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Sammanfattning

Inledning

mellanavvägninguppgiftcentrala göraärUtredningens att en
vägtrafikområdet.inomhand skatter,i förstastyrmedel,ekonomiska

avseende påmedstyreffektemaförbättraavvägningenmedSyftet är att
ekonomiskförutsätteravvägningsådantrafiksäkerhet. Enochmiljö en

avsaknadexpertis. Iutförsnärvarandeföranalys vilken extern av enav
vissamöjligtendastdet görastyreffektema attärslutförd analys av

därför iharUtredningenbeträffande dessa.övervägandenallmänna
denberoendeintefrågorprioriterat ärdelbetänkandedetta avsom

analysen.nämnda

Försäljningsskatt

bilavgasdirektiv begränsatEU:sförändringarochEU-inträdetSedan av
miljöklasserärefterförsäljningsskattendifferentieramöjligheterna att

tillrelateradutsträckninglitenmycketiskattdenna numera
det-skebörmiljöklassvissvillOmmiljöklassystemet. engynnaman
möjligtblirdettasåförsäljningsskattdifferentierad snartgenom en -

möjligheternavill öka att styradirektiv. Omtill EU:smed hänsyn man
förändringrikta insatsernabörmiljöklasser mothjälpmed enmanav

efterdifferentierashellerintekanFörsäljningsskattenEG-rätten.av
etableratfinns någotintedeteftersomtrafiksäkerhetsklasser ännu

övrigaUtredningensklasser.sådanafordon iindelningförsystem av
försäljningsskattåterinförabehovmedförabedöms inte attförslag

skäl.fiskalapersonbilar av

fordonpå lättaFordonsskatt

föreslårmotorcyklarochpersonbilarfordonsskattenVad gäller
efterbeskattningengällandetidlångsedandenutredningen att

Anledningenenhetsskatt. är attmedochtjänstevikt slopas ersätts en
ellermiljö-siggrundad påintetjänsteviktsbeskattningen är vare

förskälsådanafinns några attintedetochtrafiksäkerhetsskäl att
lättaolikamellanvägslitageiskillnadernainbördesden.behålla De
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fordon obetydliga och motiverar inte nuvarande detaljerade regleringär
skatteuttaget. enhetsskattEn personbilar och motorcyklar medförav

avsevärda förenklingsvinster. Enhetsskattebeloppet för bensindrivna
personbilar och motorcyklar bör bestämmas till l 100 kronor år.per

innebärDet kraftig höjning för motorcyklar eftersom fordonsskattenen
på dessa för närvarande uppgår till högst kronor220 år.per
Trafiksäkerhetsskäl emellertid det mycket svårt motiveragör äratt att
lägre fordonsskatt motorcyklar på personbilar.än

Fordonsskatten på dieseldrivna personbilar 1993 års modell ochav
äldre bör inte minst miljöskäl höjas till nivå gäller förav samma som

personbilsdieslar. Därmed skulle enhetsskattebeloppet förnyare
dieseldrivna personbilar, oberoende årsmodell, bli knappt fyraav
gånger så skattebeloppet på bensindrivna personbilar ochstort som
motorcyklar vilket innebär kronor4 200 år.per

Fordonsskatten lätta fordon bör förpå närvarande inte differentieras
efter miljö- eller trafiksäkerhetsklasser. Sveriges handlingsfrihet skulle
inte öka miljöklassdifferentieringen överförs tillom
fordonsskattesystemet eftersom det inte kan klarlagt sådanattanses en
beskattning förenlig med bilavgasdirektiv. DifferentieringEU:sär av
skatten med hänsyn till fordons trafiksäkerhet inte heller möjligär
förrän finnsdet etablerat för trafiksäkerhetsklassningett system av
fordon.

Fordonsskatt på fordontunga

Fordonsskatten fordon till blandbör med hänsyntunga annat
internationella konkurrensskäl inte bli föremål för andra ändringar än
de föranleds nyligen framlagd proposition vägavgift påsom av en om
vissa fordon. däri föreslagna ändringarna innebär nedsättningDetunga

fordonsskatten till minimiskattesatser, dockEU:s medhögst ettav
belopp vägavgiften. anslutning tillGenommotsvararsom
ifrågavarande vägavgiftssystem inleds mellansamarbetenärmareett
Sverige och andra deltagande länder i det s.k. Eurovinjettsystemet. På
längre sikt kan det lämpligt Sverige slopar fordonsskatten påattvara
släpvagnar och i stället hela skatten på dragfordonet.tar ut
Kommunikationskommittén hade föreslagit differentiering av
fordonsskatten lastbilar och bussar med hänsyn fordonenstill
användningsområden. Förslaget bör inte genomföras eftersom det bland

skulle medföra mycket svåra administrativa problem.annat
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koldioxidskattochEnergi-

energi- ochförslag rörandefram någrainteUtredningen lägger egna
från dedirektiv utgåttmed sinaenlighethar ikoldioxidskattema utan

skattenivåema.föreslagna DettaKommunikationskommittén utgörav
förslag.Kommunikationskommitténsställningstagande förinte något

skrotningspremienHöjning av

utredningenbilar föreslårgamlautskrotningenpåskyndaFör enatt av
Syftet medpersonbilar.på äldreskrotningspremienhöjningkraftig av

ochmiljö-allrahar debilarde sämstaförslaget är att som
möjligt.snabbttrafik såförsvinnaskallsäkerhetsegenskaperna somur

starkt begränsarpersonbilaräldreandelendenBakgrunden är storaatt
utveckling påtekniskadecenniemasde senastenyttan av

förbättradeinriktningtydlighaftharpersonbilssidan. motDenna en
särskiltförslagetMiljöskälen försäkerhetsegenskaper. ärochmiljö-

medbilarhosmiljöegenskapernabetydligt bättredegrundstarka på av
allsinteförekommeravgasreningSådav nästanavgasrening.katalytisk

