadsgas a c omsomav
uppfattningredovisatvi i avsnitt 5.13 vårstadsgas harBeträffande att en

ibeskattning kolvätedelen bränslentill kräveranpassning gemenskapsrätten av
möjlighet generellabehålla denuppvärmning, saknasanvänds för attsom

energiskatt.allmän2 § lagenstadsgas seskattefriheten för c oma
flygbensin skattefria enligt §jetbensin 2 dochtlygfotogen,I dag är a -

bensinskatt.energiskatt stycket lagenoch 1 § förstaallmänf lagen omaom
beskattning ochtill tlygfotogenredovisat förslagVi vårthar avovan

enligt uppgift praktisktdockJetbensin 00 37,KN 2710flygbensin. -nr som
mineralolja alltsåi Sverige, och beskattasanvändasupphört äratttaget en

eller försäljs motorbränsleeller förbrukasenligt den3 § upp-somom
värmning.

bensinskatt gällermeningen lagenförstaEnligt § andra stycket1 om
vidinförs till förmineraloljeprodukter landetskattefrihet för attsom

tillverkning bensin.vidoljerafñnaderier användas uteslutande råvara avsom
tillförasenergiskattelagarna föreslåsoch medI att samman enav oss

deklarationsavdrag för skatt bränslenpåblir bestämmelsenlag omgemensam
tillämpliguppvärmningmotordrift eller påändamålanvänds för änannatsom

bensinframställning blirförbensin särbestämmelseframställning och enav
överflödig.
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Skatt på det bränsle används för uppvärmning i samband med fram-som
ställning flygbensin flygfotogenoch ikan dag inte bli föremålav för
deklarationsavdrag, eftersom bestämmelsen avdrag för bränslen i dennaom
situation endast omfattar bränslen skattepliktiga enligtär antingen lagensom

bensinskatt eller lagen allmän energiskatt. Vårt förslag till utformningom om
beskattningen flygbensin och flygfotogen innebär inte ändringav någonav

vad gäller beskattning bränslen används för uppvärmning i dessa fall.av som

11§

innebärParagrafen bestämmelsen i artikel 8.2 i direktivatt d 92/81/EEGav
införlivas med svensk Bestämmelsenrätt. har diskuteratsnärmare i den
allmänna motiveringen och har redovisat vara iöverväganden den idelen

Ävenavsnitt 5.9.4. det för närvarande främst finnastorde anledningom att
tillämpa skattelättnader för motorbränslen, vi bestämmelsen börattanser
utformas så bränslenäven används föratt uppvärmning kan kommasom
ifråga. Den nämnda artikeln i direktiv 92/81/EEG allmänt hållenär och
innefattar bränslen används såväl motorbränslen försom som som upp-
värmning.

Nedsättning eller skattebefrielse kan medges endast för energiskatt och
koldioxidskatt och alltså inte för den skatt för svavelinnehället itas utsom
bränslen.

3 kap. Svavelskatt

1 3-

I 1 och 2 §§ finns regler vilkaför bränslen svavelskatt skall betalasom samt
vilka skattebelopp skall gälla. Vi har i kapitel 5.15 diskuteratsom närmare
omfattningen det skattepliktiga området för svavelskatten.av Det bör
observeras endast torvbränsle skattepliktigt, vilketatt är alltså innebär skattatt
inte skall för används förtas ut ändamåltorv förbränning,annat änsom t.ex.
jordförbättring jfr 1989/90:111 224. Detta medför hänvisningprop. s. att

till sådant bränslegörs KN 2703.ur -nr
Utformningen lagen skatt energipå det kan bligör aktuelltav om att att

svavelskatt endast för "andra fastata ut produkter" enligt 2 § första stycket
sådana produkter skulle säljas eller förbrukasom motorbränslen se 2som

kap. 4 § första stycket l.
innehåller3 § regler temperaturomräkning och denom motsvarar

bestämmelse för energiskatt och koldioxidskatt ñnns i 2 kap.som 2
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4§

iinte för bränslenskall betalassvavelskattparagrafenI att som avsesanges
förpackningaribränslenbiologiskt framställt smådvs.2 kap. 10 metan,

samtligamajeure dylikt.följd ellertill force Förförstörtsoch bränslen avsom
enligtkoldioxidskatt skall 1 §energiskattmed ochbeläggs ävenbränslen som

skattepliktfrånpraktiska bör därför undantagenskälbetalas. Avsvavelskatt
tillämpasi aktuellakoldioxidskatt den man deenergiskatt ävenoch ärför —-

svavelskatten.för

skattskyldighet4 kap. m.m.

Allmänt

särskildai avdelningarna reglerinnehåller och III92/12/EEGDirektiv om
mineraloljor. Vi utvecklatsbeskattningen har,vidförfarandet närmaresomav

särskildafunnit förfaranderegler skallgemenskapsrättensi kapitel 5.5.3, att
vilka minimiskattesatserför hari produktertillämpas endast fråga om

i direktiv 92/82/EEG.föreskrivits
visserligen vilka mini-bränslen, förFlygbensin flygfotogenoch är

direktiv artikeli 92/82/EEG. bakgrundmiskattesatser bestämts Mothar av
skattebefriaför alldirektivi 92/81/EEG,8.1 b attutrymmeger annansom

i sker flygplanetflygbränsle flygplan sådanförbrukning än närsomav
föreslagit skatteplikt flygbensinför ochprivata harändamål,används för att

privatflygning,används förinträda då sådant bränsleflygbensin skall endast
motordrift drift flygplan se 2 kap. 3 §uppvärmning eller förför än avannan

i direktiv 92/12/EEGsärskilda förfarandereglerna börstycket.andra De
aktuella flygbränslena.tillämpas beträffande deintedärför

Övriga bli skatteplikti-kanskattepliktiga dels de bränslenbränslen är som
inte omfattastillämpning eller dels de bränslen2 kap. 3 4med somavga

Sverige dvs.i EG-direktiven valt beskattaregleringen attmen somav
detpetroleurnkoks. Beträffande dessa bränslen stårkolbränslen ochnaturgas,

vidtillämpas skatteuppbörd ochvälja vilka skallSverige fritt regleratt som
lämpligt iVi därvid dethantering produkterna. är attattanseravannan

beskattningssystemet för dessanuvarande svenskahuvudsak behålla det
praktiska justeringutsträckning skäl förviss talar dockbränslen. I görsatt en

samtligaenhetliga för slagregler gällerbestämmelserna, så att avav
skattepliktiga bränslen.

nationell inte omfattasvisserligen skatt,Svavelskatten som en somanses
praktiskadirektiv. Vi dock skäl valt knytai EG:s harreglerna attavav

vilket innebärintetill och slag skatt,bränsleprodukterförfarandereglerna av
enligtvi föreslår beträffande bränslensärskilda förfaranderegler,deatt som

tillämpas svavelskattskall på denstycket 12 kap. 1 § första även som-
för dessa produkter.tas ut
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Skattskyldigheten förbunden med förfarandereglernaär nära och bör
utfonnas olika olikaför bränslen.

10 §§ finnsI 1 bestämmelser skattskyldighet för bränslenom som avses-
i 2 kap. 1 § första stycket 1 medan 11 § reglerar förhållandena för övriga-
skattepliktiga bränslen.

1§

I paragrafen skyldig betala energiskatt,är koldioxidskattattanges vem som
och svavelskatt på bränslen i 2 kap. 1 § första stycket lsom avses -

sig tillDet början blivitdenrör godkänd upplagshavareen om som som
eller vidarese 3 6 §§ eller i sin yrkesmässigavarumottagare som-
verksamhet undantagsvis bränslen från EG-landtar emotmer ett annat
Oregistrerad vissa§.7 I fall kan utländsk säljarevarumottagare, se utseen

skatterepresentant i Sverige se 8 §, i säljarens ställe skyldigären som att
betala skatten. När det fråga distansförsäljnings.k.är enligt 9 § denärom
utländske säljaren dock alltid själv skattskyldig.

Gemenskapsrätten medför skatt skall för bränslen,att beskattatstas ut som
i EG-land förs in till Sverige i avsiktett användasannat någon förattmen av

privat ändamål. Mottagarenän sådant bränsle skattskyldigannat enligtärav
första stycket Den utländske säljaren har i sitt hemland tillbakarätt att
den skatt där betalats för bränslet jfr enligtvad 9 kap. 8 § gällersom som
i det fall då svensk säljare på motsvarande levererar bränsle tillsätten

i EG-land.mottagare ett annat
Vi föreslår införsbestämmelse innehållatt även änen attav annan upp-

importerarlagshavare bränsle från land utanför EG skattskyldigett ärsom
första stycket 6. uttryckligNågon bestämmelse tidigarehar inte funnits i
någon lagarna energiskatteområdetpå denänav att ärom annan som
registrerad skattskyldig vid importär bränslen. Av 8 § andra stycket lagenav

allmän energiskatt tredjeoch §5 stycket lagen bensinskatt framgårom om
dock skatt iskall betalas Videtta fall. det lämpligtatt idetärattanser att
lagen skatt energipå skyldig betalaär skatten vidom attanges vem som
import. Vad skattskyldighetensgäller inträde hänvisas tilldock enligtreglerna
tullagen se 5 kap. 5 §.

Första stycket 7 6 § första stycket 3 och 4 lagenmotsvarar allmänom
energiskatt och 3 § 3 lagen bensinskatt innebäroch den, förattom annatsom
ändamål berättigar till deklarationsavdrag säljerän eller förbrukar bränslesom

köpts skattefritt försäkran, blir skyldig betala skatt.mot Detsammasom att
gäller den förvärvat lågbeskattad gasol, ellersom metan, naturgas annat
bränsle beskattas på motsvarande säljer ellersätt använder bränsletsom men
för ändamål medför den högre energiskatten skallett Somattsom tas ut.
framgått 2 kap. l § andra stycket skall iskatt detta fall betalas medav ett
belopp skillnaden i skatt för de båda användningsområdena.motsvararsom

Första stycket 8 reglerar skyldigheten betala skatt bränsle införsnäratt
i landet intepå vanligt förekommandesätt förär bränsletransporterett som
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sig artikelvidare grundar på10privatpersoner seombesörjs somavsom
12/EEG.direktiv 92/i9.3

bränslenskall skatt påfritidsändamålanvänds förskeppOm somett
enligtbeloppetmed det högrestycket 3enligt § första utgå2 kap. lbeskattas

förbrukareni fall köptdettavanligaste och börtorde3 Det attvara--
skeppdock förekommaenligt kan3 b. Detbeskattat attbränsle ärsom

Viyrkesmässiga har denändamål.privatasåväl föranvänds avsom
föreskriva högbeskattadmöjligt endastintefunnitanledningen det är attattatt

privataför ändamål.i användsskeppolja användasskallomärkt som--
skall användaskattefritt försäkra hanoljanköptförbrukarenOm attattgenom

privati förbränslet skeppetanvänderyrkesmässigt hanskall handen om-
möjligt fördock honomskyldig betala skatt. Detändamål är attattvara-

ienligt Bestämmelsen andra3beskattatsbränslemärktköpaäven a.som
privata förbrukningenenligt skall betalas för den3 bmedför skattstycket att

fallet skall skattdet förstnämndanämnda fallen. Ii bådadebränslet nuav
skillnadeni i fallet med3 b och det andrabeloppmed detutgå som anges

enligt 33 b ochskattmellan a.

2§

i Sverigevilka beskattning skall skei fallinnehåller förreglerParagrafen av
inteSverige EG-land ochochmellanbränslen ett annattransporteras somsom

direktivsig artikel i 92/12/EEG.20Paragrafen grundar pånär mottagaren.

§§3 5-

Allmänt

i direktiv 12/EEG, regleras undersig artikel 92/4grundar påI 3 asom
sigupplagshavare. Detomständigheter godkännaskanvilka någon rör omsom

bedrivsi verksamhetjuridiskfysisk eller att somenperson som avseren -
itillverka bränslen elleri eller bearbetayrkesmässigt landethär större-

tillverkning bearbetningellerbränslen. krav påNågotomfattning lagra att
inte.omfattning uppställsiskall ske större

i sinskall den sökandeupplagshavaregodkännaskunnaFör att som
iflera debränslen ellernäringsverksamhet hantera på sättett som angesav

tillverka, bränslen.bearbeta eller lagra Denskall alltsåparagrafen. Han som
regelmässigt visshälla volym bränslenbearbetar bränslen lärtillverkar eller en

ingetbearbetning finns kravtillverkning sker dock påelleri lager; om
lagerhållningen.omfattningen av

Även för kunnasökande lagrar bränslendenalltså räckerdet attattom
uppfattningenligt godkännandebör vårupplagshavare,godkännas ett somsom

singrund försökandenåberopatsdettaupplagshavare oavsett somavom-
skattesuspension tillverka ochunderhonom ävenansökan rätt attge-

14-0849Dcl I9
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bearbeta bränslen. Om ändring isker de förhållanden han i sinangettsom
ursprungliga ansökan registrering bör han dock skyldig underrättaom attvara
beskattningsmyndigheten dessa förändringar. Om ändringarna närings-om
verksamhetens inriktning föranleder beskattningsmyndigheten att attanse
upplagshavaren inte längre uppfyller de förutsättningar gäller för blisom att
godkänd kan godkännandet återkallas. 4 och 5 förordningen punktskat-om

prisregleringsavgifteroch innehållerter iredan dag allmänna regler som
intäcker dessa fall.

Bearbetning

Något möjlighet för den bearbetar skattepliktiga produkter åberopasom att
detta grund för bli registrerad skattskyldig finnsatt intesom enligtsom
dagens svenska energiskattelagstiftning. Införlivandet begreppet "bearbet-av
ning" i de åtgärder godkänd upplagshavare får företa med bränsle,som en ett

anpassning tillär vad gäller enligt gemenskapsrätten.en Det bör docksom
observeras bestämmelsen vilka åtgärderatt upplagshavare fårom som en

inomföreta för suspensionsordningen artikel i direktiv4 92/ramen 12/EEGa
samtliga de omfattas detta direktiv,avser dvs. förutomvarugrupper som av

mineraloljeprodukter tobak och alkohol.även Det torde bränsleområdetpå
iendast begränsad omfattning förekomma någon bearbetar bränsleatt ett utan

detta förvandlasatt på sådant detsättgenom processen äratt att anse som
tillverkning bränsle. Som vi diskuterat i kapitelett nytt 5.12 viav dockanser

fall där bestämmelsen bearbetningatt ett borde kunna komma ifråga,om är
för näringsidkarede omförpackar bränslen i skattefria småförpackningarsom

liter.högst Ett exempel uppsorteringär kol i olikaannatom fraktioner.en av

Lagerhállning i omfattningstörre

Vi föreslår regeringen i förordning föreskriveratt vad skall medsom avses
lagerhållning i omfattning. Enligtstörre vår uppfattning bör med uttrycket

den ansöker bli godkändatt lagerhållareavses att disponerarsom om som
lagerkapacitetöver vad gäller flytande bränslen m3.minsten 500om Det- -

intebör krävas upplagshavaren vid varje tillfälle faktisktatt har denna mängd
bränsle i lager, det bör räcka vidhanutan depåer elleratt avtalegna genom-

förvaringsutrymme hos har möjlighetom sådan lagerkapaci-annan att ta en-
i anspråk.tet

Yrkesmässig verksamhet

Enligt artikel 4 i direktiv 92/12/EEG förutsättningär föra kunnaen att
godkännas upplagshavare hanteringen bränslen sker iattsom sökandensav
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definierats i § och1 kap. 5Uttrycket haryrkesmässiga verksamhet. över-
i mervärdesskattelagen.betydelse uttrycket harmed denensstämmer

bedriverden verksamhetbestämmelser kanEnligt nuvarande svenska som
enligt ochskattskyldighet lagen mervärdesskattmedföri huvudsak omsom

skattepliktigtaterförsäljer,omfattning förbrukar eller lagrari störresom
bedrivnaskattskyldig. Förutsättningen denregistrerasbränsle attsom

enligtskattskyldighetmedföra lageni huvudsak skallverksamheten om
inte EG-rätten och redan det skäletmedmervärdesskatt överensstämmer av

bliinte önskar godkändställas denkrav pákan sådantett somsom upp-
lagshavare.