äldre.modell ellerårsi bilar 1986av
beräknatbeloppsmässigt harhöjningeninteUtredningen utananger

skall dockpremien. Detnivåer påalternativavid vissautfallet
förkraftigskrotningspremien måste atthöjningenframhållas att varaav

personbilsparken.säkerhetseffekterochmiljö-önskadege
gällaoch endasttillfälligskrotningspremien börHöjningen varaav

1986 årspersonbilartillbegränsasbörmånader. Denunder nio av
vidgodkäntsfordonförgällaendastocheller äldremodell som

nuvarandeskrotningen. Denföremånaderkontrollbesiktning inom 14
kvar.finnasdärefter intebörkronor,skrotningspremien, 5001högre
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Inledning1

Utredningsuppdragetl 1
.

mellanavvägningutredninguppgift för dennacentral är göraattEn en
begränsaellertrafiksäkerhetenökakanstyrmedelekonomiska som

avseendei dettastyrmedlen utgörsfrämstamiljöpåverkan. Detrafikens
energi- ochnämligenvägtrafiken,träffarde skatter somav
motorfordon.forsäljningsskatt påochfordonsskattkoldioxidskatt,

kanstyrmedel. Denekonomiskt t.ex.Skrotningspremien är annatett
gamla fordon.utskrotningenpåskyndaforhöjas att av

bedömningsamladtill någonhänvisasdirektivenI att av
tidigare.gjortsvägtrafiken inteträffarskatterstyreffekterna de somav

blandstånd,tillkommersådan analysangelägetdärförDet att enanses
motverkareffekterolika skattemasdeundvikafor attattannat

på såutformasbörförslagutredningensframhållsvarandra. Vidare att
miljösynpunkttrafiksäkerhets- ochstyreffektensamladedensätt att ur

ökar.
deutgångspunkt isinutredningendirektiven harEnligt att ta

sitt andralämnade iKommunikationskommitténprincipöverväganden
delbetänkande.

förenklakanundersökaingårutredningsuppdragetI att manom
försäljningsskatt.ochfordonsskattförreglerdetaljeradenuvarande

fordonsslagblandberoendeskatteninnebär annatReglerna äratt av
ipåpekardirektivenmöjligheter ärde attfordonsvikt. Enoch somav

skattebelopp.enhetligamedstället låta skatten uttas
medmöjlighetenutredningsuppdraget attingår i övervägaVidare att

bilar.gamlautskrotningenökastyrmedelekonomiska av
i dettabilaga 1helhet intagnasinfinns iDirektiven som

betänkande.
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1 Utredningsarbetet

Det central uppgift för utredningen kartläggaär sagts attsom en
styreffektema de skatter träffar vägtrafiken. sådan analysEnav som
förutsätter ekonomisk expertis inte blivit tillgänglig försom
utredningen förrän i april påbörjades1997. Då inom Handelshögskolan
i Stockholm ekonomisk analys styreffekterna. Analysen kräveren av

omfattande arbete och kommer förhållandevis lång tid iett att ta
anspråk. avsaknad detta underlag kan utredningenI endast göraav
vissa allmänna överväganden beträffande styreffektema av
ifrågavarande skatter. Utredningen har därför prioriterat frågorsådana

inte beroende resultatet den ekonomiskanämnvärtärsom av av
analysen. handlar bland förenkla gällande regler förDet annat attom
fordonsskatten lätta fordon och utreda möjliga förändringar med
hänsyn till EG-rätten.

viktiga bedömningen styreffektema de skatter träffarDen av av som
vägtrafiken alltså utföra.återstår kvarstår del andraDessutomatt en
frågor vilka i direktiven del utredningsuppdraget,nämnts som en av
bl.a. Vidare finns det enligt utredningens meningskoterskatt. ävenen
behov författningstekniskt inriktad ochöversynav en mer
modernisering bestämmelser inom vägtrafikområdet. Med hänsynav
härtill förlängd fortsattahar utredningen givits tid för sitt arbete och
avlämnar därför de aktuella förslagen i form delbetänkande.ettav

Sedan berörda i utredningen hade förordnats i oktober 1996 höll
utredningen novembersitt första sammanträde den 1996. Senare5

månad anordnade utredningen hearingar där företrädare förtresamma
bland näringslivsorganisationer fick tillfälle lämnamiljö- och attannat
synpunkter. har såväl muntliga skriftliga synpunkterDärutöver som
lämnats till utredningen under arbetets gång.

Delbetänkandet först försäljningsskatten motorfordon ochtar upp
möjligheterna differentiera denna skatt efter miljöklasser. Därefteratt
behandlas fordon i kapitelfordonsskatten lätta och 3tunga
respektive fordon fordonsskattendet gäller måste inte baraNär tunga

dieselbränslet, dvs. energi- ochbeskattningenävenutan av
koldioxidskatterna, utformas med till den trafikenhänsyn ärtungaatt

för internationell konkurrens. skatter behandlas i kapitelDessautsatt
Utredningen lägger dock inte fram förslag rörande energi-några egna
och koldioxidskatterna har i sitt arbete från deutgåttutan av
Kommunikationskommittén föreslagna skattenivåerna. innebärDetta
inte för kommitténs förslag.något ställningstagande
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deti hearingamauppfattning bland deltagarnautbredd ärEn attvar
allra bilarna.uppgift bli med deangelägen sämstaatt aven

med sinauppfattning den i enlighetbeaktat dennaUtredningen har när
styrmedel ökamed ekonomiskamöjlighetendirektiv övervägt att