i övriFörutsättningar gt

förutsättningar i övrigt bör gälla för be-gäller deVad närmare attsom
fysisk juridiskellerskattningsmyndigheten skall godkänna en person som

Utredningen tekniskhänvisas till EG-de övervägandenupplagshavare som om
i sittindirekta till redovisaranpassning skatterna EG delbetänkandedeav

1994:74.SOU

bränsleFörbrukare av

omfattning skattepliktigti förbrukar bränsledendag kanI störresom
energiskattskattskyldig se § andra stycket lagen allmänregistreras 7 omsom

bensinskatt. inteGemenskapsrättenandra stycket lagenoch 4 § om ger
godkännande upplagshavaremöjlighet grunda pá någonattatt ett som

i omfattningförbrukar bränslen hanbränslen. Den såförbrukar stor attsom
skattskyldig regelmässigt disponeratorderegistreras docki dag kan översom

möjligt registreradelagerkapacitet, vilket det för flertaletviss gör av nu
upplagshavare.skattskyldiga förbrukare kunna godkännas ävenatt som

avregistreringtill registrering afterMöjlighet ny

registrerad skattskyldigfrivilligt och därefter páOm nagon är som egen-
avregistrerasinitiativ beskattningsmyndigheten får hanellerbegäran på av -

registrering tidigastenligt bestämmelser medges år efternuvarande ett
energiskattfjärdeavregistreringen § stycket lagen allmän och 4 §se 7 om

infördesbensinskatt. 1991fjärde bestämmelse ochstycket lagen Dennaom
in allt eftertill motverka företag och vadsyftade gär systemetatt utatt ur

fördelaktigt 1990/91:95viss tidpunkt framstår semest prop.somsom en
utformningen energibeskatt-inte föreslagnaVi dock den5. att avansers.

införa restriktioner möjlighetennödvändigt förningen ansökadetgör attatt
avregistreringsedan skett.upplagshavaregodkännande på nyttsomom
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Förbrukning bränsle för framtällning likvärdigav av vara

enligt samtligaI dag gäller energiskattelagar, med undantag för lagen om
bensinskatt, den skattskyldig förbrukar skattepliktigtär bränsleatt försom
framställning likvärdigdärmed Syftet med bestämmelsen torde haav vara.
varit bränsle, åstadkoms blandning eldningsoljaatt ett ochsom genom av en
icke skattepliktig inteprodukt, skulle kunna undgå beskattas. Detta skulleatt
alltså gälla den produkt inteuppstår definitionsmässigtäven längreom som

eldningsolja, kanär användas bränsleatt påanse som ett sättmen som samma
eldningsolja jfr uttalanden i RSV:s Handledning Punktskatter 1992som s.

102.
innebär,Vårt förslag bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§,genom en

långtgående skatteplikt för olika slag produkter säljs eller förbrukasav som
motorbränslen eller för uppvärmning. Samtliga produkter säljs ellersom som

förbrukas motorbränslen beskattas och motsvarande gäller kolvätedelensom
bränslen säljs eller förbrukas för uppvärmning. sistnämndaI det falletav som

undantas beskattningdock från produkter, kolväteinnehåll ringaärvars
mindre %. innebära5 Dessa regler torde i princip samtligaän produkter,att

delvis ibestår dag energi- och svavelskattepliktiga produkter, kommersom av
beskattas säljsde eller användsnär motorbränslenatt eller försom upp-

värmning enligt de nämnda Vireglerna. därför anledning saknasattanser att
ha kvar bestämmelsen skattskyldighet för den förbrukar skattepliktigtom som
bränsle för framställning likvärdigdärmedav vara.

skillnad iEn blir enligtdag vårt förslag den tillverkarmot att som
intebränslena registreradbehöver skattskyldig. Skattskyldighetenvara som

inträder först bränslet säljs motorbränslenär eller för uppvärmning ellersom
faktiskt förbrukas för sådant ändamål. Genom iden huvudsak begränsande
förändringen direktaden skatteplikten vi föreslår i den lagenav som nya om

energi,skatt på kommer detta dock bli fallet åtskilligamed produkteratt som
i skattepliktigadag vioch inteär några starka skäl talarattanser emot en

lösning.sådan

Ställande säkerhetav

4 § behandlar skyldighetupplagshavarens i vissa fall ställa säkerhet föratt
betalning skatten sigoch grundar artiklarnapå 13 och i direktiv15av
92/12/EEG. Enligt gemenskapsrätten åligger det upplagshavare ställaatten
säkerhet för betalning iskatten samband med bränslenatt transporteras.av

regel föreslås införlivad iDenna svensk bestämmelsen irätt genom paragra-
fens första stycke.

Enligt gemenskapsrätten behörigfår myndighet i det medlemsland där
skatteupplaget vidarebeläget kräva säkerhetär skall iställas samband medatt
tillverkning, bearbetning lagringoch bränslen. Utredningen teknisk EG-av om
anpassning indirektade föresláriskatterna sitt betänkande beskattnings-av att
myndigheten skall ha kräva upplagshavarenrätt ställer säkerhet föratt att att
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anledningintefinner göraVi attfall.i detta annanenbetalasskatten
beskattningsmyndighetenlämpligtdet enär att gesbedömning attutan anser

möjlighet.sådan
betalningförsäkerhetanledning krävafinnaskansituation där det attEn

skatteupplag,inspektionefterbeskattningsmyndigheten, ettdå avskatten ärav
finnsbristfälliga detsäkerhetsanordningar så attäranläggningensfinner att

ihanterasoljeprodukterbensin andraellerrisker förpåtagliga somatt
EG-perspektivPunktskatteri1993:9jfr RSV ettstjäls Rapportskatteupplaget

väljafalli sådantdock även attkanBeskattningsmyndigheten ett35.s.
sigdetellerskatteupplaget rörgodkännande omlämnat omåterkalla avett -

tillståndnäringsidkarensåterkalla attmissförhållanden upp-somgrava -
skattesuspension.underbränslenhanteralagshavare

skatteupplag

tillverkning,upplagshavaresbestämmelseinnehåller att§5 enomen
i skatteupplag ärskallbränslenlagring ägabearbetning och somrumav

artiklarna 4 bParagrafenbeskattningsmyndigheten. motsvaras avgodkänt att
92/12/EEG.direktiv1l.2ioch

skatteupplag,fleraförfogarupplagshavare överhindrarIngenting att en
möjligt godkännabörDetolika platser. ettattpåbelägnakan varavarasom

hyresavtal ellerdisponerarupplagshavarenlagringsutrymme, genomsom
föranvändslagringsutrymmesådantAttskatteupplag.dennesdylikt, ettsom

inte hindrabörupplagshavare utrymmetattfleraellersamlagring tvås.k. av
upplagshavare.dessaför ochskatteupplaggodkännaskan avvar ensom

fabriksom-lagringsutrymme,ellerdepåskatteupplag kan annatEtt envara
vibränslen hanteras,anläggning attdärdylik upp-eneller anserråde men

skattenbränslenombesörja leverans attkunna utanävenbörlagshavare av
innebärtill Dettaköparen.levereratsbetalning bränslenaförräntillförfaller

skatteupplagdetdelfårtankfordon utgöraupplagshavares avenansesatt en
upplagshavarenanläggasbörsker. Samma synsättvarifrån leveransen om
skatteupplaget.frånbränsleför leveranserfriståendeanlitar transportör aven

bränslen påhanterareller på annatsättlagrarupplagshavare annatOm en
skattskyldighet förmedför dettaskatteupplaggodkänt attiställe än ett

medpåpekasskull börtydlighetens§ 3. att1 Förkap.se 5inträderbränslet
stycketförstal §enligt 2 kap.bränslensammanhangi dettabränslen avses
övrigaskattskyldig förregistreradupplagshavare ärOml somen- bränslenhanteringen dessatillbegränsningingendockgäller attbränslen av

skatteupplag.iskeskall

7§§60ch

näringsidkare deandra änbestämmelserfinnsparagraferna att somI om
obe-förutsättningar fårvissaunder emotupplagshavare tagodkänts som
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skattade bränslen från andra EG-länder inom för suspensionsordningenramen
och redovisa skatten for de mottagna deklaration.varorna attgenom avge
Bestämmelser sådana finns i artiklarnaom varumottagare 4 d och i4 edirektiv 92/12/EEG.

näringsidkareEn regelbundet bränslensom frånmer tar emot andra EG-
länder kan ansöka bli registreradattom 6 §. Skyldighetvarumottagaresom

betala skatt för bränslet inträderatt när varumottagaren bränslettar seemot
5 kap. 2 § 1, vilket innebär sådan näringsidkareatt inte skattefritten kan
lagra bränslen eller leverera dem till köpare. Det börannan poängteras att en

kan skattskyldigvarumottagare endast för bränslenvara han fråntarsom emot
EG-land. I denett mänannat svensk upplagshavare levereraren bränslen till

näringsidkare i Sverige inteen upplagshavareär leverantörensom är skyldig
betala skatt för bränslet.att
Enligt 6 § andra stycket fär registrerad inteen skattefrittvarumottagare ta

bränslen hanemot ställt säkerhetutan att för betalning skatten. Genomav att
denna säkerhet ställs upphör den utländske upplagshavare levereratsom
bränslet ansvarig föratt skatten betalas jfrvara att artikel 16.2 i direktiva
92/12/EEG. Den registrerade redovisarvarumottagaren skatten till be-
skattningsmyndigheten lämna deklarationatt förgenom den redovisnings-
period föreskrivs i lagen punktskattersom och prisregleringsavgifter,om dvs.

kalendermänad.per
I 7 § regleras möjligheten för näringsidkare upplagshavareänannan eller

registrerad bränslevarumottagare skattefrittatt ta frånemot EG-land.ett annat
För detta skall kunnaatt ske krävs näringsidkaren kanav kallassom—oregistrerad han, innanvarumottagare leveransenatt bränslet påbörjasav—
från det andra EG-landet, anmäler leveransen hos beskattningsmyndigheten
och ställer säkerhet för betalning skatten. likhetI med vadav gäller försom
den säkerhet ställts registreradsom upphörav en varumottagare, den utländske
upplagshavare levererat bränslet ansvarigsom föratt skatten betalasvara att
i och med den oregistreradeatt ställervarumottagaren den erfordrade
säkerheten jfr artikel 16.3 i direktiv 92/12/EEG.a

Den oregistrerade skall redovisavarumottagaren skatten lämnaattgenom
deklaration för varje leverans hanen har tagit Bestämmelsersom emot. omtidden inom vilken deklarationen skall lämnas in till beskattningsmyndigheten

finns i 6 kap. 2

8§

I paragrafen, grundar sig på artikel 17 i direktivsom 92/12/EEG, ges
möjlighet för upplagshavare registrerad iären EG-landsom ett annat att utse

skatterepresentant här i landet. Skatterepresentantenen skall godkännas av
beskattningsmyndigheten och sedan sådant godkännandetar, lämnats, detöver

för ställa säkerhetatt och betalaansvar skatt åvilarsom annars en var-
enligt 6 ellerumottagare 7 Det åligger dock alltjämt oregistreraden

anmäla leveransenvarumottagare att bränsle hos beskattningsmyndigheten.av
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åvilatskyldigheterdeskatterepresentant överGenom annarstar somatt en
upplagshavareutländskabränslen frånförenklas leveranser avvarumottagarna

i landet.näringsidkare härtill
underskersådanai bestämmelsen ärleveranserDe somavsessom

näringsidkarebetalasskullevilka skattenskattesuspension och för avannars
ställs páuppfyller de kravellerregistrerad envarumottagare somär somsom

har beskattatsredandäremotbränsletden månIOregistrerad varumottagare.
i Sverigetill ärinnan det leverererasEG-land mottagarei enannatett

tillämpliga.idistansförsäljning 9 §bestämmelserna om

9§

artikelsig 10grundardefinition, påfinnsstyckeförstaparagrafensI somen
distansförsäljning. Detuttrycketmed12/EEG, vaddirektiv 92/i som avsesav

itill köpareEG-land sådanfrånförsäljning bränslen ettsig ett enrör avom
bränsletellerupplagshavareinteEG-land varumottagare,är omannat som

räkning.säljaren för hansellerlevereras av
skattesuspension, vilket innebärinte undersker attTransporten varornaav

i Sverige.beskattning därefter ägeri säljarens landskatt atttrots rumuttas
post0rderförsäljning.Vidaretillämpningsområdeparagrafens ärexempel påEtt

frånoch levererasi gränstrakter köpsovanligtnaturligtvis intedet att varorär
tillland annat.ettett

skattepliktigtsäljersituationen då någondenreglerasstycketandraI
skattskyldigsäljare ochdistansförsäljning. Denne ärSverigetillbränsle genom

åligger utländskebeskattningsmyndigheten. denDetregistrerad hosskall vara
Sverige. skatterepresentanti Denne ärskatterepresentantsäljaren utseatt en

väljakanupplagshavareutländskden atttill skillnad från representant som- i säljarens ställe ochskattskyldig, skattenerläggerinteenligt 8 § menutse -
Lagtekniskt 9 §harbetalas.säljaren för skattensolidariskt med attansvarar

bestämmelseni enlighet medi utformatshuvudsaktredje styckenaochandra
mervärdesskattelageni 6 §22 kap.företagareutländskförrepresentantom

1994:200.
någonsin förekommaPortorderförsäljning torde sällan avensom --

i 10 §§vilka bestämmelserna lföreldningsolja andra bränslen,ochbensin, -
iblir medlemmar EU tordeFinland ochSverige NorgesåvälOmgäller. som

eldningsolja kommadistansförsäljning lättobetydligicke attt.ex.dock aven
i paragrafen kommerreglernavilket medförgränstrakterna, atti attäga rum

bränsleleveranser.hanteringen sådanaskattemässigaför dentillämpas av
tillbaka skattiakttagits, få denformalitetervissa rättSäljaren har, sedan att

återbetalnings-reglerar8 §jfr 9 kap.i hemlandetbetalathan somsom
itill privatpersonersäljernäringsidkareför svensksituationen varorsomen
iupplagshavaregodkändinteSäljaren behöverEG-länder.andra somvara

EG-land.annat
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0§

artikelAv i9.3 direktiv 92/l2/EEG följer Sverige har möjlighet införaatt att
regler beskattning bränslen,att redan har beskattats iom EG-av som ett annat
land, skall beskattas ihär landetäven bränslena vissapåtransporterasom
särskilt angivna privataoch för bränsletransporter- ovanliga Någonsätt. rättv
till återbetalning den skatt betalats i det andra medlemslandetav som
förutsätts inte fimias.

Avsikten med bestämmelsen hindra privatpersonerär föratt att större
mängder bränslen mellan de olika EG-länderna. Vi det lämpligtärattanser

sådan bestämmelse införs i denatt svenska lagen skatten energipå ochom
grundar förslagvårt till reglering på i den artikelnnämnda i direktivtexten
92/ 12/EEG.

Gemenskapsrätten visserligen mycket begränsat för företager utrymme att
kontroller transporteri samband med inomav över gränserna EG,passage

ingenting hindrar skattskyldigheten föreskrivs inträdaattmen någon undernär
angivnade förutsättningarna för in bränsle i landet.
Vad med sedvanligtän för flytandesom annatavses transportsätt bränsle

för uppvärmning i förstaavsett stycket sigDet röranges påtransportom
i tankfordonsätt än användsannat yrkesmässigt. Avsikten alltsåsom är att

flytande bränslen avsedda för uppvärmningär skallsom endasttransporteras
i näringsidkares tankfordon. Om privatperson hyr sådant fordon ochen ett

bränsle beskattats itransporterar EG—land skall hanett alltså blisom annat
skyldig betala skatt för bränslet här i landet.att Den transporterarsom ett
bränsle har bäst möjligheter visa inköpsfakturaatt t.ex. från svenskgenom-
leverantör bränslet beskattat i Sverige.äratt Om någon anträffas med-
bränsle lastat fordonetär på angivetpå otypiskt börsom han enligtsätt- -

uppfattningvår därför skyldig betala skatt för bränslet,att han intevara om
visar bränslet har beskattats i Sverige. kravetatt I bränsletpå har beskattatsatt
i Sverige ligger också den betalda skatten inte haratt återbetalats.

lärDet knappast risknågon för gasformiga bränslen iattvara större
omfattning privatpersoner.transporteras över gränserna Någon reglering förav
sådana bränslen, avsedda för uppvärmning, torde därför inte behövas. denI
mån gasol eller används drivmedelnaturgas dock bestämmelsenärsom om

imotorbränsle första stycket tillämpning.2
Vad gäller motorbränsle det sedvanligaär vilketpå privatpersonersätt

sådant bränsle i fordonetstransporterar bränsletank ieller reservdunkar. En
privatperson påträffas med släpvagn lastad med flertalsom faten ett
innehållande dieselolja bör med stöd denna bestämmelse kunna åläggasav att
visa bränslet beskattats i Sverige.att Om han inte kan det blirgöra han
skyldig betala skatt på bränslet enligt iatt reglerna denna paragraf.

1I§
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skyldig andrabetala skatt påbestämmelser ärinnehåller att§11 vem somom
kapitelparagrafemaitidigare dettai debehandlatssådanabränslen än som

särskildavilkaför deskattepliktiga bränslen deandra änandra 0rdmedeller
siggäller. Detförfarandebestärnrnelserna rör naturgas,EG-anpassade om-- enligt 2 kap.skall beskattasbränslenpetroleumkoksochkolbränslen samt som

svavelskattdenbestämmelsernaSlutligen gäller även tas ut3 eller 4 som
torvbränslen.på

hittillsi reglerhuvudsak deoch 42stycket§ första11 motsvarar som
respektiveenergiskatt 3 §allmän3 lagenstycket 1i § förstafunnits 6 om-

bensinskatt.lagenledet3 första2 och1 om-
kan godkännasför depraktiska skäl talardockVi att somatt somanser

tillverkning eller be-hantering bränslen änförupplagshavare avannan
hantering andra bränslen kanmotsvarandeförarbetning och de avsom

börenligt 10 § andra stycket6 kap.bränslelagerhållareregistreras avsom
juridisk enbartfysisk ellerinnebärlika. Dettabehandlas att person somen

skattskyldig endastregistrerasfortsättningeni kanbränslenförbrukar omsom
bearbetarVidare vi denlagerkapacitet.vissförfogar atthan över somanser

skattskyldig enligt första stycket11 §registrerasskallbränslen som
tillhänvisasi delar våradessaövervägandenBeträffande våra närmare

tilli anslutning 3kommentarer
i § första2 kap. 1bränslenförgällerlikhet med vadI avsessomsom
föreskriva vadregeringeni förordning skallföreslår1 5stycket att som-

uppfattningomfattning. Enligt böri vårlagerhållningmed störrebör anses
bli godkänd lagerhållareansökerdendärmed att somatt omsomavses

minstflytande bränslenlagerkapacitet vad gällerdisponerar över omen --
omräkning börm3 minst 750 Enbränslengäller fastavadeller500 ton.—-

lagerkapacitet fastaför såväl ochdisponerarsökande överi de fall dågöras en
därvid tillbränsle bör räknaskubikmeter flytandeVarjebränslen.flytande om

föreskrivs iomräkningsfaktorvilket denbränsle,fast är1,5 somton
energiskatt §och 1förordningen allmänstycket§ andranuvarande 1 om

förordningen svavelskatt.stycketandra om
godkäntsföreskriva den harfunnit skälinteVi har attatt som upp-som

skattskyldig för andraregistreradautomatiskt skalllagshavare somanses
tillämpas i dennaskall alltsåbränslengäller för andrareglerbränslen. De som

föreligger för denregistreringsskyldighet endastinnebärvilketsituation, att
11 §bearbetar bränslentillverkar elleryrkesmässig verksamhetisom en

registreringFrivillig föreslåsstycket.10 § förstaoch 6 kap.1stycketförsta
omfattningi hållerför denregler gälladagens störrei likhet med som--

stycket.10 § andraoch 6 kap.stycket 2i 11 § förstalagerbränslen
och§ första stycket 41stycket4 och andrastycket§ första11 motsvarar

anslutningredovisat iövervägandenhänvisar tillVi destycket.andra som
falltilläggas följande. Andradockkanbestämmelser. Härutövertill dessa som

förvärvarstycket 4 då någoni förstabestämmelsen annatinom är ettryms
avsikt använda det§ iangivits i 2 kap. 1särskiltsådana attbränsle än som

säljer ellerdärefterinte skalländamål skattför sådant ut,tasatt men
motordrift ellerskattepliktigt ändamål alltsåförproduktenförbrukar ett -



242 Fözfattningskommentarer SOU 1994: 85

uppvärmning. Det kan sig lacknafta,röra förvärvarit.ex. om som en person
syfte lösningsmedelanvända därefter faktiskt använderatt försom men
uppvärmni gsändamåln .

Vad gäller oljeprodukter i 2 kap. 1 § första stycket dvs. isom avses
diesel- eldningsoljorhuvudsak och fotogen flygfotogen, skallsamt änannan

märkning ske skattskyldighet inträder förnär produkten. Om intesenast så
har skett skall den högre energiskattesatsen motsvarande dagens dieseloljes--

enligt vidkatt 3 b bcskattningen. Märkta oljeprodukter får enligttas ut-
inte2 kap. 8 § driftanvändas för vissa slag motorfordon väl förav av men

frift skepp.av
kan alltså beträffandeDet produkter enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 bli

ital skede skatt skillnadenmotsvarandeatt ett mellan detta utom senare
högre och det lägre skattebeloppet endast det gäller skeppnär användssom

yrkesmässigtbåde privat.och Andra produkter kan komma beskattasattsom
med stöd 2 kap. 3 eller 4 § vilkaoch för skatt skall efter vadav tas ut som

oljeproduktergäller för enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 inte märkta.är Deta
kan därför beträffande dessa bliprodukter aktuellt skatt medatt ta ut ett
belopp skillnaden mellan skatt oljeprodukterpå enligtmotsvarar 2 kap.som

§ förstal stycket 3 b 3 jfroch kommentaren vid 2 kap. 1 § ovan.a
§ första11 stycket 4 kan tillämpas på flygbensinäven eller flygfotogen för

drift flygplan detta i privatanvänds flygtrañknär eller för skatteplik-av annat
tigt driftändamål flygplan. Det således iän dessa fallär endast denav
faktiske förbrukaren flygbränslet blikan skattskyldig. Någonav som
skyldighet tillverkareför eller säljare tlygbensin respektive flygfotogenav att

finnsbetala skatt alltså inte. Tillverkning och försäljning dessa tlygbränslenav
därför i likhetkan med vad igäller dag ske utanför skattesystemet.som— -

tredje11 § finnsI stycket bestämmelser den för räkningattom vars
införs till landet och den torvbränsle skallnaturgas tarsom upp anses som

tillverkare. Motsvarande bestämmelser finns i idag 6 § andra stycket lagen
energiskatt i 3 §och andra stycket lagen svavelskatt.om om
Vi i anslutning tillhar 1 § uttalat intedet finnastorde behovatt attav

tillämpa restriktioner för möjligheten ansöka godkännandeatt om som
upplagshavare avregistreringpå sedan skett. Vi inte hellernytt attanser en
sådan bestämmelse behövs vad registreringgäller skattskyldig försom
bränslen iregleras 11som

kap. Skattskyldighetens5 inträde

1 §

vid vilkenI 1 § regleras tidpunkt skattskyldigheten inträder för en upp-
lagshavare. Bestämmelsen endast bränslen i 2 kap. 1 § förstaavser som anges
stycket l Om den upplagshavare skattskyldigär också enligtär 4som-
kap. 11 dvs. för andra bränslen, ihan det inteavseendetär skattskyldig i
sin egenskap upplagshavare.av
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skattskyldigai registreradedem dag kommerflestaDe är somav som
enligt godkännas upplagshavareförfarandesystemet kunna ochdet att somnya

fortsättningen skattefritt redovisai kunna hantera bränslen ochalltså även
deklaration. inte hindrarVi gemenskapsrättenskatt att attanseravgegenom

inarbetade huvudregel förleveransbegreppet behållsdet väl näratt som
vid försäljning tillinträda upplagshavareskattskyldigheten skall elleränannan

försäljning till EG-land upplagshavaregäller ellervad änannat annan--
hittills i praxisLeveransbegreppet har svensk ansettsvannnottagare.

vimed köplagens regler äganderättens ochövergångöverensstämma om
tidigare inte anledning ändring ifinner, föreslå dennågonnämnt, attsom

delen.
tillSkattskyldighet inträder för bränslen land utanförexporteras ettsom

enlighet princip samtligavilket i den grundläggandeEG, medär sättattom
suspensionsordningen skattskyldighetvilket medförprodukt lämnarpå atten

slutligeninte belasta bränslen vilketinträder. Skatt skall dock exporteras,som
möjlighet till deklarationsavdrag för den aktuella skatten seåstadkoms genom
stycket 3.kap. 1 § första7

skattskyldighet vid skattskyldigesinträder den leveransdagI även av
försäljningsställe detaljförsäljningtill för intebränsle depå.utgörseget som av

infördes 1971 prop. 1971:73, bet. 1971:SkU34,bestämmelse rskr.Denna
motiverades1971:251 och undanröja risk1971:198, SFS önskan attav en en

inträdakonkurrenssnedvridning skyldighetenför kunde att attsom genom
till oregistrerade bensinstatio-betala skatt för bränsle såldes köpare frånsom

faktiskt inträdde vid olika tidpunkter i regi bensinstatioberoende påner vems
registreratoljebolag, skattskyldigt,Omdrevs. drevett som varnen som en

skattskyldighetenbensinstation inträdde först vid försäljningen frånegen
enskilda vilket svinnet vidstationen till förbrukare, medförde bensinstatio-att

intenerna fall beskattat se 1971:73 59.dessa blev prop. s.
utformningen energibeskattningen innebärföreslagnaDen attavav oss

allt bränsle lämnar suspensionsord-skatt skall på på något sätttas ut som
möjligheter finns till skattefrihetningen begränsadeoch endast beroendeatt

inkurans se 2 kap. 10 § 3. Detta, medpå sammantaget att annatvarors
försäljningsställe detaljförsäljning inteför depåupplagshavares bör kunnaän

särregleringengodkännas skatteupplag, för detta slaggörett attsom av
överflödigleveranser och alltså kan slopas.är

i försäljning" finns"tas anspråk för ändamål iUttrycket dagensänannat
energiskattelagstiftning i princip försäljning.och allt Det kanänannatavser

skattskyldigefråga den bort bränsle eller bränsle föratt tar utomvara ger
bensin förbrukning i skattskyldigesbruk, för den fordon.eget t.ex.

iUttrycket "annars upphör lagras godkänt skatteupplag" äratt ett en
utvidgning skattskyldigheten i till iförhållande vad gäller dag ochav som

tidigare inte situationer intesamtliga nämnda där bränslet längreavser
suspensionsordningen. suspensionsord-omfattas Bränslet har alltså lämnatav

direkt ianspråktagandeningen skattskyldige.denpå änsättannat ettgenom av
stjäls bränsletSom exempel kan bränslet eller avdunstar ellernämnas attatt

brinner skattefrihet förden bestämmelsen bränslenI mån omupp. som
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förstörts olyckshändelse eller force majeure se 2 kap. 10 inte§ 3 ärgenom
tillämplig skall skatt för de nämnda bränslevolymema.äventas ut

iBestämmelsen 1 § 4 8 § första stycket 4 lagen allmänmotsvaras av om
energiskatt och §5 första stycket 3 lagen bensinskatt och medförom att

vidupplagshavaren avregistrering skall redovisa sitt inneliggande lager av
bränslen och betala skatt för det. Om bränslet redan har beskattats, vilket kan

finnsfallet det i skattskyldigesden bensinstation, skallt.ex.vara om egen
dock skatt intenågon betalas på nytt.

§5 andra stycket lagen bensinskatt innehåller särbestämmelseom en om
skattskyldighetens inträde vid blandning blyfri bensin med bensinav annan
i samband med bensinen skall tilllevereras köpare inteatt ären som
registrerad skattskyldig. till iBestämmelsen kom samband införandetmedsom

skilda Skattesatser för blyad och blyfri bensin 1986 prop. l985/86:61 bil.av
2,bet. 1985/86:SkUl6.rskr.1985/86:102,SFS 1985:1079. Skattskyldigheten
inträder i tidigaredetta fall i övriga fall, vilket beror skatteeffektenän pá att

bliskall densamma blandningen isker depå hos skattskyldigoavsett om en en
ieller bensinstation,pá innehavareeller inteägarepumparna ären vars

registrerad skattskyldig.som
Bestämmelsen torde dock praktisksakna betydelse, varför vi intenumera

tagit in någon motsvarande ibestämmelse vårt förslag.

2§

innehållerParagrafen regler skattskyldighetens inträde förom varumottagare
och dem skattskyldiga enligt 4 kap. 1 § förstaär stycket 3 eller Ensom

blir skyldig betala skatt han bränslenvarumottagare näratt tar emot som
tilllevereras honom från EG-land.ett annat

Skatterepresentant kan utländsk upplagshavare underutses av en som
skattesuspension levererar bränsle till i Sverige och blir skyldigvarumottagare

betala skatt för det bränsle levereras till ihäratt landet.mottagaresom
Skattskyldigheten för skatterepresentanten inträder då bränslet levereras till

häriköpare landet. innebördenBeträffande begreppet leverans hänvisas tillav
ivad anslutning till 1sagtssom ovan

näringsidkare,För den enligt 4 inkap. 1 § 4 för eller bränsletarsom emot
visserligen ibeskattats EG-land ända skall beskattas ihärett annatsom men

inträderlandet, skattskyldigheten vid införseln eller mottagandet bränslet.av

3§

ñnnsparagrafenI bestämmelser skattskyldigheten inträder förnär demom
skattskyldiga enligt 4 kap. 1 § första stycketär eller7 8 eller andrasom

enligtstycket eller 4 kap. 11 § första stycket 2 eller 4 eller andra stycket.
3 § skattskyldigheten1 reglerar inträder för den utländskenär säljare som,

till följd säljerhan bränsle distansförsäljning tillatt svensk köpare,av genom
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inträde för sådanSkattskyldighetensi landet.skatt härbetalaskyldig enär att
iupplagshavaregodkändinte behöveralltsåsäljareutländsk somvarasom- Sverige.itillbränsle köparetill leveransenEG-land knyts avannatett —

såvälinträder förskattskyldighetenreglerinnehåller när§ 23 om
för demstycketeller andrastycket 7§ förstaenligt 14 kap.skattskyldiga som

andra4 ellerförsta stycketenligt 11 §4 kap.betala skattskyldiga attärsom
skattefritt eller medbränsle köptsdåde fallsig alltsastycket. Det rör om

med högreanvändning, skall betalasvissberoende på ettoch skatt,skattlägre
tillinträda bränsle levererasskattskyldigheten skall närVi föreslårbelopp. att

betalasskatt skallmedförändamålför deti anspråk attellerköpare somtas
belopp.med högre

enligtprivatpersoninträder förskattskyldighetenregleras§ 33 när som,I
iinEG-landfrånbränslei 104 kap. ett annatbestämmelsen transporterar

Gränsöverskri-vanligt sådanaförinte transporter.Sverige ärpå sättett som
skattskyldighet inträder.i falldettamedförlandet att

energiskattallmänlagenoch 4stycket 18 § första3 § 4 ommotsvarar
ingaVibensinskatt. föreslår3 lagenochstycket 1första§och 5 om

bestämmelserna.ändringarmateriella av
vid denskattskyldighet inträder äventill bestämmelsenBakgrunden attom

detaljförsälj-försäljningsställe förtillbränsleskattskyldiges leverans egetav
anslutning till Vad gälleri 1utvecklatshardepå,intening utgörs avsom

i huvudfalletskattskyldighetinträder§reglerasi 114 kap.bränslende som
för bränsleni § endast4 kap. 1reglerasbränslenfråntill skillnad som --

i föranspråkregistrerad ellerintetill annatköpare är taslevereras somsom
införandet dentill grund förskäl lågförsäljning. Deändamål avän som

aktualitet för de bränslenalltjämtdärförharbestämmelsenaktuella som
ikvar dettadärför ståbörbestämmelsen§ ochi 114 kap.regleras samman-

hang.