Handelshögskolanändamål hargamla bilar. dettautskrotningen Förav
ifrågavarandetilläggsuppdrag, analysenfåtti Stockholm utöver avsom

höjdeffekternaundersökastyreffekter,skatters att av en
har utförts och resultatetTilläggsuppdragetskrotningspremie. utgör ett

lämnas iskrotningspremienrörandeför det förslagunderlag som
kapitel
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motorfordonpåFörsäljningsskatt2

närvarande intefördetbedömerUtredningen attförslag:Utredningens
Ompersonbilar.påförsäljningsskattåterinföra manbehovfinns attav

differentieradskedetbörmiljöklassviss genom envill engynna
möjligblirmiljöklasserefterdifferentieringsåförsäljningsskatt snart- ökaskulle intehandlingsfrihetSverigesdirektiv.till EU:smed hänsyn

fordonsskattesystemettillöverförsmiljöklassdifferentieringenom
förenligbeskattning ärsådanklarlagtkan attintedeteftersom enanses

medmöjligheternaöka styravill attOmbilavgasdirektivet.med man
EG-förändringinsatsernarikta motbör avmiljöklasser enhjälp manav
efterdifferentierashellerintekanFörsäljningsskattenrätten.

indelningföretableratfinnsdet systemförrän etttrafiksäkerhetsklasser
klasser.sådanaifordonav

Inledning2.1

1978:69till lagenbakgrundkapitel omdettaiAvsnitt 2.2 enger
avsnitt 2.3 görsLFM. Imotorfordon merenförsäljningsskatt

efterförsäljningsskattendifferentieringdenbeskrivningingående avav
års1993medochfrångällaförinfördes attmiljöklasser som

försäljningsskatteninförande harmiljöklassystemetsEfterbilmodeller.
direktivEU:sförändringarochEU-inträdetbland avgrund annatpå av

ibehandlasändringarförändringar. Dessaomfattandeförföremålvarit
imotorfordonpåförsäljningsskattenbeskrivsavsnitt 2.52.4. Iavsnitt

överväganden2.6avsnittiSlutligenEU-länder. görsandranågra
försäljningsskatten.svenskadenutformningenframtidadenrörande av

försäljningsskattenanvändamöjligheter somfaktiska attSveriges
påverkasmöjligheterbetydelse. Dessaavgörandehärvidstyrmedel har

konkurrensskäl.internationellaEU-åtagandensåväl somav
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2.2 Bakgrund m.m.

2.2.1 Lagen omsättningsskatt på motorfordonom
OML

Den nuvarande försäljningsskatten på motorfordon har sitt iursprung
olika åtgärder under 1950-talets första hälft, bl.a. infördes
investeringsavgifter, med syfte skapa balans i samhällsekonomin.att
När det gäller motorfordon betonades behovet hämma bilismensattav
snabba utveckling. Man pekade på denna krävde investeringaratt stora
i form och hotadevägnät snedbelasta samhällsekonomin.attav m. m.
De investeringsavgifter rörelseidkare och jordbrukaretogs utsom av
omfattade i huvudsak också investeringar i lastbilar och bussar. De
speciella avgifterna fordonpå kom därför i princip personbilaratt avse
och motorcyklar. Den första särskilda avgiften infördes genom
förordningen 1951:660 skatt vid tillverkning och importom av
personbilar Avgiften utgick vid tillverkning och importm. m. av
personbilar, motorcyklar sidovagnar till sådana och utformadsamt var

värdeskatt. Beskattningsvärdet utgjordes konsumentpriset,som en av
inklusive skatt, och avgiften utgick med 10 detta pris.procent av
Utformningen värdeskatt frångicks förordningensom en genom
1955:21 avgift vid investering i motorfordon år 1955 särskildom
investeringsavgift. Enligt denna förordning bestämdes avgiften i stället
med utgångspunkt från fordonets tjänstevikt och ålder och motsvarade i

tal 10 anskaffningskostnaden.runt procent av
När lagen 1956:545 omsättningsskatt motorfordon OMLom

infördes användes konstruktion; viktskatt avvägdes såsamma en som
den motsvarade ungefäratt 12 konsumentpriset. Skattenivånprocent av

utgjorde därmed 2 kronor 30 kg tjänstevikt.öre l 1956:188per prop.
hade bl framhållits det inte längre fanns förutsättningar föratta en
värdebeskattning eftersom prisbildningen på motorfordon släppts fri.
Även denna lagstiftning motiverades önskan dämpa bilismensattav en
expansion. Till skillnad från de tidigare författningarna den integavs
begränsad giltighetstid.
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motorfordonpåförsäljningsskattLagen2.2.2 om

LFM

motorfordonförsäljningsskatt1978:69lagenOML ersattes omav
innebar vissalagenapril 1978. Denkraft deni 1träddeLFM nyasom

Iomsättningsskatten.moderniseringochförändringar prop.aven
hadeiuttalats, OML settbland storthade att1977/78:78 annat en

viktfordonetsefterbeskattningenochutformninglämplig att
bordedärförsyfte ochomsättningsskattensmedvälöverensstämde

förhållandeiändrades inteSkattenivånvidare.fall tillsbibehållas, i vart
till OML.

Ändringar i LFM2.2.3

Införandetändringar.fleraförföremålvarithar avLFM
deavsnitt, mestibeskrivs ärnästamiljöklassystemet, avensom

skallavsnitt 3.4. Häribehandlasförändringarbetydelsefulla. Senare
innangjortshadeiändringar LFMdedelberörasbara somaven

infördes.miljöklassystemet
kompletterades 1981tjänsteviktberäkningBestämmelserna avom

viktenförskallavdrag görasfordoneldrivnaförregel att avmed omen
frånhöjdesförsäljningsskattenpåNivån1981:1031.SFSbatterierna
ochfrånochkg20kronortill 3januari 1984 öredenmed 1och per
och1983:969SFSkg80till kronor4juni 1985 öremed den 15 per

1985:495.SFS
tillförsäljningsskattendifferentieringinfördesjuli 19861Den av

frivilligtmodellerårsoch 1988personbilar 1987deförförmån somav
1986:260. DennaSFSavgasreningförutrustningmedförsågs

tillmotsvarighetbegränsadkan ändifferentiering omensomses --
generelladeninnebarmiljöklasser. Denefter attdifferentieringsenare