4§

bränslenbearbetartillverkar ellerden3 § kanEnligt 4 kap. som avsessom
förslagupplagshavare. Vårtgodkännaslförsta stycket 5§i kap. 12 som-

tillverkar ellerupplagshavareförbudinte ännågotinnehåller attmot annan
principibeskattningsordning dockförutsätterEG:bränslen.sådanabearbetar s

i godkändabearbetning bränslentillverkning och ägerall rumavatt
utanför sådantbearbetningtillverkning skereller ettden månskatteupplag. I

bestämmelse harsådanomedelbart. Enskattskyldigheteninträderskatteupplag
endast kommerbestämmelsenförutsättasi fär dockinförts 4 Detdärför att

tillverkningvisar sig ellerdetundantagsfall. Omianvändas attatt rena
utanföromfattning kommeri ägabränslenbearbetning attstörre rumav

beskattningsmyndighetens kontrollutanföroch alltsåskatteupplaggodkända -
i godkändaupplagshavareendastinföra krav påbör det attövervägas att-

i §2 kap. 1bränslenbearbetatillverka ochskallskatteupplag som avses
stycket 1första -
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5§

Om upplagshavare importerar bränsle från land utanfören EG kan hanett
detta under skattesuspensiongöra och betala skatt bränslet levererasnär eller

på upphör omfattassätt suspensionsordningenannat att enligt 1 Annanav
upplagshavareän dock skyldig vidär sådan import betalaatt skatt. Detta skall
tillske tullmyndigheten och reglernai tullagen skall tillämpas för hanteringen

skatteuppbörden. Motsvarande bestämmelse skattensav betalning har, vadom
gäller andra de registreradeän är skattskyldiga, hittills funnits isom 8 §som
andra stycket lagen allmän energiskatt och 5 § tredje stycket lagenom om
bensinskatt. finnsDet intesåledes anledning i lagen skatt energiatt påom

skyldigheten betalanär skatt i detta inträder,fallattange detta reglerasutan
exklusivt i tullagen.

6 kap. Förfarandet m.m.

1 §

Närmare regler förfarandet vid beskattningen finns i lagenom punktskatterom
prisregleringsavgifteroch LPP. Bestämmelser den skattskyldigesom

bokföring finns i 2 kap. ll § LPP och i 8 12 förordningen i samma-
Idag finnsämne. bestämmelseäven bokföring i 32 § lagen allmänen om om

energiskatt. Vi har dock inte funnit finnsdet behovatt sådan särskildav en
bestämmelse bokföring i denna lag.om

2§

I paragrafen reglereras vid vilken tidpunkt deklaration skall lämnas in i vissa
fall. sigDet alltså situationerderör då reglerna i lagen punktskatterom om

prisregleringsavgifteroch redovisningsperiod inte tillämpliga.är Iom stället
skall deklaration i princip ilämnas direkt anslutning till den händelse som
medför skattskyldigheteu inträder.att Vårt förslag överensstämmer med vad

i fråga övriga harmoniserade varuområden dvs.som alkoholom och tobak
föreslagits Utredningen teknisk EG-anpassning de indirektaav om av
skatterna. Vi hänvisar idärför övrigt till de överväganden gjorts densom av
utredningen se SOU 1994:74.

3 9 §§-

3 innehåller7 bestämmelsernärmare bl.a. de dokument skallom som-
och följa bränslen,upprättas mellan olikadetransporteras EG-ländernasom

eller Sverigemellan tredjeoch land. Bestämmelserna tillämpligaär endast på
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isigstycket 1 5 och grundari kap. § första2 1bränslen avsessom -
direktiv 12/EEG.artiklarna 19 i 92/18 ochhuvudsak på

direktivartikel i24 nämndaEG-kommissionen med stödhar av nyss —-
utformningenförordningar innehåller reglerutfärdat två närmare om avsom

EEG 2719/92september 1992dels den 11dokumenten nr omm.m.,
den276, 19.9.1992, 1, dels 17 decemberEGT Lledsagardokument, s.nr

369,ledsagardokument, EGT L3649/92 förenklatEEG1992 nromnr
vidinförlivasförordningar med svensk17. Dessa18.12.1992, rätt etts.

i EG.medlemskap
Utredningeni vaddessa delar medförslagVårt överensstämmer även om

föreslagit. Viindirekta hänvisarEG-anpassning skatterna hardeteknisk av
utredningengjorts se SOUövrigt till överväganden deni dedärför avsom

1994:74.

10- 12

registreradenligt upplagshavare, 6 §skattskyldiga 4 kap. 3 §10 § attanger
för utländsk upplagshavare och 9 §§varumottagare, 8 skatterepresentant

distansförsäljning registreradevid skall hos be-säljareutländsk vara
sig skattskyldigaskattningsmyndigheten. hanterar bränslenDet rör om som

Även skattskyldigi första stycket 1 den2 kap. 1 § 5. ärsomavsessom -
tillverkarden eller bearbetar§ första stycket dvs.enligt 4 kap. 11 som

registrerad.skattepliktiga skall Denna bestämmelsebränslen,andra vara
energiskatt.lagen allmän§ första stycket7motsvaras omav

håller andra bränslenframgår den10 § andra stycketAv änatt somsom
i möjlighet frivilligt bliharförsta stycket 1 5 lageri 1 §2 kap. attavses -

skattskyldig för dessa bränslen.registrerad som
direktivsig artikel i 92/ 12/EEG, det15 där12 §§ grundar på11 och a

elektroniskvarje införamyndigheterna i medlemsstat skallatt enanges
registreradeinnehålla register godkända upplagshavare,skalldatabas översom

godkända skatteupplag.de lokaleröver ärsamtvarumottagare som som
följande uppgifter:direktivet innehållaenligtRegistret skall

eller skatteupplagen,registreringsnummer för personerna
och adress,eller skatteupplagens2. namnpersonernas

registrerade ellerkategori eller lagras den hosfår tas emot avvaror somav
skatteupplaget,

information,vidaretill myndighet kan kontaktas för ochdenadressen som
giltighetstid.registrering eventuellatidpunkt för och dess

till behöriga myndig-Uppgifterna enligt punkterna 1 4 skall lämnas ut-
i inteuppgifter punktenvarje de fall 5i medlemsland. Iheter som avses

Samtliga uppgifterautomatiskt, begäran. fårskall lämnas pålämnas ut
skatteupplagstill efterforska elleranvändas endast ettatt en persons

liknande.registrering ellergodkännande,
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behöriga myndigheternaDe i varje enskilt EG-land skall till attse personer
inblandade i omsättningen bränslen iär 2 kap. 1 § förstasom av som avses

inomstycket 1 EG har inhämta5 bekräftelser på de uppgifterrätt att som-
registrerats jfr artikel i direktiv15 4 92/12/EEG.a

uppgifter, iAlla vilken form, lämnas med stöd artikel 15oavsett som av a
åtnjutaskall sekretesskydd liknande uppgifter enligthar densamma som

nationellaaktuella medlemsstatens lagstiftning. hindrarDetta dock inte denatt
behöriga myndigheten i det EG-land begär uppgiften kan använda den försom
närliggande ändamål, detta tillåtet enligt denär utlämnandeom statens
lagstiftning.

Vi föreslåri ll § beskattningsmyndighetenhos inrättasskall särskiltatt ett
register hjälpmed automatisk databehandling ADB med ändamål ochav
innehåll i direktiv Tillgång92/ 12/EEG. till uppgifter huruvidasom anges om

upplagshavare eller registrerad i visstär landvarumottagare ären etten
nödvändig för de aktuella bränslena skall cirkulerakunna obeskattade inomatt
EG. svenskEn upplagshavare måste hans köpare i Sverigeveta ärom en
godkänd upplagshavare eller inte eftersom skattskyldighet inträder leveransnär

tillsker inteköpare upplagshavare. En svenskär upplagshavare måste påsom
tillkänna ihans köparesätt EG-land godkändärettsamma annatom en

Ävenupplagshavare registreradeller uppgifter adressvarumottagare.som om
till godkända skatteupplag nödvändiga. Upplagshavare iär andra EG-m.m.

länder har motsvarande behov tillgång till dessa uppgifter från Sverige.av
Registret inte inrättasskall och föras för svensk myndighets beskattnings-

verksamhet. Bestämmelserna skattesekretess i 9 kap. §1 sekretesslagenom
1980: 100 blir inte tillämpligadärför uppgifterna ipå registret. En sakannan

uppgifter i registret kan komma ingå iär beskattningsärendeatt hosatt ett
myndigheten därigenomoch omfattas skattesekretesseni 9 kap. sekretessla-av

Med undantag för särskildaden isekretessen 7 kap. 16 § sekretesslagengen.
finns inte heller i övrigt inågon bestämmelse sekretesslagen gör attsom
uppgifterna i registret skulle komma omfattas sekretessen.att av

Registret kan undantagsvis komma innehålla uppgifter enskildaatt om
s.k. personuppgifter. blirDärmed reglerna i datalagen 1973:289personer,

Ävenpersonuppgifter tillämpliga. bestämmelsen den särskildaom om
isekretessen kap. 16 §7 sekretesslagen för utlämnande personuppgift iav

personregister bli tillämplig, särskiltkan uppgifterna i registret attsom avses
till enskilda,lämnas myndigheter t.ex. tullen tilloch beskattningsmyndig-ut

iheter andra länder hjälpmed ADB-teknik. Datalagens och 7 kap. 16 §av
tillämplighetsekretesslagens innebär såvida inte föreskrivs i lag,annat-

förordning eller beslutas regeringen det ankommer Datainspektio-påattav -
frågor tillstånd till inrätta och föra personregister,pröva vilketatt attnen om

innehålländamål och registret får ha och utlämnande uppgifter får skeom av
hjälp tillmed ADB enskilda, myndigheter och beskattningsmyndigheter iav

de EG:s medlemsländer inte anslutit sig till Europarådets konventionav som
enskildaskydd för vid automatisk databehandling personuppgifter.om av

skyldighetenPå grund uppfylla föreskrivsvad i artikel i15attav som a
direktiv 92/12/EEG kan Datainspektionendet inte kanantas att göra en



249Författningskommentarer1994: 85SOU

lämpligttorde därförprövning dessa frågor. Detförutsättningslös attvaraav
innehålländamål ochregistrets inrättande,direkt i besluta samtlag omom

hjälpuppgifter ADB.medutlämnande avav
iinförs § förstaregistrets inrättande 11föreskriftVi föreslår att omen

tredje styckena.i andra och AvinnehållochRegistrets ändamålstycket. anges
innehålla motsvaranderegistret skallframgår också äventredje stycket att

EG-länder.inhämtats från andrauppgifter som
och skatteupplagregistreradeupplagshavare,Uppgifter varumottagareom

mediumregistret för ADB fråntillin det påSverige hämtasi nyaavses
vid beskattningen bl.a.personregister användsdet"BRIS Detta är avsom

uppgiftñnnasBRIS börskattskyldiga för punktskatter. I även vemom
Datainspektionensförs med stödföreträder. BRISskatterepresentanten av

register Skattemyndig-Registeransvarig för dettaenligt datalagen. ärtillstånd
i absolut sekretessuppgifterna BRIS gäller s.k.i Kopparbergs län. Förheten

från den absolutaBestämmelser undantag§ sekretesslagen.enligt l9 kap. om
uppgifter behöverparagraf. Flertalet deifinns bl.a.sekretessen somavsamma

uppgifter torde docksekretess. NågraBRIS omfattasinhämtas från svagareav
kategori får lagras ellerabsolut sekretess,omfattas tast.ex. somav varorav

föreligga vissatorde försekretessanledning absolutMed attemot. av
föreskrift i förordning försärskild lag ellerinförasuppgifter detbör atten

Vitill registret. föreslårinhämtas detuppgifterna i BRIS skall kunna attnya
tredje stycke.i paragrafensdetta görs

myndigheter i Sverigeenskilda ochochregistretAvsikten med är att
huruvidakunna få beskedbeskattningsmyndigheter i andra EG-länder skall om

föreligger i aktuella avseenden. skallDettagodkännanderegistrering och
telefax,med ellertelefon,givetvis ske på ävenkunna post men genom

inomenskilda myndigheterför ochADB-teknik. Behovetanvändande av
terminalåtkomst till registempp-tillgodosesdärvid kunnalandet torde genom

myndighetregeringenföreslås eller den§ första stycketgifterna. 12I att som
alternativ till terminalåt-terminalåtkomst. Ettmedgeregeringen fårbestämmer

ADB-medium,uppgifterna pålämnakomst t.ex. attettär att genom
uppgifterna. grundbehöver Påtill m.fl.disketter leverantörerdistribuera som

inte utlämnande. Utläm-emellertid sådantregler föreslåsdatalagens ettav
Datainspektionens tillståndnämligen krävaADB-medium tordenande på ett

personregister eller generelluppstårdevarje föraför attmottagare ensom
personregister.föra sådantibestämmelse lag rätt attom

behöriga myndigheter iuppgifter till andrautlämnandegällerdetNär av
i direktiv 12/EEG utlämnandetartikel 92/avsikten i 315EG-länder attär a

registrering och dess eventuellatidpunkten föruppgifterna frånbortsettav -
särskild begäran. bör därförautomatiskt, Detgiltighetstid ske dvs.skall utan-

teleöverföring för dettautnyttja medium ochför ADBmöjlighet attges
bli16 § sekretesslagendock kap.kan 7Somutlämnande. nämntsovan

gällerinnebär bl.a. sekretess förstycketillämplig. andraLagrummets att
Datainspektionens medgivande, lämnaspersonregisteruppgifter i utansom,

anslutit sigi inte tillskattemyndighetertillhjälp ADBmed stater somut av
automatisk databehandlingenskilda vidkonvention skydd förEuroparådets om

10 14-0849DelI
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personuppgifter. Bland länder inte anslutithar sigännu till dennaav som
Ävenkonvention Spanien.kan sekretess föreliggernämnas fär uppgifterom

emellertid enligt kap. 3 tredje1 § stycket sekretesslagen lämnas tillut- -
utländsk myndighet utlämnandet i enlighetsker med särskild föreskrift iom
lag eller förordning. I sådan föreskrift intetorde behövaen attanges
utlämnandet fâr ske hjälpmed jfrADB SOU 1992:23 Kontrollfrägor iav
tulldatoriseringen 102 ft. Den bestämmelse föreslås i 12 §m.m. s. som nu
andra stycket utlämnande till skattemyndigheter i EG-land,om annat anger

det uppgifterna skall lämnas hjälpmedtrots ADB. Anledningenatt ut av
härtill för utlämnande tydligtär göra sättet eftersom detatt redan kannu
förutses uppgifterna skall lämnas på diskettermagnetband,att viaellert.ex.
teleöverföring.

12 § tredjeI stycket säkerhetsbestämmelse. Närmare regleranges en om
behandlingen registret tillhörandeoch handlingar bör framgå till-av av
ämpningsföreskrifter.

kap.7 Avdrag i deklaration

Allmänt

Bestämmelserna deklarationsavdrag delvis olika utformadeär för olikaom
bränslen.

1 § reglerar bränslen i 2 kap. § första1 stycket 3 b eller medsom avses
andra ord produkter för vilka dieseloljeskatt i dag Paragrafentas ut. motsvarar
8 § dieseloljeskatt.lagen om

2 § vissamed justeringar, 24 § lagen allmän energiskattmotsvarar, om
som hänvisning i 3 § första stycket lagen koldioxidskattgenom en om
tillämpas beträffande enligtskattäven denna lag och §7 1 lagenmom. om
bensinskatt. sigDet alltså deklarationsavdragrör för samtliga andra bränslen

de omfattas regleringeni inteän 1 dock flygfotogen och tlygbensin.som av
Avdragen det gäller svavelskatten inär 3 medan innehåller4 §anges
möjlighet till deklarationsavdrag för flygfotogen förbrukas viden som

provning flygmotorer.av
§ föreskrivsI 5 avdrag från skatt pä motorbränslen och andra bränslenom

vilkaför skatt motsvarande vad gäller för bränslen i 2 kap. §1som som avses
första 3 bensinstycket b och skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.
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1 §

IstycketFörsta

i i respektiveenergiskatteområdet finns dag första punktI lagarna på som
möjlighet tilldeklarationsavdrag avdrag för skatt påbestämmelse enom

återförsäljningskick förbrukningi förvärvats för ellerbeskattatbränslen som
språkliga utformningen varierarbestämmelsen docki rörelse. Den avegen

olikamellan de lagarna.något
skickiförvärvats beskattat bränsleMed bränsle t.ex.avses somsom

registrerad skattskyldigskattskyldigeinnan blev ellerförvärvats den som som
skattskyldig. Avsikten med bestämmelsenfrånförvärvats ärän attannan

dubbelbeskattning jfr. 1961:71undvika 55prop. s.
till energi innebärUtformningen förslag skattlag på de skälvårt attomav

motiverat avdragsbestämmelsen fortfarande aktuella ochär att ensom
finns i Viden lagen. föreslår dockmotsvarande bestämmelse någotnya en

språkligt motiverad, lydelse bestämmelsen. Den skattförändrad, främst av som
i enligtbli sammanhanget endast den betalatsaktuell drakan äratt somav

möjligtenergi. inte för säljarealltså utländsklagen skatt på Det är attenom
distansförsäljning till Sverigevid kunna åberopa han betalat utländsk skattatt

yrka avdrag för denna skatt.för produkten och
Såvitt vi finna kravet bränslet skall ha förvärvatskan saknar för återför-att

förbrukning i praktisksäljning rörelse betydelse ocheller kan därföregen
slopas.

Regeringsrätten tillämplig vidAvdragsbestämmelsen har bl.a.ansettsav
RÅbensingas viåtervinning bensin 1986 ref. 85 finner inteochav ur

ändring tillämpning.anledning dennaföreslå någonatt av
påfyllningen bensin i cisternfalletVad det påär att avavses en ensom

bensingas ibensinstation volym finns cistemenmedför den trängsatt som
ihop tankbilenluftningsrör med viakopplas och slang ledsundan. Ett en

tillbaka till tankbilen. tankbilen tillbensingasen återvänderNär depån tas
i anläggning tillbensingasen särskild och omvandlashand åter flytandeenom

InstitutetEnligt uppgifter återvinnsbensin. från Svenska Petroleum ca
i Sverige.liter bensin Genom angivna300 000 på detta detår sättper

beskrivna återvinner bensinenfår den detförfarandet på hasättetsom anses
bensin till kvantitetbeskattad motsvarande den efterförvärvat en om-

bensin.vandlingen mängdenåtervunna

2stycketFörsta

deklarationsavdrag för skatt bränsle återtagits iBestämmelser på somom
finns i samtliga energiskatteområdet.med köp lagarsamband återgång påav

beskattningsförfarandetUppbyggnaden det svenska förutsätter avdragav
anledning säljarenbränsle, ochkan för skatt på någon återtasgöras som av av

inkl.vilket köpeskillingen i sin krediterashelhet skatt återbetalas ellerför - -
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med det fulla beloppet. finnsEn bestämmelse i § första1 stycket Utan en
sådan bestämmelse skulle dubbelbeskattning iuppstå, och meden att
skattskyldighet inträder för det aktuella bränslet säljsdetnär på ochnytt

tilllevereras köpare.en

Första stycket 3

Bestämmelser möjligheter till avdrag för skatt bränslenpåom exporteratssom
förts tilleller frihamnsvensk för ändamål förbrukas där finns iänannat att

i samtligadag lagar energiskatteområdet.på Möjligheten till avdrag iskall och
med svenskt medlemskap i inskränkas tillEU till tredjeett land. Viexport
föreslar ingen materiell ändring bestämmelsens innehåll.annan av

Första stycket 4 och andra stycket

Avdragsbestänlmelsen ingåendehar diskuterats i kapitel till vilket hänvisas.

2 §

Första stycket

Iparagrafens första stycke fastslås samtliga avdrag medges enligtatt 1 §som
får beträffande de bränslengöras iäven regleras förevarande paragraf.som

Andra stycket 1 a

deklarationsavdragBestämmelser för bränslen används för för-om som
brukning i finns i itåg dag lagen allmän energiskatt ioch lagenom om
bensinskatt. Enligt 24 § första stycket lagen allmän energiskatt fårc om
avdrag för skatt bränslepå förbrukatsgöras eller försålts tillsom av
kommunikationsföretag för bandrift eller likartatdärmed ändamål, imedan

§7 1 första stycket lagen bensinskatt avdrag färmom. att görasc om anges
för bensinskatt på förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivandesom

järnvägsfordon.eller andratågav
Avdragsbestämmelserna beröri första järnvägs-hand och lokaltrafikföre-

förutsättningEn för bestämmelsen i lagen allmän energiskatttag. att skallom
tillämpaskunna den skattskyldigeär kommunikationsföretag.äratt Dettaett

innebär de kan siganvända bestämmelsen främstatt SJ och deärsom av
lokaltrafikföretag driver spårbunden trañk, vilket i huvudsak förekommersom
i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Vad gäller bensin uppställs ingetdock
krav på den spårbundna trafiken skall bedrivas kommunikationsföre-att ettav
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o.dyl.iförbrukas tåg påbensinmedför torvmossarvilket bl.a. att somtag,
445.1989:35jfr SOUmed skattinte belastas s.

skattefrihetmöjlighet till fördirektiv 92/81/EEGiArtikel 8.2c ger
järnväg.godsbefordran påochföranvändsbränslen passagerar-som

avdragsbestämmelser-inte nuvarandedehindrar såledesGemenskapsrätten att
trafik-sådanafaller det påheller görabehålls. Inteområdet attpå ossna

möjligheten tillslopandemotiverakundeövervägandenpolitiska ett avsom
fallen.aktuellai deavdrag

ibensin förbrukas tågavdragsmöjligheten för skatt paVi somattanser
förenklingeni be-leddärförochpraktisk betydelse ettsaknar avsom—

slopas.skattningen kan-
funnitsi formenergiskatt oförändradhari allmänlagenBestämmelsen om

moderniseringspråklig,viss, främsttillkomst ochdessi sedanlagen aven
användas förvitt endastförstått,lämplig. kan, såBränslendärförärtexten

olikadrifti förinte frågakommaalltsåo.dyl. och kandriva typertåg avatt
bandrift. skapasyftei Iinnefattas uttrycketkanhjälpverksamhet attsomav

därvid främst med bränslenochövriga bestämmelsermedlikformighet som-
vi därförenligt andra stycketoch skeppi luftfartyg attförbrukas anser-

formuleras såbestämmelsenstället börbandrift Ikan slopas. attuttrycket
förbrukningföreller såltsförbrukatsbränslenför skattmedges påavdrag som

Beteckningen spårbundettransportmedel.spårbundeti ellertåg annat
inrättade för färd skenor.samtliga påfordontäckatransportmedel bör ärsom

skallbränsleeller förvärvarenförbrukarenVi kravet på attatt avanser
praktisk och därför kanbetydelsesaknarkommunikationsföretagettvara

slopas.

och 21 bstycketAndra

iförbrukasbränslendeklarationsavdrag för skatt påBestämmelser somom
allmänstycket d lageni i 24 § förstafinns dagi fartygluftfartyg eller om

Beskattningensvavelskatt.3 lageni § första stycketenergiskatt och 4 avom
idiskuteratshari och fartygluftfartygförbrukas närmarebränslen som

10.kapitlen 9 och
enligt förslagförbrukning i luftfartyg vårtavdraget förkanDet nämnas att

driftanvänds förgasolförpraktisk betydelse endasttorde avsom
iflygbränsle försvaretsjetbensin användsförochvarmluftsballonger somsom

vadmedDettai detta förekommer. överensstämmerden månstridsflygplan,
i dag.gällersom

tillämpning 2 kap.skattepliktigt bränslejetbensinAtt är ett avgenom-
beskattningsregler.till dagensförändring i förhållande3 § är en-

skildai viss reglervikapitel föreslår mån10framgåttSom attnärmare av
innebärbränsleni och båtar. Dettaförbrukning skepptillämpas pa attskall av

möjligtdetalltsåavdragsbestämmelsen göraktuella attden somnu -
förbrukningtilldieselolja inskränks gälla förmärktskattefritt bl.a.köpa att-
lämpligtinteVi detyrkesmässigt. dock äranvänds atti skepp attansersom
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möjlighetdenna skall gälla för bensin. Bensin iäven används desom -
sannolikt få drivsskepp med detta bränsle kommer alltså kunnasom att—
köpas i skick.endast beskattat Som framgår 9 kap. 3 § hänvisasav en
förbrukare använder skeppet yrkesmässigt till i efterhand ansökaattsom om
kompensation för den skatt belastat bränsle för dettaanväntssom som

Deklarationsavdrag intefår för skatt omärkt olja,göras som annars
skulle enligtha beskattats 2 kap. l § första stycket 3 b. möjlighetNågon ges
inte heller för den skatt enligt 3 b förvärvat olja och denmot använtsom - -
för yrkesmässig drift skepp i efterhand kompensation för den skattett attav

belastat bränslet. utformningDenna minskar risken för skatteundandra-som
inomganden marinaden sektorn. Avsikten således den obeskattade oljaär att

iförbrukas skepp används yrkesmässigt skall köpas i obeskattatsom som
skick skattskyldig eller försäkran enligt bestämmelser i 8 kap.motav en av

icke skattskyldig förbrukare.en

Andra stycket 3

Avdragsbestämmelsen ihar allt väsentligt behandlats i kapitel 7 be-av
tänkandet. Det kan dock för tydlighetens skull förutsättning förattanges en

enligtavdrag 2 § andra stycket 3 skattskyldighet verkligen inträttär harattc
under deklarationsperioden, dvs. bränslet tillverkaren såltsatt av som
motorbränsle eller för uppvärmning eller honom förbrukats för någotav av
dessa ändamål.

Andra stycket 4 och tredje stycket

krispaketdetI regeringen lade fram under hösten 1992 i syftesom att
stabilisera den ekonominsvenska föreslogs bl.a. kraftvärmeverkens tillatt rätt
avdrag för allmän energiskatt bränslen tillpå den del bränslet föranvänts
värmeproduktion iskulle avskaffas börjantvå med januariden 1 1993.etapper
Vid riksdagsbehandlingen konstaterades ställningstagande till förslagetatt ett

ytterligarekrävde underlag ikraftträdandetoch de bestämmelsernaav nya
tillsköts därför januariden 1 1994 så frågan skulle kunna utredas ochattupp

resultatet redovisas i tid ikraftträdandetgod före prop. 1992/93:50, bet.
1992/94:FiU1,1992/93:SkU3y,SFS 1992:1478,1482 1483. Riksdagen har—
därefter beslutat skjuta ikraftträdandet tillpå juliden 1 1994att bet.
1993/94:SkUl9, SFS 1993:1373-l374.

interdepartementalEn arbetsgrupp, Kraftvärmegruppen, har på uppdrag av
regeringen den aktuella frågan och har under 1994utrett våren lagt fram

Förändrad kraftvärmebeskattning Ds 1994:28.rapporten Rapporten har
remissbehandlats har inte tilllett förslag tillännu något beskattnings-men nya
regler.
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kraftvärmebeskattningen ochRiksdagen under 1994 behandlathar våren
anledningytterligare, funnitdärvid, i frågan utredsavvaktan påhar attatt

beskattningen,förändringen dvs. heltskjuta 1992 beslutadedenpå ettav
energiskatt bränsle föravdraget för allmän påslopande använtssomav

värmeproduktion 1993/94:297, SFS 1994:330 ochbet. 1993/94:SkU34, rskr.
halveringenriksdagen den beslutadehar bedömt333. Däremot att av

juli i kraft.avdragsmöjligheten den 1994 kan träda Utskottet har uttalat1per
lcraftvärmebeskattningen i sambandbör medfrågan tas nytt attatt uppom

långsiktiga fram.regler läggsförslagett om mer
författningstext finns iföljer nuvarandedenAv redogörelsen att somovan

energiskattallmän och § 1 första24 första stycket lagen 7§ mom.g om
inte fullständigt beskattningenenergiskatt reglerarf allmänstycket lagen om

tillämpning får fördessa bestämmelser avdrag skattområdet. Medpå görasav
framställning elektrisk kraft.för Undantagbränslenpå görsanvänts avsom

hänförlig till bränsletden deldock för skatt är motsvararav somsom
produktion iförbrukats för dettanyttiggjord bränsleFör värmevärme. avsom

tillämpning de nämnda övergångsbestämmelsernafall får med ovanav --
juli enligttill 1994 24 § första stycket hdeklarationsavdrag den 1 lagengöras,

bensinskattenergiskatt och § första stycket h lagenallmän 7 1 ommom.om
juli 1994 hälfteni sina lydelser och från och med den 1 för denäldre av

energiskatten respektive bensinskatten.allmänna
energiskattenMöjligheten till för hälften allmännaavdrag denav

riksdagensrespektive bensinskatten beslut undergäller alltså, vårengenom
in itidsbegränsning. Vi därför bestämmelsen förasbör1994, attutan anser

ñnnas ienergi inte, fallet,och endast övergångs-lagen skatt på ärsom nuom
bestämmelser.

beskattningen vid framställningVi bränsle förbrukasföreslår att av som
i lcraftvärmeanläggning ielektrisk regleras 2 § andrakraft och värme enav

tredje i förtydligandestycket. Bestämmelserna har syfte4 ochstycket
materiella i tillinnehåll förhållande riksdagensdessformulerats ärom, men

energiskattföroförändrat. Avdrag bör dock endastnämnda beslut pågöras
nyttigjordframställningförbrukats förbränsle värme.avsom

Fjärde stycket

tillverkningsindustrin ikraftBestämmelserna skattelättnader för trädde denom
imodifierade viss utsträckningjanuari 1993, dock gäller äldre bestämmelser1

bil.till 1994 prop. 1991/92:150,fram och med 1:5, bet.utgången av
yrkesmässiga1993/94:FiU30, 1993/94:350. Bestämmelserna denrskr. om

januariiväxthusodlingen träder dock kraft först den l 1996 bet.
finnsSFS 1994:332. bestämmelser1993/94:SkU34,rskr. 1993/94:297, Dessa

energiskatt koldioxidskattnedsättningi 1974:992 allmän ochlagen om av
till SFS 1992:880.i övergängsbestämmelserna Dessa har,samt som nyss

SFS 1994:332.ändratsnämnts, senast genom
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Vi ihar arbete från befrielsevårt utgått från allmän energiskatt ochatt
nedsättning koldioxidskatt i fortsättningen skall kunna medges förävenav

i industriellabränslen används tillverkningsprocesser och för växthusupp-som
värmning vid yrkesmässig växthusodling. Anledning saknas därför för attoss

kommentera avdragsbestämmelsen, 24 tredjenärmare §motsvarassom av
3 § koldioxidskatt.stycket och andra stycket lagen om

3§

Bestämmelser avdrag från finns i isvavelskatt dag 4 § lagenom om
svavelskatt. Avdraget för kundförluster enligt uppfattningkan vår behållas vid

anpassning till gemenskapsrätten. övrigt innebärI 3 § de nuvarandeatten
iavdragsbestämmelsema lagen tillsvavelskatt överförs den lagenom nya om

energi. förändringarskatt på föreslagitDe i skildade be-som ovan
tillämpasstämmelserna skall for svavelskatten.även

I 3 § första stycket 2 föreslår bestämmelse möjligtdetgör atten som
avdrag för skatt på bränsle förbrukats för framställninggöra även som av

oljeprodukter svavelinnehållmed viktprocent0,1 eller lägre ochett om som
inte svavelskattepliktiga.alltså Genom hänvisningen i 3 § förstaär stycket 1

till 2 § andra stycket 2 får avdrag från svavelskatt för skatt bränslengöras på
förbrukats för framställning skattepliktigt bränsle.som av