årsmodellemapersonbilarförhöjdesförsäljningsskattendelen avav
dessabilardeförminskadesskatten1988och av1987 attsamt

blevavgasreningsådanmedfrivilligtårsmodeller utrustats somsom
Nedsättningenmodell.års1989medochfrånobligatorisk av

medbestämdesfordonavgasrenadeförförsäljningsskatten
avgasreningskravenuppfyllaförmerkostnadenutgångspunkt i att

kronor.200tillberäknats 5hadevilken
nivångenerelladenhöjdesjuni 1987den 15medochFrån

reglernasärskildaoch dekgkronor 40till 6 öreförsäljningsskatten per
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för personbilar 1987 och års modeller1988 anpassades efter denav nya
skattenivån SFS 1987:400.

januariDen 1 1990 höjdes skattepliktsgränsen för lastbilar med
skåpkarosseri bussar frånoch kg till3 000 3 500 kg totalvikt och den
särskilda forhöjningen skatten for fordon med tjänsteviktav
överstigande kg slopadesl 600 SFS 1989:1031. skäl förSom
höjningen skattepliktsgränsen den tekniska utvecklingen hosav angavs
lätta lastbilar med skåpkarosseri med totalvikt överstrax
skattepliktsgränsen kg det kraftigt3 000 ändrade inköpsmönstretsamt
for sådana lastbilar, nämligen de blivit mycket populäraatt som

for personbilar 1989/90:50prop. 94.ersättare s.

2.3 Milj öklassystemet

Miljöklassystemet, infördes medförde försäljningsskatten1991, attsom
på motorfordon kom användas styrmedel för underlättaatt ett attsom
introduktionen fordon miljöegenskaper.med bättreav
Miljöklassystemet innebar forsäljningsskatten tidigareberäknad påatt -

efter fordonets vikt skulle ökas eller minskas beroende vilkenpåsätt -
Ändringarnamiljöklass fordonet tillhörde. grundades på

Miljöavgiftsutredningens betänkande SOU 1989:83-84 och infördes
for gälla från och med årsmodell beslutades1993. Senare skjutaatt att

ikraftträdandet såvitt fordon, avsnitt 3.4. Föräventungaupp avser se
personbilar innebar miljöklassystemet forsäljningsskatten höjdesatt
med 2 000 kronor i miljöklass oförändrad i miljöklass 2 samtvar
sänktes med 000 kr i miljöklass Miljöklassindelningen definierades4
i andra stycke och lades till grund för2 § LFMett nytt av
beskattningsnivåerna enligt 1990/918 § SFS 1991:608, 156.prop. :

Sedan tidigare gällde avgaskrav för personbilar, lastbilar och bussar,
enligt bilavgaslagen och bilavgasforordningen. kravnivåer skulleNya
omfatta personbilar fr.o.m. lastbilar1989 års modeller, lätta och bussar
fr.o.m. 1992 års modeller lastbilar bussar fr.o.m.och 1993samt tunga
års modeller. bestämmelser miljöklassindelning infördes iDe om som
bilavgaslagen innebar personbilar, lastbilar och bussar iatt nya
samband med avgasgodkännandet skulle placeras i treen av
miljöklasser där klass fordon uppfyllde3 avsåg endast gällandesom
avgaskrav. klass skulle placeras fordon hade väsentligtI 2 lägresom
utsläpp eller uppfyllde högre krav frågaisom om
avgasreningssystemens hållbarhet. Miljöklass avsågs fordonl avse

dessutom uppfyllde högasärskilt krav beträffande hållbarhet ellersom
särskilt lämpade for användning i tätortstrafik. ansågsDet attsom var
med miljöklasser borde anknyta till befintligadet försystemet systemet
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avgasegenskaper.fordonskontrollochgodkännande nyaav
tillmöjligtlångtsåskulleoch 2lMiljöklassema anpassassom

utomlands.planeradeellerbeslutadekravsträngare som var
detansågsmiljöklassernade bättreikravnivåemagällerVad

amerikanskademeddessautformanaturligt att
långtgåendedeeftersomförebild mestbilavgasbestämmelsema som

varithaalltsåtycksAvsiktenKalifornien.isärskilti USA,fannskraven
EGlängeeller så1996,efteramerikanska krav äventillämpa omatt

blanduttaladespropositionenUSA. Ikravlikainförinte stränga som
tillmiljöklassernaolikai dekravnivåemaanpassningattannat aven

bibehållenmedmöjligtså"därskebör ärEG-reglerkommande
miljöambition".

och bussarlastbilarlättaochpersonbilarförskulle,Miljöklass 1
kravdeikg,500under 3 sett motsvaratotalvikt stort sommed en

imodeller. Kravenårs19951993förKalifornieniplanerades -
medUSAfederalt iinfördesdeskullemiljöklass 2 motsvara som

motsvarandepåEG-kravframtidaellermodellerårsfrån 1994början
avgasreningskravsvenskagällandeskulleMiljöklass 3nivå. motsvara

EG-krav.jämförbaradärmedeller
ändrainteskullemiljöklasserolikamellanSkattedifferentieringen
såändradesskattenivåema attinnebarskattetrycket. Det atttotaladet

Vidaregick jämnttotaltskattehöjningaroch settskattesänkningar upp.
förmerkostnademaanpassad såstorlek attskattedifferentieringensvar

medjämförteller 21miljöklassernaförfordonochtillverka utrustaatt
försäljningsskatteninnebarutjämnas. Det attkunnaskulle3miljöklass

medsänktesochmiljöklass 3personbilar iförkronor000med 2höjdes
lastbilarsådana lättamiljöklass Föripersonbilarförkronor4 000

motsvarandegjordesförsäljningsskattepliktigabussaroch varsom
varitintetidigarebussarochlastbilarlättadifferentiering. För som

ikronor000med 6försäljningsskattinfördesförsäljningsskattepliktiga
fordoneldrivnamiljöklass 2. Förikronor000med 4och3miljöklass

miljöklass Iifordonförberäknasförsäljningsskattenskulle som
iskillnadernaeffekternapåpekadespropositionen att av

tillkommermervärdesskattförstärksförsäljningsskatt attgenom
kg5003totalviktÄven med överoch bussarlastbilarförbeloppen.