Paragrafens andra stycke nuvarande 4 § andra stycket lagenmotsvarar om
svavelskatt sakliga ändringar.utan

innehöll vidLagen svavelskatt sitt införande regler deklarationsav-om om
avvikelserdrag med två överensstämde med vad gällde enligtsom som

dåvarande 24 § energiskatt.lagen allmän Departementschefen anförde iom
proposition, innefattadeden tillförslag lag svavelskatt, avdragatt ettsom om

trafikför spårbunden torde sakna praktisk betydelse vid uttagande av
svavelskatt eftersom lågsvavligfrämst motorbrännolja inomanvändes detta
trañkområde se 1989/90:111 167. möjlighetNågon till avdrag förprop. s.

iskatt driftpå svavel bränsle används för finns inte.tåg alltsåsom av
Vi viktdet avdragsbestämmelsemaär så långt detatt att äranser av

möjligt enhetliga finner inteochgörs några vägande skäl talaratt tungt mot
låta avdragsbestämmelsen för tåg och spårbunden trafik omfattaatt annan

svavelskatten.även
syfte bränsleanvändningen vidI elproduktion lågsvavligaatt styra mot

infördes intebränslen möjlighet tillnågon avdrag för skatt på bränslen som
vid elproduktion iåtgått lagen svavelskatt se a.a.. Dessa övervägandenom

enligt uppfattning alltjämt giltighetvår vi finneroch inte anledningäger att
för svavelskattens införadel sådan avdragsmöjlighet.nu en

kapitel viI 12 har motiverat införandet dennärmare avdragsbe-av
finns istämmelse paragrafens tredje nämligenstycke, rörande be-som

gränsning svavelutsläpp. Motsvarande skattelättnad ikan dag erhållasav
återbetalningsförfarande se 6 § lagen svavelskatt.ettgenom om
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4§

driftanvändas förtypiskt endastFlygbensin flygfotogen skalloch sett av
tilli anslutning 3 §diskussionen 2 kap.framgått bl.a.flygplan och avsom—

sigskattefri flygplandetanvändning dessa bränslen rörnärär somomav-
inträder inte vidskattskyldighet enbartprivata ändamål.används för änannat

flygbensinanvändning eller flygfotogenvidprivatflygning ävenutan avannan
fordonsdriftsig ellerkanvid drift flygplan. Det röraän t.ex. upp-omav

används för sådantflygbensin flygfotogen någotvärmning. ellerden månI
kraftigförbrukaren också åläggasinte betalas, skallskattändamål och en

ifinns 10 kap. 8sanktionsavgift. Regler dettaom
förbrukningiskattskyldighet inträder samband medförstEftersom av

användning speciellafinns anledningintedetbränslet och uppmuntraatt av
i princip anledningdrift flygplan, saknasförflygbränslen än attannat av

flygbensindeklarationer varigenom för elleri skattdetillåta avdrag görsatt
redovisas.flygfotogen

kapitel vi skattefrihetredovisat i 8 föreslår dock skallviSom närmare att
provning ivid flygmotorer provbäddflygfotogen förbrukasförgälla avsom

anordning luftfartyget framförs. Flygfotogen fårliknandeieller attutanannan
flygfotogen förskattefritt, den förbrukar något deförvärvas avmen som

skattskyldig. Provningi stycket2 kap. 3 § andraändamål är avangessom
motordrift drift flygplan,i provbäddflygmotorer änär att som annan avanse

bränsleförbrukning.egentligen skulle betalas för sådaninnebärvilket skattatt
iprovningsbränslet erhålls dock bestämmelsen 4skattefrihet för genom

försäkranInköp8 kap. mot

skattskyldig i vissamöjlighet för fall köpakapiteldetta änI attannanges
diskuterats i kapitelskattefritt. 11.harbränsle Försäkranssystemet närmare

energiskatt,i i allmänförsäkran finns dag 26 § lagenBestämmelser omom
svavelskatt, 8 a§koldioxidskatt, § lagenlagen3 § lagen 5 omomom

bensinskatt. Vii föreslår endastdieseloljeskatt och § 2 lagen7 mom. om
användas.ändringar försäkran kande fall därsmärre av

bliinte fall där det kan aktuelltvitt vi bedöma förekommerkan någotSå
möjlighet kan därförbränsle försäkran med nedsatt skatt. Dennaköpa motatt

slopas.
innebäri anslutning till förslagutvecklat 7 kap. vårtSom närmare en

vilket medförförändring skatt fartygsbränslen,viss uppbörden på attav av
i vid inköpmarina komma frågainom sektorn endast kandenförsäkran av

bensin i skepp används yrkes-skall förbrukasbränsle änannat somsom
bensin förbrukasVi deklarationsavdraget för skatt påmässigt. föreslår att som

bensininköp och andra bränslenvilket medföri slopas,tåg att av som
i idet fallbensin försäkran endast kan skebeskattas mot som avsessom

sig bensin§§.8 kap. 2 och Detandra stycket 4 se 5kap. 2 § rör7 om som
framställning elektrisk kraft.förförbrukas av
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Vad gäller bränslen beskattas enligt 2 kap. l § första stycket 3 b kansom
i likhet imed vad enligtdag gäller lagen dieseloljeskatt inköpsom om- -

försäkran endast bränslet skallgöras användas förmot ändamål änannatom
motordrift eller uppvärmning se 8 kap. l och §§.5

inköpändamålEtt där övriga bränslen kan ske skattefritt försäkranav mot
förbrukning i luftfartyg. Eftersom regeln inteär gäller flygbensin och flyg-

fotogen användningsområdetdock förär försäkran för detta ändamål
begränsat.

Återbetalning9 kap. eller kompensation för skattav

1 §

Paragrafen regleri 27 § lagen allmän energiskattmotsvarar och 6 § lagenom
bensinskatt och har omarbetats huvudsakligen språkligt i enlighet medom - -

motsvarande bestämmelse i den mervärdesskattelagen 10 kap. 6 ochnya
§§-7

möjlighet tillNågon kompensation till utländska beskickningar finns0.dy1.
inte i nuvarande lagen Visvavelskatt. finner inte heller anledningom att
införa möjlighet.någon sådan

2§

Bestämmelsen 28 § lagen allmän energiskatt i dessmotsvaras lydelseav om
enligt SFS 1994:328 och har materiella ändringar förts till denutan över nya
lagen energi.skatt på Reglerna för växthusnäringen träder idock kraftom
först januariden 1 1996, vilket framgår övergångsbestämmelserna till lagenav
jfr bet. 1993/94:SkU234, rskr. 1993/1994:297, SFS 1994:331 och 332.

paragrafensI andra tredjeoch finnsstycken regler värmeverkensom
leveranser till tillverkningsindustrinvärme och växthusnäringen. Ut-av
fonnningen bestämmelserna medöverensstämmer vad förslagpåav som av-
skatteutskottet beslutats riksdagen under 1994våren SFS 1994:328.av-
Kompensation medges med 9 kWh levereradöre vilketvärme,per oavsett
energislag förbrukats vid framställningen tredjeI stycketvärmen.som görsav
dock undantag från till kompensationrätten råtallolja har använts.om

3§

viSom iutvecklat den allmänna motiveringennärmare beskattningom av
fartygsbränslen kapitel 10 föreslår vi, iled anpassningen tillettsom
gemenskapsrätten, möjlighet införasskall till kompensationatt för skatten

belastat bensin driftanvänds för fartyg används försom som änav annatsom
Ävenfiitidsändamål privateller ändamål. andra bränslen bensinannat än som
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förbrukats i yrkesmässigtbåt för ändamål skattefri.skallanväntssom vara
kompensationsmöjlighet.Detta åstadkoms de aktuella fallenI ärgenom en nu

inte möjligtdet alltså köpa skattefrittbränsle försäkran eller medatt mot
tillämpning deklarationsavdrag.av

4§

materiella ändringar,Paragrafen 4 § lagen koldioxid-motsvaras, utan av om
gällerskatt. Vad de överväganden låg bakom införandet bestämmelsensom av

hänvisas till 1989/90:111 154.prop. s.
vitt vi erfarit kompensationSa har aldrig med stöd den aktuellagetts av

bestämmelsen. ankommer inteDet dock bedöma ipå vad mån det kanattoss
finnas anledning slopa bestämmelsen, tillkommit miljöpolitiskaatt som av
skäl.

5§

Paragrafen 6 § andra stycket lagen svavelskatt och harmotsvaras av utanom
materiella ändringar tillförts den lagen skatt energi.över pa Dennya om
tidigare möjligheten till återbetalning svavelskatt bränsle till följdpåav av
vidtagen rening obehövlig ihar slopats och med motsvarandeattsom
möjlighet till deklarationsavdrag införs för skattskyldiga se tredje7 kap. 3 §

energiskatt övervägandenistycket lag på och kapitel 12 betänkande-om av
texten.

60ch 7§§

innehållerParagraferna regler återbetalningansökan eller kompensa-om om
tion enligt 2 4 §§. administrativaAv skäl det befogat medgeär att-
återbetalning eller kompensation ersättningendast den begärs uppgårnär som
till visst minsta Vi intebelopp. har lämpligt införadet be-ansett att en
loppsniva, skall i samtligagälla fall iföreslår skildaställetutansom

olikabeloppsgränser för ändamål. Vad gäller svavelskatttyper ärav
i likhetbeloppsgränsen imed dag 1 000 kr kvartal. tillRättenper- -

återbetalning kompensationeller för skatt bränsle ipå fartyg böranväntssom
till 2 000 kr år, medan i övriga fall lämpligensättas kangränsenper

tillbestämmas 4 000 kr år.per

8-10§§

införtsparagraferna vissaI har bestämmelser återbetalning ellerom av
kompensation för i anledningskatt bränsle, beskattats i Sverige,attav som



SOU 1994:85Författningskommentarer260

gäller endast de bränslen,Bestämmelsernai EG-land.beskattats annatäven ett
tillämpas, alltså bränslenEG-förfarandereglerna skallsärskildavilka deför

stycket 1enligt § första2 kap. 1 -

användning märkta oljepro-otillåtenvidSanktioner10 kap. av
dukter, m.m.

för fall dåavgiftsbestämmelser definns straff- och§§12 1510 ochI 1 --
märkning istrid bestämmelserna 2 kap.ioljeprodukter hanteras mot om

idieseloljeskatt och har22 §§ lagen9Bestämmelserna motsvarar om-
energi ändringar deandratill skatt pålagen änförtshuvudsak utanöver om

uppläggningen den lagen.anledningerfordrats med nyaavavsom
oljahögbeskattad skallgjorts föranlettsändringar harVissa attavsom

oljaanträffas märkti bränsletank båti Om påbåtar.användas även enen
enligt föreslås för fartygens delavgiftsärskild 5 Dennaskall tas uten

personbilar, 10 000 kr.dvs.förtill beloppuppgå somsamma
flygbensinsärskild avgift ellerskall§ föreslår när8I uttasatt en

betalas och sådan skattändamål skatt skallför sådantförbrukasflygfotogen att
tillfälle flygbensinmed 10 000 krAvgiften föreslås utgåinte betalas. somper

brukas sådantflygfotogen påeller sätt.
användning oljeproduktervid otillåten märktasärskilda avgiftenDen av

i bilregistreti det län där denlänsstyrelseni beslutdag uttas avgenom
i registret i fråga andrasin ellerfordonet har adressantecknade ägaren omav

dieseloljeskatt.i Stockholms län 16 § lagenLänsstyrelsenfordon omav
otillåten användningsärskilda avgiften förskall denEnligt förslagvårt av

användning i Vitill båtar. föreslårutvidgasoljeproduktermärkta ävenatt avse
användning flygbensinvid viss elleravgiftsärskild skallvidare tas utatt aven

lämpligt låta ochsig bakgrundendenflygfotogen. Det attmotter en samma
enligt Enligtsamtliga avgifter lagen. vårmyndighet hantera tas utsom

beskattnings-lämpligenavgifter fattasuppfattning beslut sådanabör avom
i län.Skattemyndigheten Kopparbergsmyndigheten, dvs.

3Avdelningl6.1.3

kraftskatt på elektriskAllmänt om

enligtförbrukning elektrisk kraft reglerenergiskatt påallmänI dag uttas av
finns särskildaenergiskatt. skatter,tvåallmän Därutöveri lagen somom

ielektrisk kraft framställsförutsättningar betalas förvissa skallunder som
finns idessa skatterrespektive i kärnkraftverk. ReglernaVattenkraftverk om

elektrisk i 1983: 1104viss kraft och lagen1201 skatt på1982:lagen omom
energiskat-kärnkraftverk. allmännaelektrisk kraft från Densärskild kraft för
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produktions-övriga skatterna ärmedan deförbrukningsskatt,alltsåärten en
skatter.

vi bedömtharolika skattemade attfinns mellanskillnaderdeTrots som
ielektrisk kraft denpåsamtliga punktskatterföralämpligtdet attär samman

överskådligtdet attVi dock ärenergi. mestskatt på attlagen anseromnya
vissakapitel,sittsig, i ävenförskatterna omochbehandla varavenvar

sammanfaller.olika skatternadeförbestämmelser
korrigering-materiellamindretillvissa förslagiresulteratharVår översyn

anslutningikommenteras närmareDessabestämmelserna.enskildadeavar
sakligaföreslåi uppdraginte haftövrigt har attparagraf.respektive Itill

kraft.elektriskbeskattningenförreglernaändringar avav

kraftelektriskpåEnergiskatt11 kap.

§1

förbruknings-elektrisk kraftenergiskatten på ärframgårparagrafen enAv att
förbrukaselektrisk kraftförskallskattenHuvudregeln utär tas somskatt. att
vilkai falldvs.gäller,vilka undantagdärefter§2landet. Iinom somanges

i landet.härden förbrukasskattepliktiginteelektrisk kraft atttrotsär
förbrukasdistribueras ellertill kraftbeskattningenBegränsningen somav

för skatt pådeklarationsavdragåstadkommitstidigarehari landethär genom
§utformning 1tillförslagMed vårtland.tillförts avelkraft över annatsom

elkraftför skatt pådeklarationsavdragnågot sominte längrebehövs
iinte 9återfirms därförhärombestämmelseNågonexporteras.

2§

elektriskförbetalasskallenergiskatt intei vilka fallparagrafen framgårAv
energiskatt.allmän§ lagen2Paragrafenkraft. motsvarar om

Vindkraftverk

införa1994 beslutatunder vårenriksdagenbestämmelse,finns§ 12I somen
Ändringen juli 1994träderi kraft den 1energiskatt.allmäni f lagen2 § om

Bestämmelsen1994:328.SFS1993/942297,rskr.1993/1994:SkU34,bet.
elkraft,vindkraftsproduceradskattefrihet för oavsettgenerellinnebär en

yrkesmässigtinteproducentendåi fallgeneratoreffekt, dekraftverkets
elektrisk kraft.distribuerar
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Små kraflverk

2 § 2 elkraftrör framställts i kraftverk.små Bestämmelsensom utformadär
med beaktande den ändring motsvarande bestämmelse iav lagenav om
allmän energiskatt 2 § a, riksdagen beslutat under våren 1994som och som
träder i kraft den ljuli 1994. I bestämmelsen regleras därför endast
skattefrihet för elektrisk kraft framställs i andra kraftverk vind-som än
kraftverk.