fordonsådanaförförsäljningsskatt,bestämmelser sominfördes om
Dedieselmotor.medförseddaocheller 3miljöklass 2tillhörde var

sänkninggenerellföranvändesskatteintäkterna avökadehärigenom en
miljöklassermedSystemetbussar.ochlastbilarförkilometerskatten

äldrefordonochmodellerårs1993fr.gällaför avinfördes att m.o.
enligtbeskattas1992,utgångenefterskulle,årsmodeller av

tidigareblevIkraftträdandet sagtsmiljöklassförskattereglema som
fordonen.debeträffandeuppskjutet tunga
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2.4 Förändringar efter miljöklassystemets
införande

2.4.1 Uppskj ikraftträdande för fordonutet tunga

Sedan miljöklassystemet hade införts beslutades ikraftträdandetatt av
de försäljningsskattereglerna skulle skjutas såvittnya tungaupp avser
fordon. I propositionen 1992/93:l24 s. ff69 hade föreslagits att
ikraftträdandet de reglerna för fordon skulle skjutastungaav nya upp
till den juli1 1993, skatteutskottet beslutade i stället skjutaattmen upp
hela den försäljningsskatten för fordon till gälla fr.o.m.tunga attnya
1994 års modeller. Det fanns problem rörande bland annat
tillverkaransvaret. Flera motionärer hade framhållit bilindustrinatt ännu
inte kunde tillhandahålla lastbilar med olika miljöklasser och att
köparna därför hänvisade till lastbilar i miljöklass Utskottetvar
konstaterade den försäljningsskatt lagts på fordonatt i syftetungasom

inköp fordon i miljöklassernaatt styra ochmot 1 2 i fall intevartav
kunde ha någon styreffekt det gällde 1993 års modeller.när Därefter
blev tillämpningen de forsäljningsskattereglema för tungaav nya
fordon uppskjuten ytterligare månader till den 1 april 1994, eftertre
initiativ skatteutskottet SFS 1993:1514, bet. 1993/94: SkU 19.av

Försäljningsskattens differentiering efter miljöklasser fick inte heller
därefter genomslag såvitt de fordonen. Alla fordontunga tungaavser
kom hänföras till miljöklass och3 det fannsatt med andra ord inga
fordon i de bättre miljöklasserna. Försäljningsskatten på fordon itunga
miljöklass 3 utgjorde 20 kronor000 för fordon med totalvikt mellanen
3 500 och 7 000 kg 65 kronor000 för fordon medsamt totalvikten

7 000 kg.över miljöklassI utgjorde2 försäljningsskatten, för
motsvarande totalvikter, 6 000 kronor respektive 20 kronor.000

2.4.2 örsäljningsskattenF för lätta fordon anpassas
till EU

Sedan EU-inträdet förändringar EU:s direktiv begränsatsamt av
möjligheterna differentiera försäljningsskatten denatt iär numera
mycket liten utsträckning differentierad efter miljöklasser. Från och
med den januari1 1995 avskaffades differentieringen av
försäljningsskatten mellan lätta fordon i miljöklass och1 miljöklass 2
SFS 1994:1789, 1994/95:55, SkU 1994/95:5. I propositionenprop.



motorfordon 23örsäüningsskatt påF1261997:SOU

påFörsäljningsskattRiksskatteverketstill rapporthänvisades
och1993:10EG-perspektiv RSV rapportimotorfordon ett

och EGmiljöklassningBilarsdelbetänkandeMiljöklassutredningens
reglernatidigaredeändringentillAnledning att1994:111.SOU var
intemiljöklass 1fordon ipåförsäljningsskattennedsättning varavom

bilavgasdirektiv.med EG:sförenliga
styrmedelekonomiska typfårdirektivEnligt EG:s av

standard föruppfyllerfordonpåtillämpasbaraförsäljningsskatt ensom
hade EGfordonlättaVadEU.inombeslutatsavgasrening avsersom

iKravnivånmiljöklassmotsvarandestandardbesluttagitinte enom
TLEV-krav.federalabaserad på USA:sställetimiljöklassenden var

därförutjämnadesoch 2miljöklass 1mellan genomSkattedifferensen
nedsättningerhållaskullelängreintemiljöklass li avfordonenatt

Ändringen innebarLFMi 8 § att sammaförsäljningsskatten.
fordon iandra lättaochpersonbilarförskallförsäljningsskatt uttas

Ifrågavarandemiljöklassifordonmotsvarandeformiljöklass 1 som
deunderfordonsskattfrånbefriadeställetblev imiljöklass lifordon

avsnittfordonlättafordonsskatt påkapitel 3första åren,fem omse
3.2.4.

ändradbeslutadesändringarbeskrivnamedSamtidigt omovan
gällthadeTidigareförsäljningsskatt.tillskattskyldighetenförtidpunkt

fordonetinförselellerförsäljningvidinträddeskattskyldigheten avatt
vidskattskyldigheteninträderjanuari 1995den lfr.o.m.men
bliskullebeskattningensyftade tillfordonet. Detta attregistrering av

gränskontroller.oberoende av

Ändringar försäljningsskattenpånivån2.4.3 av
åm.m.

i EUmedlemskapSverigesfinansieraföråtgärderna attSom aven
ochbussarpersonbilarpåförsäljningsskatten samtbeslutades att

skullemotorcyklarkg500högst 3totalvikt samtmedlastbilar aven
SkU1994/952203,1995:915,SFSmed 20höjas procent prop.