Frikrafi

2 § 3 medför skattefrihet för elektrisk kraft ersättning frikrafts.k.utansom -levereras till någon inte i intressegemenskapstår med leverantören.som Om—
den levererade effekten tilluppgår 50 kW eller däröver skall dock skatt
betalas. Förbrukaren elkraften i detta fallär skyldig betalaav skatten seatt

§5 andra stycket.
Bakgrunden till det aktuella undantaget de avgiftsfriaär kraftleveranser

särskilt i de delarna landet, förekommersom, i förhållandevisnorra av stor
utsträckning. I samband med utbyggnaden vattenkraften överlät mångaav
fastighetsägare fallrätt till kraftbolag fastighetenett mot att servitutgenom
erhöll till avgiftsfrirätt leverans elektrisk kraft från kraftbolaget.av

Frarrzställning och förbrukning fartygpá eller transportmedelannat

Vanligen sker uppvärmning och drift olika ombord på fartygmotorerav med
hjälp elektrisk kraft. Bränsle används förav framställa sådan elektrisksom att
kraft i utsträckningär skattefrittstor deklarationsavdraget respektivegenom
möjligheten till återbetalning eller kompensation för skatt på bränslenav som
förbrukas i fartyg används yrkesmässigt se kap.7 2 §som andra stycket 1 b
och 9 kap. 3 §. Den framställda elektriska kraften fn frångörs energiskatt

bestämmelsen i 2 § 4 den aktuellagenom paragrafen.av nu

Egenförbmkning

Genom 2 § 5 undantas kraftproducentens distributörensoch förbrukningegen
elektrisk kraft från beskattning. En språkligav ändring har gjorts av

bestämmelsen, f.n. finns i 2 § förstad ledet lagen allmänsom energiskatt.om
Undantaget begränsat tillär den verksamhet, omfattar framställning ellersom
distribution kraften. Om producent eller distributörav bedriverävenen annan
verksamhet ñskodling, föremålt.ex. för prövning i kammarrätts-som var en-
dom 1987 alltså elförbrukningenär inom den verksamhetsgrenen skatteplik--
tig.
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Överföringsförluster o.dyl.

elektrisk kraftföljerenergiskattallmänledet lagen attandra som2 § dAv om
omformningtransformering elleröverföring,samband mediförlorad avgår
Avsikten medskattefri.distributöreneller ärproducentenhoselkraften

för förlusterbetalasinte skallenergiskattallmänbestämmelsen somär att
skattskyldigedenanvändaskraften kanelektriskainnan denuppkommer av

hos denomformning skerEventuelltill förbrukaren.distribueras someller
skattefrihetsregeln.inteomfattasförbrukarenslutlige av

enligt nuvarande be-såväldockinträderbetala skattSkyldigheten att -
faktisktelektriska krafteninte förrän denenligt förslagvårtstämmelser som -

ellerproducentenförbrukasrespektivetill förbrukarendistribueras av
hai sammanhangetdistribution fårUttrycketdistributören. sammaanses

vidinträdeskattskyldighetensgällervadleveransuttrycketinnebörd som
§ ovan.anslutning till kap. 1i 5kommentarerbränslebeskattningen se våra

slutlige för-tilldistribuerats denhaintealltsåkraft kanElektrisk anses
enligtdärför vårkanDetdennesden mätare.förränbrukaren passerat

förloradi samband medskattepliktig kraft gårinte förekommabedömning att
kraft.inträtt för sådaninteskatteplikt hareftersomöverföring o.dyl.,

distributörensellerproducentensvad gällerföraskanSamma resonemang
enligt vårkraften" förutsätter"använderegenförbrukning. Uttrycket upp-

inte nuvarandeenergikälla; medfaktiskt användskraftenfattning enssomatt
ifråga betraktadärför kunna kommabör det attformulering lagtextenav
bestämmelsenVi föreslår dockskattepliktig kraft. attellcraftsförluster omsom

anslutningiförtydligas vidare nedanviss seiinträde månskattskyldighetens
till §.7

ledet lageni § d andraundantaget 2nuvarandetdetsåledesVi attanser
slopas. Detdärför kanpraktisk betydelse ochenergiskatt saknarallmänom

motsvarandebeträffandeliknandevi förtkan ett resonemangnämnas att
vid 10 §.2 kap.se kommentarerskattundantagsbestämmelse för på naturgas

Reservkrafisaggregat

elektrisk kraftskattefrihet föri regelfinns 2 § 6Slutligen somomen
användsVadreservkraftsaggregat. är aggregatiframställs somett avsessom

ordinarie krafttillförseln fråni denvid avbrottelkraftframställaför att
Eftersom deni sådantdriftprovförkraftdistributör eller aggregat.utomstående
inte fördeklarationsavdragskattepliktig göraskaninteelkraftenframställda är

produktionen.vidbränslen använtsskatt på som
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30ch4

3 §I skattebeloppen kWh för elektrisk kraft förbrukasanges för olikaper som
ändamål respektive i olika delar landet. Bestämmelsen har materiellaav utan
förändringar förts från 14 §över lagen allmän energiskatt.om

4 § finnsI förteckning de kommuner,över främst ien delennorra av
Sverige, där förbrukning elektrisk kraft beskattas efter lägre energiskat-av en

i övriga landet.än Förteckningentesats finns i dag bilaga till2 lagensom om
allmän energiskatt.

likhetI med energiskatten och koldioxidskatten för bränslen skall
skattebeloppen för energiskatt på elektrisk kraft räknas med hänsyn tillupp
utvecklingen det allmänna prisläget under begränsadav tidsperiod jfren
kommentarerna i anslutning till 2 kap. 1 § tredje stycket och 9 § ovan. I 3 §
andra stycket finns hänvisning till det vilketpåsätt omräkningen skall ske för
bränslen se 2 kap. § tredje1 stycket. Det kan, vad gäller energiskatten på
elektrisk kraft, bli aktuellt med skattebelopp i tiondels Enören.som anges
särskild bestämmelse avrundning sådana örestal finnsom därför iav
paragrafen.

5§

I paragrafen skattskyldigär för energiskattanges vem pä elektrisksom kraft.
Kretsen skattskyldiga iregleras dag i 11 § lagenav allmän energiskatt.om
finns,Det till skillnad frän vad vidgäller beskattningen bränslen, intesom av

möjlighetnågon till frivillig registrering skattskyldig för elektrisk kraft.som
I stället gäller obligatorisk skattskyldighet och därmed följande registrerings--
plikt för den inom landet yrkesmässigt distribuerar ellersom förbrukar- av
honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yrkesmässigt distribuerar

producerad sådan kraft 11 § förstaav annan stycket 1 lagen allmänom
energiskatt. skattskyldig denär köptäven elektrisk kraft skatt ellersom utan
med nedsatt skatt försäkran elkraftensmot användning och återför-om som
säljer eller förbrukar elkraften för ändamål vadannat än iangettssom
försäkran 11 § första stycket 2 lagen allmän energiskatt.om

Vårt förslag till lag skatt på energi innebär de nuvarandeom reglernaatt
vilka skyldiga betalaär skatt behålls. Viom docksom vissa,attanser snarast

språkliga, förtydliganden bör innehålletgöras i nuvarande punktenav I
syfte bestämmelsengöraatt överskådlig föreslår också den delasmer att

i olika punkter.upp
Enligt 5 § första stycket 1 skall den framställer elektrisk kraftsom vara

skyldig betala skatt för sin förbrukningatt elkraft, i den inteegen månav
något undantagen i 2 § tillämpligt.är Något kravav förbrukningenpå skallatt
ske i förbrukarens yrkesmässiga verksamhet inte.uppställs Med skattepliktig
elektrisk kraft alltså kraft, inte skattefri till följdäravses 2 Somsom av
exempel kan nämnas producent, framställeratt elektrisk kraft i liteten som ett
Vattenkraftverk generatoreffekt mindreär 100 kWvars än inteoch- -
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inteförbrukar den, ärhaninnannågon nätkraftentransiterar över annans
kraften.framställdadenförbetala skattskyldig att

distributörbestämmelserinnehåller2 attstycket av§ första enom5
skattskyldighetförutsättning förskatt. Enskyldig betalaelektrisk kraft är att

haruttryckverksamhet. Dettayrkesmässigidistributionen skerär enatt
antingen producent,distributör kanEni 5 somdeñnierats 1 kap. envara

ellerelektrisk kraft, någonframställddistribuerar honom somalltså av
sistnämndaikraften detOmframställt.harkraft någondistribuerar annansom

förbetydelsesaknarproducentenhosskattepliktig eller omfallet är
be-Vi såledesden.förskatt attskyldig betaladistributören anserär att

skyldig betala skattdistributörtolkningen är attdenbör attstämmelsen enges
ingådistribution fårbegreppetIhan hanterar.elektrisk kraft ansesallför som

själv.till sigdistributören för överkraftelektriskadenäven som
elektrisk krafträkningfördenjämställs delsstycketandraEnligt §5 vars

skattepliktigersättningbetala emotdels den tarin till landet, attförs utansom
densyftar påfalletelkraft. Detproducentmedelektrisk kraft senareaven

jfr § 3.2eller50 kWtill effektfrikraft meremot aventarsom

6§

skattskyldiga hos be-registreradeskallvilka§6 somI varasomanges
tredjeifinns i 11 §dagbestämmelseMotsvarandeskattningsmyndigheten.

energiskatt.allmänstycket lagen om

7§

allmän12 § lageninträde ochskattskyldighetens motsvararreglerar om§7
elektriskaskattskyldigheten deninträder närdistributionVidenergiskatt.

dis-Uttrycketelkraften.förvärvardenhoskraften mätaren sompasserar
gällervadleveransuttrycketinnebördalltsåtribution har somsamma

tillbränslebeskattningen se kommentarernavidinträdeskattskyldighetens
§.15 kap.

i anspråk"tasuttrycketanvändaegenförbrukning valthargäller attVad
ivalt frågauttryckvilket detförsäljning"ändamål är omför än somannat

vidförekommittidigaresedanocksåuttryck harbränslen. Dettaenergiskatt på
försäkran.elkraft köptsinträde dåskattskyldighetens motregleringen av

i denkraften"använderuttryckenmellaninnebördeniskillnad egnaNågon
inte avsedd.försäljning"ändamål äri för änanspråk"tasrörelsen" och annat

8§

elektrisk kraftdistributörenergiskatt skallallmän§ lagenEnligt 15 avom
energi. Vi föreslåravseende påmedkraften attuppmätningföranstalta avom
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såväl producent distributör skall skyldiga elkraften,som vilketmätaattvara
uppnås hänvisning till mätning skallgenom skeatten den ärav som
skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller

9§

Regler deklarationsavdrag finns i dag i 25 § lagenom allmän energiskatt.om

Första stycket 1

Riksskatteverket har beträffande förbrukning i tåg eller spårbundetannat
itransportmedel sina rekommendationer rörande allmän energiskatt på

elektrisk kraft RSV 1993:2 uttalat till bandrift räknas järnvägar,att
spårvägar, tunnelbana liknande.och Verket vidarehar rekommenderat att
elkraft förbrukas vid drift signaler, växeluppvännningsom och säker-av
hetsanordningar utefter banlinjen skall bandrift. Detta bör enligtanses som
RSV dock inte fallet med bangårdsbelysning.vara

möjlighetEn till motsvarande avdrag för förbrukning för bandrift finns
enligt 24 § första stycket lagen allmän energiskatt för skattc på bränslen.om
Bestämmelsen ihar, något omarbetat skick, förts tillöver 7 kap. 2 §av oss
andra stycket l lagen skatt på energi. Vi har i dettaa om sammanhang
konstaterat det inte faller påatt sådana trafrkpolitiskagöraattoss över-
väganden kunde motivera slopande möjligheten tillsom ett avdrag i detav
aktuella fallet. Detta gäller energiskattenäven elektriskpå kraft.

frågaI bränslen har föreslagit avdrag skall kunnaom att för skattgöras
på bränslen "förbrukats eller sålts för förbrukning isom tåg eller annat
spårbundet transportmedel". Vi uttryck lämpligenatt kananser samma
användas beträffandeäven skatt elektriskpå kraft i motsvarande fall. Kravet
på förbrukaren eller förvärvarenatt elkraften skall kommunika-av ettvara
tionsföretag torde kunna slopas här.även

Elektrisk kraft inteanvänds direkt för drift tåg för driftävenutanav m.m.
olika slag hjälpanordningar i anslutning tillav banan.av Det bör möjligtvara

såsom fallet,att, är avdrag förgöra elektrisk kraftnu används för driftsom
sådana anordningar. Det därför inte,ärav föreslagit beträffandesom

avdraget bränslesidan,på möjligt slopa uttrycket bandrift. Viatt föreslår dock
omformulering bestämmelsen så den knyteren tillav att grundregeln föran

beskattning såväl bränslen elektrisk kraft, nämligenav endastsom att
användning sker för motordrift eller uppvärmning skallsom beskattas. Det är
inte avsiktvår bestämmelsen skallatt ändras materiellt de föreslagnagenom
förändringarna.
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2stycketFörsta

elektrisk kraftskatt påförfår avdragbestämmelsen göras somEnligt
uppvärmning.motordrift ellerändamålför änförbrukas annat

elektrisk kraftförgällernoll-skattesatsbakgrund somMot att enav
vid yrkes-ellertillverkningsprocesseniindustriell verksamhetiförbrukas

avdragsbestämmelsenförtillämpningsområdetväxthusodling,mässig är
motiveringenallmännadenframgårVi därför,harbegränsat. avsomnumera

tidigareolika problemdiskuteraanledningfunnitintekapitel 6, att som
industriella verksam-olikainomförbrukningenmedi sambanduppkommit

heter.
aktualise-tidigare haravdragsbestämmelsendärindustriellaDe processer

industriell verksamhetuttrycketomfattasväsentligt sådanai alltär avsomrats
elektrisk kraftinte förEnergiskatt uttillverlmingsprocessen. somi tas numera

befogatinte detdärförVi är attverksamheter. atti sådanaförbrukas anser
elektriskföravdragsbestämmelsenaktuellaändring denföreta någon avannan

uppvärmning.motordrift ellerenergialstring bytsuttrycket motutkraft än att
innehåll.avdragsregelnsförändringmateriellinte någonHärigenom avavses

användning betraktasliknandebelysning ochinnebär bl.a. somDetta att
uppvärmning.

stycket 3Första

skattepliktigtframställningvidavdragsrättenbehandlarBestämmelsen av
bränsle.

inomframställning bränslenprincipi allfallervivitt kunnat utrönaSå av
Oljerafñnaderierochtillverkningsprocessen.iverksamhetindustriellförramen

för för-gällande O-skattesatsenMed dendetta.exempel påkoksverk är
avdragsmöj-saknarverksamhetslagelektrisk inom dettakraftbrukning avav

praktisk betydelse.ligheten
i begränsadskattepliktigt bränsleinte uteslutaskandockdet attDå

tillinte räknasverksamhetindustrielliframställasomfattning kan somen
ibestämmelsenbehållabefogatvi det atttillverkningsprocessen, ärattanser

teoretiskt falldockantagligenenergi. Ettskatt på vorelagenden omnya --
forskningslaborato-industriföretagsiframställdesskattepliktigt bränsle ettatt

framställningen.denmedi sambandanvändeselektrisk kraftrium och att

stycket 4Första

skattefrihet förtillmöjlighetinga reglerinnehållerGemenskapsrätten om
innebär§anslutning till 10i 2 kap.utvecklatSomktmdförluster. närmare
slopas.kundförlustertill förmöjligheten avdragEG-anpassning därför atten
medförvilketbränslen,allatillämpas förreglerbörpraktiska skälAv samma

intebränslenförgällaupphöraavdragsmöjligheten föreslås ävenatt somatt
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omfattas reglerna i EG-direktiven, dvs. kolbränslen,av petroleurnkoks och
naturgas.

En allmän utgångspunkt för värt arbete behållaär deatt nuvarande
materiella bestämmelserna i energiskattelagstiftningen, i den intemån
gemenskapsrätten hindrar detta eller andra vägande skäl talar för en annan
bedömning. Mot den bakgrunden det kanävenanser värdeom vara av-

ha enhetliga regler för all energibeskattningatt det befogatär behållaatt att-
möjligheten till avdrag i deklaration för kimdförluster vad gäller energiskatt

elektriskpå kraft.