Beslutjanuari 1996.kraft den 1iträdaskulleHöjningen1994/95:28.
1997.med årochfrånförsäljningsskattenindexeringocksåtogs avom

innebärande atti LFM,a§8iinfördeshäromBestämmelser en ny
skallskattebeloppomräknadedefastställaskallvarje år somregeringen

förordningeniskettharSåkalenderår.påföljandeföruttas
förbeloppomräknadefastställande1996:1137 avom

2.4.7.avsnittår 1997,förmotorfordonpåförsäljningsskatt se
miljöklassystemetihybridbilarochel-inordnades genomSenare

bet.1995/96:25,1995:1640,SFSi LFMändringarlagtekniska prop.
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1995/96: J0U 6. indeladesDe härvid i de miljöklassema 1 E ochnya
1 H. Samtidigt återtogs den tidigare beslutade höjningen av
försäljningsskatten innan den hade i kraft och medträtt ersattes en
höjning fordonsskatten. Bestämmelserna indexeringav om av
försäljningsskatten på motorfordon kvarstod dock. Inför beslutet att
återta höjningen försäljningsskatten och i stället höja fordonsskattenav
hade regeringen bl.a. uttalat lägre nivå på försäljningsskattenatt en
stimulerar förnyelse bilparken och detta har positiva effekter påattav
miljön prop. 1995/96:25: politikEn för arbete, trygghet och
utveckling, och105 bet.120, 1995/96: FiU sambandI härmeds.
gjordes det uttalande vägtrafikens samladeöversynom en av
beskattning bakgrunden till förevarande utredning.utgörsom

2.4.4 Slopad försäljningsskatt för personbilar i

miljöklass och1 2

Från och med den juni12 1996 slopades försäljningsskatten på
personbilar i miljöklass och1 2 och den sänktes till 2 000 kronor i
miljöklass 3 SFS 1996:833, 1995/961222, bet. 1995/96: FiU 15.prop.
Syftet med denna åtgärd inte anpassning till EU utan attvar en
stimulera till förnyelse den svenska bilparken. Fordonsskattelagenav
ändrades samtidigt så skatten på personbilar höjdes fr.o.m. denatt

oktober1 1996, kapitel avsnitt 3.2.7.nästase
I propositionen hade hänvisats till försäljningen personbilar iatt av

Sverige minskat kraftigt sedan 1988 och den svenska bilparkenatt
blivit allt äldre. anfördesDet detta förhållande "är negativtatt ur
miljösynpunkt, då äldre bilar släpper föroreningar bilar.änut mer nyare

trafiksäkerhets-Av och miljöskäl och för höja aktiviteten i denatt
svenska ekonomin finns anledning stimulera förnyelseatt en av
bilparken." Vidare uttalades försäljningsskatten i egenskapatt av
transaktionsskatt bidrar till dämpa omsättningen bilparken. Enatt av
förskjutning skatteuttaget bilarpå från försäljningsskatt tillav
fordonsskatt, skatten detpå löpande innehavet, därföransågs bidra till

öka omsättningen med de positiva effekter detta skulle fåatt på miljön,
trafiksäkerheten och aktiviteten i bilindustrin. Försäljningsskatten
slopades alltså för personbilar i miljöklass och och1 2 sänktes till 2 000
kronor för personbilar i miljöklass Effekten den föreslagnaav
växlingen innebar uppkom för prissänkning på bilaratt utrymme en nya
med 5 procent.ca
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förförsäljningsskattSlopad/minskad2.4.5 tunga

fordon

på såändrades LFMfordon 8 §förbaskravskärptaTill följd tungaav
medi miljöklass 2för fordonförsäljningsskattingen tas utsätt enatt

till 6 000begränsasförsäljningsskattenkg500totalvikt 3 attöver samt
i denkg500totalvikt 3medi miljöklass 3fordon överförkronor en

förkronorvarit 000tidigare 20försäljningsskattenhademiljöklassen
respektivekgoch 7000kgmellan 3 500totalviktmedfordon en

Ändringarnakg.000totalvikt 7medför fordonkronor över00065 en
1995/96:175,1996:537,1996 SFSoktoberkraft denträdde i 1 prop.

1995/96: 22.JoUbet.
bilavgasförordningenföljande. ländringentillBakgrunden var

berörEG-direktivdemedmiljöklassystemetsammanlänkas som
frånskärptesfordonförbaskravavgasutsläpp. EU:sfordonens tunga

uppfyllerendastfordon1996 såoktobermed denoch 1 att tunga som
Samtidigtsäljas.fårinte längremiljöklass 3den tidigareenligtkraven

frånmiljöklass 1skiltdittillsbullerkravblev strängareett som
hadeDärmedfordon.för allaobligatorisktmiljöklass 2 tunganya

ändratsfordonmiljöklassindelningförförutsättningarna tungaav
beslutadeinomtvå EUfinns det1996oktoberEfter denkraftigt. 1

fordonmiljöklasser. Förgrund förtillliggakankravnivåer somsom
inte1996oktoberföre den 1 utmiljöklass 1iutsläppskraven togsmöter

fordonendeuppfyllerdatumEfter dettaförsäljningsskatt.någon
medblevi miljöklass 2Avgaskraveni miljöklassutsläppskraven

ibullerkravenskärptesdäremottidigare,desammaandra ord som
falldettaiförsäljningsskattendet ansågsEftersomklass.denna att

inte1996oktobermed den 1från och utoförändradskulle tasvara
miljöklassfordon iförförsäljningsskattnågon tunga

allaÄndringarna innebarbilavgasförordningen tunganästani att
medfordon,antallitetmiljöklasstill Etthänförsfordon ennumera

miljöklassTill dennamiljöklasstillhänförsspeciell motortyp,
partikelkravlindrigaredetuppfyllerendastfordonhänförs tunga som

tillämpasskall96/1/EGdirektivenligtvilketavgasutsläpp,för en
fordonanvänds i vissahuvudsakligen tungadieselmotorer somgrupp

dieselmotorersmåmedfordondistributionstrafik. Förför att som
iskulle placeraspartikelkravetdetuppfyller strängare en annan

såbilavgasförordningenändrades attdetintedemiljöklass görän som
hänfördespartikelkravetlindrigaredetgodkäntsendastfordon motsom

kategorinendadendärmedblevmiljöklass Dettatill den nya av
miljöklassindelas i1996oktoberfrån den 1fordontunga somnya

till 6000miljöklass 3ifordonsänktes skattenSamtidigt tunga
förmerkostnadenungefärbedömdesbeloppet motsvarakronor. Det
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bättre teknik för dieselmotorer uppfyller det strängaresom
partikelgränsvärdet jämfört med de endast uppfyller det lindrigare.som

Med hänvisning till EU-kommissionens förslag tvåom nya
kravnivåer för fordon, avsedda införas från och med år 2000,tunga att
uttalades i 1995/96: 175 rådets beslut förstaväntasatt senastprop.
halvåret 1998 och dessa kravnivåer så det möjligt bör förasatt ärsnart

i miljöklassystemet.

2.4.6 Slopad försäljningsskatt för alla nya
personbilar

Den ändringen i innebar ingen försäljningsskattLFMsenaste att tas ut
för personbilar från och med den januari1 1997, dvs. inte heller förnya
miljöklass ändring i och3 4 8 §§, SFS 1996:1410 l996/97zl4,prop.
bet. 1996/97: SkU Skälet för denna ändring utgjordes8. attav nya
personbilar från och med den januari får säljas1 1997 endast de ärom
godkända enligt den skärpta kravnivå direktivpreciseras i rådetssom
94/12/EG. kravnivån med utsläppskraven förDen överensstämmer
Sveriges tidigare miljöklass enligt det nämnda EG-direktivetKraven

den lägsta nivån i det svenska miljöklassystemet,utgör numera nya
dvs. den tidigare kravnivån för miljöklass överförtshar till miljöklass2

För miljöklass har ingen kravnivå införts så denna miljöklass2 ny
saknar gränsvärden från och med den januari tidigarel 1997. Den
kravnivån i miljöklass baserad federala TLEV-krav och1 USA:svar
kan inte jämställas med någon inom beslutad kravnivå. EftersomEU
det ansågs skatten skulle oförändrad för fordon uppfylldeatt vara som
kraven i den tidigare miljöklass beslutades ingen försäljningsskatt2 att
skall personbilarpå i den miljöklass Med hänsyn tilltas ut attnya
personbilar endast uppfyller kraven i den tidigare miljöklass 3 intesom
längre får försäljningsskattensäljas, kunde på personbilar slopas helt
från och med den januari1 1997.

Nuvarande situation2.4.7

Efter de beskrivna åtgärderna viktrelaterad försäljningsskattsenast tas
inte fordon lätta totalviktnågra andra bussar och lastbilaränut
högst 3 kg motorcyklar. lätta bussar och lastbilar i500 Församt
miljöklass ökas den tjänsteviktsberoende skatten med visst belopp.3 ett
Miljöklassdifferentierad försäljningsskatt förekommer för bussaräven
och lastbilar med totalvikt överstigande kg, dvs. sådana bussar3 500
och lastbilar inte föremål för viktrelaterad försäljningsskatt. Förärsom
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visstdessa fordon gäller försäljningsskatt med ettatt tas uttunga
till miljöklass övrigtbelopp de hänförs I tasom

motorfordon.försäljningsskatt inte påmiljöklassdifferentierad någraut
omräknadeFörordningen fastställandeGenom 1996:1137 om av

litenmotorfordon för harbelopp för försäljningsskatt på år 1997 en
Såledestill skatten under föregående år.sänkning skett i förhållande

medskatten bussar och lastbilarhar i den nämnda förordningen på
kgbestämts till kronortotalvikt högst 500 kg 6 383 öre perav

i frågabussen eller lastbilentjänstevikt, ökat med kronor1993 om
miljöklassbussar och lastbilar i 3hänförs till miljöklass Skatten på

kg har bestämts till 978 kronor. Förmed totalvikt överstigande 3 500 5
skatten med kronormotorcyklar har bestämts 1335tas utatt om

tjänsteviktenkg, med kronortjänstevikten inte överstiger l 75475 om
kg, med kronorinte överstiger 160 2 690högreär ommen

medfallinte överstiger kg, itjänstevikten högre 210 annatär samtmen
kronor.4 464

på iFörsäljningsskatt motorfordon2.5

EU-länderandra

Inledning2.5. l

exempel påendast avseddakortfattade beskrivningarFöljande är som
återgivnaEU-länder.motorfordon i andraförsäljningsskatt på De
vidfrån tjänstemän EU-huvudsakligen inhämtatsuppgifterna har

ochpreliminära. Beloppfår betraktaskommissionen och som
Beskrivningarnaläsas med reservation.bör därförprocentsatser m.m.

försäljningsskattenutformningarexempel påfyller syftetändå att avge
i andra EU-länder.

Tyskland2.5.2

endapunktskatt denomfattas inte någonbilarFörsäljning utanavav
nivåsammanhang mervärdesskatti dettaskatt ärtas ut sammasom
medsambandnärvarandeför andra för 15 Iprocent.som varor,

administrativ avgift med 50 DEM.registreringar uttas caen
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Danmark2.5.3

personbilar ochregistrering påsamband medFörsäljningsskatt i uttas
där underlagetvärdeskattberäknaslätta lastbilar. Skatten utgörssom en

vinstpåslagmervärdesskatt ochinklusive tull,prisåterförsäljarensav
personbilarforsäljningsskatten.själva Förexklusive utgörmen

inomvärdeden del dettaskattesatsen 105 procent som rymsav av
värdet.resterande del Föroch 180400 kronor DKK34 procent avav

vikt.fordonets Förblandskattesatsenlätta lastbilar beror annat av
försäljningsskattingen4lastbilar totalviktmed ut.över ton tas

begagnade bilarvid registreringFörsäljningsskatt även uttas somav
Underlageti Danmark.registrerade utgörsinte tidigare varit ettav

fördesammaåterförsäljare. Skattesatsemaberäknat pris hos är
skattentröskel vilkendenfor utgörbegagnade bilar övernya mensom

årSkatten påbilen i frågaäldrelägre180 är. t.ex.ärprocent en sex
till kronorvärdet 3 440tillberäknas 105gammal bil procent uppav

Mervärdesskattvärdet.resterande deloch 180 tas utprocent avav
närvarande 25forandraförnivå procent.varor,somsamma

förunderlagetdelinteingårFörsäljningsskatten avsom en
iingår däremotMervärdesskatten sagtsmervärdesskatt. som nyss

tillkommerSlutligenförsäljningsskatt.förunderlaget en
ivilken ingårkronor800registreringsavgift om

mervärdesskatteunderlaget.