Första stycket 5

Denna punkt reglerar avdragsmöjligheten för skatt pä elektrisk kraft som
framställts i kraftvärmeanläggning och förbrukats fören el-,som värme-gas-,
eller Vattenförsörjning i den verksamheten. Motsvarande bestämmelseegna
finns i idag 25 § första stycket d lagen allmän energiskatt. Denom
skattskyldige möjlighethar välja mellanatt avdrag förgöra energiskattenatt

elektriskpå kraft enligt den aktuella punkten eller för skatt bränslennu på
förbrukats för framställning elkraft 7som kap. 2 § andra stycket 4.av

10 §

Första tredje styckena-

10 § första stycket tillämpligtär bränslenpå förbrukas vid framställningsom
elektrisk kraft, elkraften framställs iav oavsett kraftvärmeanläggningom en

inte.eller
Vi har i kommentaren till 7 kap. 2 § andra stycket 4 och tredje stycket

kortfattat redogjort för de ändringar kraftvännebeskattningen,av ägtsom rum
under de åren. Av redogörelsen följersenaste den författningstext,att som
finns i den nuvarande lydelsen 25 § tredje stycket lagen allmänav om
energiskatt inte heltäckande reglerar beskattningen bränslen förbrukasav som
i kraftvärmeanläggning.en

10 § första stycket inte möjlighet till avdrag för skatt pá bränsleger som
hänför sig till produktion Genomvärme. särskilda Övergångsbestämmelserav
finns dock möjlighet tillavdraggöra den juliatt 1 1994 enligt den äldre
lydelsen 25 fjärde§ stycket lagen allmän energiskattav och från ochom med
den juli1 1994 för hälften den energiskatt på bränsle förbrukatsav försom
produktionen vid samtidigvärme produktionav ochvärme skattepliktigav
elektrisk kraft i kraftvärmeanläggning.en

likhetI med vad anfört vid 7 kap. 2 § andra stycket 4ovan och tredje
stycket, det lämpligtär reglerna inteatt finnsanser att endast i övergångs-
bestämmelser. Vi föreslår därför avdragsbestämmelsemaatt lcraftvärme iom
deklaration för elektrisk kraft förs in i lO § första tredje styckena. Hälften-
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stycket§ förstali 2 kap.bränsleenergiskatt änpå avsesannatden somav
Bestämmelsenkraft.elektriskdeklarationen föridrasalltsåfår3 b av

havilket tordedock bör,avdragsmöjlighet,beslutadriksdagenmotsvarar av
omfattaavdragsrättenformuleringen,beslutademed denavsiktenvarit även

bensin.energiskatten páäven

stycketFjärde

vindkraftproduktionvidavdragbestämmelseñnns den avbestämmelsen om
miljöbonusinnebärBeslutetbeslutat1994under våren enriksdagen om.som

94:297,SFS1993/rskr.SkU34,1993/94:bet.elkraftvindkraftsproduceradför
beskattaselkraftenskattskyldig fördistributör ärfall dåde1994:328. I en

Miljöbonu-förbrukare.tilldistributörenlevererasdenförränkraften eninte av
deklarationsavdragi formsituation lämnas ett somi dennaskall avsen

paragraf,förevarandeisituation reglerasDenna somdistributören.tillfaller
frånlydelseenergiskatti dessallmänlagenfjärde stycket§25 ommotsvarar

juli 1994.den 1medoch

11§

försäkranskattefrittelektrisk kraft får köpas motinnebär omBestämmelsen att
vissaföranvändasskallkraftenatt

energiskatt fårallmäni 26 § lagenbestämmelsernuvarandeEnligt om
elektriskskattefrittskattskyldig köparegistreradden är somän somannan

användasskallelkraftentill leverantörenförsäkran attlämnarhankraft, enom
Vadlag.eller bstycketi § första25ändamålen somsammaaför något av

energialstringdylikt, ändamål änbandrift ochförbrukning för annatäravses
energiskattepliktigt bränsle.bensin ellerframställningoch av

elektrisk kraftinköpskattefriavidförsäkrananvändaMöjligheten avatt
tillverkningsindustrin torde haskattefriheten förkvar,ñnnas ävenbör om

försäkransinköpförminskat avsevärtanvändningsområdet avmedfört att
energialstring eller,ändamål änföranvändning bl.a.förkraft annatelektrisk

motordriftändamål änuttrycket,föreslagna annatdetanvändaför att av oss
uppvärmning.eller

vissaframställs ikraftelektriskSärskild skatt12 kap. som
Vattenkraftverk

elektrisk kraft.vissskatt pålageni kap.12Bestämmelserna motsvaras omav
skatt.för dennaändringar reglernamateriellaingaföreslårVi av
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13 kap. Särskild skatt pâ elektrisk kraft framställs isom ett
kärnkraftverk

kapitletI har förts in bestämmelser den särskilda skatt för elektriskom kraft
från kärnkraftverk i dag finns i lagen l983:l104.som Några materiella
ändringar har inte gjorts bestämmelsernas innehåll.av

16.1.4 Avdelning 4

14 kap. Skatt på inrikes flygtrafik

Skatten inrikespå flygtrafik har tillkommit miljöskäl. infördesDen denav
l 1989 och inriktades från börjanmars avgasutsläppmot kolväten ochav
kväveoxider. Fr.o.m.den januaril 1991 dvs. i samband införandetmed av-koldioxidskatt på bränslen kompletterades skatten så den också blevatt-
beroende koldioxidutsläppen från den inrikesav flygtrañken. Utrikesflyget
omfattas inte skatten, vilket har sin igrundav Sveriges internationella
åtaganden luftfartenspå område.

Vi har i kapitel 9 betänkandet behandlat beskattningav flygbränslenav
och har bl.a. redovisat aktuella regler gemenskapsrätten ställersom förupp
beskattning sådana bränslen. artikelAv 8.1 iav b direktiv 92/81/EEG framgår

skatt inte skallatt mineraloljeprodukterpåtas ut förbrukas vidsom annan
flygning sådanän sker för privata fritidsändamål.som Det finns dock enmöjlighet för medlemsstaterna begränsa skattefrihetenatt till gälla endastatt
flygfotogen.

I den mån skatten inrikespå flygtrafik bränsleskatt strideranses som en
den gemenskapsrättensmot regler skattefrihet för yrkesmässig flygtrafik.om
Eftersom skatten inte konstrueradär bränsleskatt finnssom docken ren
anledning gemenskapsrätten,att anta vidatt svenskt medlemskap,ett inte
lägger hinder i förvägen fortsatt tillämpning lagen.en av

Vi har överfört de nuvarande bestämmelserna i lagen miljöskatt påom
inrikes flygtrañk till 14 kap. i den lagen skatt energi.på I syftenya om att
öka överskådligheten har bestämmelserna ordnats på något annorlundaett sätt.
Vidare har vissa språkliga förändringar och förtydliganden gjorts. Avsikten har
dock inte varit några förändringargöraatt det materiella innehållet i lagen.av

Vi har föreslagit skatten inte längreatt skall kallas miljöskatt. Skälet härför
endast koldioxidskattenär att och svavelskatten inte den beteckningen,getts

skälen härförtrots desammaatt är för skatten på flygtrañk.som
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Avdelning 516.1.5

Överklagandekap.15

innebär lagenvilketbeskattningsbeslut, attinte§i 1 ärbeslutDe angessom
till följdtillämplig. farDettainteprisregleringsavgifter ärochpunktskatterom

partsställningochöverklaganderättbådeskulle saknaallmännadetbl.a. att
innebärföreskrivs. Dettaintei någotmanden annatbeslutdessabeträffande

bifallerbeskattningsmyndighetenallmännadet enpraktikeni attLex. om
ochbeslutetöverklagamöjlighetingendet allmänna att ominte haransökan

ochförstablir länsrättenenskildedenöverklagandebifallerlänsrätten ett av
skallRiksskatteverketföreslårundvika detta attsyfte gesinstans. Isista att

skattskyl-dentalanallmännasdet ävenföraRiksskatteverket bör omtalerätt.
beslut.överklagatharsökanden ettdige eller

Övergångsbestämmelser16. l

3Punkt

likställas skattskallenligt lagendenmed skattbestämmelse nyaEn attom
enligt den lageneftersom avdragbl.a.behövs,upphävda lagarna nyaenligt de

upphävda lagarna.enligt deför skattmedges ävenkunnabör

Punkt

januari 1993 ochgenomfördes den 1energibeskattningen,reformDen somav
i industrielltillverkningsprocessenberörde1994,vårenändrats senastsom

Viväxthusodling.yrkesmässigiuppvärmningen växthusochverksamhet av
fraga.dennakapitel 2 berörtihar

tredje§i kap. 2bestämmelserna 7börbeslutatsvadföljdTill somav
såvitt växthusupp-i lagen,den6 och 119 kap. avserstycket, nya

denoch medfränförsttillämpasväxthusodling,yrkesmässigvidvärmning
kompensationrespektivedeklarationsavdragsigjanuari 1996. Det rör1 om

bränslekoldioxidskatten på änfjärdelar annatförochenergiskattför tre av
stycket 3 bförsta1 §enligt 2 kap.oljeprodukterhögbeskattadebensin eller

växthusodlingyrkesmässigväxthusuppvärmning vid samtförförbrukatssom
ändamål.dettaförleverereratskompensation för värme somom
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16.2 Förordning skatt på energiom

1-3§§

Som vi diskuteratnärmare ovani kommentarerna till 4 kap. 3 och 11 § lagen
skatt energipá föreslår vi regeringeniom förordningatt föreskriver vad som

bör med lagerhällning i omfattning.avses större Gränsdragningen har
betydelse för kan godkännas upplagshavarevem som respektive,som vad
gäller andra bränslen iän 2 kap. 1 § första stycketsom 1avses vem som-kan registreras lagerhällare för bränslen.som

Enligt de förordningar meddelats i anslutning tillsom respektive
energiskattelag, dock dieseloljeskattelagen, har regeringen föreskrivit när
lagerhällning, återförsäljning och förbrukning fär ske i större omfattning.anses
Till följd förslagvärt blir det endast aktuelltav med föreskrifter vad gäller
lagerhállning.

Vi det viktigtäratt skattereglernaanser att enklaär och praktiska att
tillämpa så undantagatt möjligtsamt finns frän huvudreglema.som Mot
den bakgrunden med hänsyn tillsamt vårt förslag tillatt omfattning den- av
direkta skatteplikten innebär i huvudsak betydande inskränkningar i det
skattepliktiga området för oljeprodukter vi endast volymgränsattanser en-i sammanhanget bör tillämpas för flytande bränslen, vad bränsletoavsett

till.används Denna kan lämpligengräns m3,till 500sättas vilket denär gräns
i dag gäller för normal lagerhällningsom enligt bl.a. §1 första stycket 1

förordningen 1964:351 allmän energiskatt. Medan denom nuvarande
bestämmelsen förutsätter lagervolymen faktisktatt ñnns i den skattskyldiges
lager, intedettaär krav enligt värt förslag. Viett föresläri stället sökandenatt
skall disponera lagerkapacitetöver motsvarande storlek.en Beträffandeav
vara överväganden i denna del hänvisas till kommentarerna till 4 kap. 3 §
lagen skatt på energi.om

Enligt förordningen bensinskatt gäller betydligt högreom fören gräns
lagerhällning bensin och andra bränslenav skattepliktigaär enligt lagensom

m’bensinskatt, 15 000 m3500om för flytandemot bränslen ärsom
skattepliktiga enligt lagen allmän energiskatt. Vi inteom detatt äranser
befogat särskilt skilja bensinatt och krävaut högre lagringskapacitet för
lagerhällning sådant bränsle.av

Även för fasta bränslen innebär värt förslag lagringskapacitet viom att
ansluter till den i dag finnsgräns i förordningarnaoss som energiskatt ochom
svavelskatt. Omräkningsbestämmelsen i 3 § har förts frånöver 1 § andra
stycket förordningen energiskatt respektive frän 1 §om andra stycket
förordningen svavelskatt.om

40ch 5

Paragraferna har materiella ändringarutan förts från denöver nuvarande
förordningen 187 märkning vissa oljeprodukterm.m.om Det bidragav

g
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till lagenövergångsbestämmelsernainämnda punkteni denavsessom
bidrag upphörhandikappade. Dettadieselfordon1440 ägs1992: rör avsom

1995.oktoberden 1

7§§60ch

inteenergiskattelagarna, docktilli anslutningförordningarsamtligaI
beskattningsmyndigheten skallföreskrifterfinnsdieseloljeskattelagen, attom

avregistrering-registreringarochverkställdageneraltullstyrelsenomunderrätta
skattepliktigt bränslebeskattningsmyndighet i fall dådeTullen ärar.

skattskyldig.registreraddenimporteras ärän somsomannanav
i tullens uppbörd skattEG kommermedlemskapsvensktmedochI ett av

EG. Tullen harutanförimporteras från ländertill bränslenbegränsasatt som
till vilka godkändahantering kännabehov ärvid denna att som upp-somav

i 2 kap. 1 §andra bränslenrespektive, vad gäller änlagshavare avsessom
skattskyldiga.registreradestycket 1första som-

Ändringar lagstiftningi16.3 annan

ändring i fordonsskattelagen16.3.1 Lag om

diskuterat vilkamotiveringenallmännakapitel deni 5.17 närmareVi har av
oljeproduk-användningsområdet för högbeskattadeförändringar krävs avsom

förändringi EG. sådansvenskt medlemskap En äri samband med attettter
olja. Vidrivas högbeskattadi skall medfrån dag,till skillnadtrañktraktorer,

anledning sänka fordonsskatten för dessafunnitbakgrundenden atthar mot
drivasinte kan medtrañktraktorernivå gäller förtill denfordon somsom nu

drivmedelsdifferentieringenLagtekniskt dettadieselolja. åstadkoms attgenom
föreslåsfordonsskattSammatrañktraktorer slopas.förfordonsskattenför

samtliga trañktraktorer.gälla föralltså

författningarFöljdändringari andral6.3.2

energiskatthänvisningar till allmänlagenförfattningar finnsolikaradI omen
skattebrottslagenExempelenergiskatteområdet.lagar på ärandraoch

skattefordringarm.m.förmånsberättigade1971 107269 och lagen197 l om::
medföraenergi därförkommerskatt påden lagenInförandet attnya omav

till sådanaVi inte förslagförfattningar. hariföjdändringar andra upprättat
följdändringar.
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Särskilt yttrande
WeigeltUllaexpertenav

lagteknisk lösningutredningens till förinte i förslaginstämmerJag att
vegetabiliska bränslenskattefrihet skattelättnader för ochåstadkomma resp.

fordonsdrift.används förmotoralkoholer som
hänvisning till gällande EG-regler fråganUtredningen föreslår med att

regeringen möjlighetdispensbestämmelse,skall regleras attsom gergenom en
inomvid försöksverksamhetbränslen användsskattelättnadermedge när ramen

pilotprojekt.för
skatteplikt skattesatseroch lägre lagenbestämmelsernanuvarandeDe om
bensinskatti kommer såledesenergiskatt och lagenallmän ersättasattomom

dispensregler.av
bidra tillförändringen skulle ökad osäkerhet beträffandeföreslagnaDen en

innebärlångsiktiga satsningar förnybarapå bränslen. Dettalönsamheten attav
riskerarsatsningar utveckla förnybara motorbränslenönskvärda på attatt

utebli.
huvuduppgift varit skattelagstift-har den svenskaUtredningens att anpassa

just finns emellertidregelverk. frågatill gällande I dennaningen EG:s nu
sida behandlingenfrån svensk avvaktabedömning också skälenligt min att

beskattning vegetabiliskadirektivförslag motorbränslen ochde avomav
inomnärvarande pågår EU.motoralkoholer försom

miljöstyrandedirektiv effektenutredningens framgår denAv att av
energi Efter den omfattandeallt under år.betonatsskatterna på senaremer

utredningsgjorts inom för denna arbetereglernagenomgång som ramenav
energibeskattningen iemellertid både svenskframhållasförtjänar det att att

i urholkarlagstiftning EG:s rättsakter utfonnad påoch sättär ett som
i miljösyn-möjlighet energianvändningen frånskattesystemens att styra en

skattebefrielserikning. finnsomfattande reglerönskvärd Depunkt omsom
ingående förskattenedsättning behövaför bränslen skulleoch över attses

inte ieffektiv miljöstyrning. har dock legatDettaåstadkomma meren
utrednings uppdrag.
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