Frankrike2.5.4

detmotorfordon. Förförsäljningsskatter påolikaFrankrike tvåI uttas
provins.varje Denbestämsskattlokalförsta Förekommer avsomen

och 195mellan 95och varierarmotorstyrkaberäknas efter fordonets
medkommersiella fordonför bl.a.reducerashästkraft. SkattenFRF per

nationellVidaremotorcyklar.och förtotalvikt 3,5 tasöver ton en
och 368mellan 148 1med beloppfordonvissaforsäljningsskatt påut

andraförnivåpåMervärdesskattfordon.FRF tas ut somsammaper
fakturaprisetUnderlagetnärvarande 20,6 utgörsför procent. avvaror,

försäljningstidpunkten.vid

Nederländerna2.5.5

ochpersonbilarforsäljningsskattNederländernaI uttas nya
nybilsprisetberäknas påvärdeskattSkattenmotorcyklar. är somen

faktornmedmultiplicerasnettoprismervärdesskatt.exklusive Detta
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och reduceras därefter med fordon0,452 3 394 NLG för bensindrivna
respektive för dieseldrivna fordon. beloppet1 278 NLG erhållnaDet

försäljningsskatten. Skatten med andra 0rd högre2 116 NLGutgör är
dieseldrivnapå bilar. Motorfordon omfattas mervärdesskatt medav

förandra Underlaget17,5procentsats procent.samma som varor,
mervärdesskatten bilens pris exklusive försäljningsskatt.utgörs av

Finland2.5.6

Försäljningsskatt personbilar mindreoch lastbilar vägertas ut som
bilar skatteunderlaget875 kg på motorcyklar. För1än utgörssamt av

fordonets värde. Skatten beräknas till underlag,100 dettaprocent av
minus fordon med låga4 600 avgasutsläpp kan skattenFIM. För sättas

ytterligare Försäljningsskatten dock underned med 500 skall4 FIM.
alla förhållanden till minst värde.uppgå 50 bilensprocent av

beräknas efter motorstyrkan.Försäljningsskatten på motorcyklar
vanligaMervärdesskatt alla motorfordon med denpåtas ut
ingår iför närvarande Försäljningsskatten22procentsatsen, procent.

underlaget för beräkna mervärdesskatt.att

Storbritannien2.5.7

Försäljning motorfordon omfattas sedan år inte någon1992 avav
Försäljningsskatt motorfordon hadepunktskatt i Storbritannien. på

för viss måndessförinnan förekommit sedan 1973 då den införts iatt
skattebortfall i samband med sänkning allmännakompensera denen av

mervärdesskattenivån.

överväganden2.6

överväganden miljö2.6.1
-

försäljningsskattenkopplingen till miljöklassystemet harGenom
för underlätta introduktionenmotorfordon styrmedelanvänts att avsom

miljöegenskaper. fullständigt på fråganfordon med bättre Ett omsvar
differentierad efterförsäljningsskatten fortsättningsvis skall vara

effekterförutsätter bland utvärdering vilkamiljöklasser annat en av
utvärderingmiljöklassning bilar har haft. Någon sådanförsystemet av
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ändå konstateras,det kanföreligger inte attännu men
varitefter miljöklasser inte harförsäljningsskattens differentiering

ekonomiskameningen den skapatstyrmedel i dennågot kraftfullt att
personbilar har denmiljövänliga bilar.incitament välja Förför att mer

skilt sigmiljöklass intebilensdel försäljningsskatten styrts avsomav
respektiveför bil i bästamed 6000 kronor sämstaåt än enmer

efterberäknatsförsäljningsskattendelmiljöklassen. Den somav
kg.samtidigt utgjort 6 kronor 40tjänstevikt harpersonbilens öre per

personbilarallra flestadärmed för dedelenmiljöklasstyrdaDen var
tjänstevikt. Framför alltberäknades efter bilensdelmindre denän som

begränsad del imiljöklassdifferentieringen utgjordegällde dock att en
beaktandeinköpspris, medtotalaförhållande till bilens attäven av

försäljningsskattebeloppen.tillkom påmervärdesskatt
intehar alltsådifferentiering efter miljöklasserFörsäljningsskattens

mindredestosärskilt mycket. Intebilarpåverkat konsumentpriset på
i olikamellan bilarkostnadsneutralitetskapabör dess uttalade syfte att

till bilar i bättreinställningden positivasamverkat medmiljöklasser ha
bilköparensgrundofta finns påändåmiljöklasser avsom

jämförsförsäljningsskattendifferentieringmiljömedvetenhet. Om av
försiblandvilketfordonsskattenmiljöklassdifferentieringmed av -

handstillligger detalternativ såfram attnära att antaettsom -
effektivadetförsäljningsskatten sättetdifferentiering attär merav

antalunderfordonsskatteftersom lägrepåverka nybilsköpare. Detta ett
övrigt börvid själva inköpet. Förfördelpåtagligår inte blir såen

incitament förstarkareförsäljningsskattendifferentiering ettvaraav
miljöklass.i möjligacertifiering bästaeftersträvabilproducentema att

eftermotorfordonpåförsäljningsskattendifferentieringEn av
medmiljöklassemamiljöklasser förutsätter överensstämmeratt

reglernasvenskaför debeslutade kravnivåerkommande, inom EU att
bilavgasdirektivet. Detstridaskallförsäljningsskatt inte motom

framgåttbegränsat. Somhandlingsutrymmeinnebär Sveriges äratt
härtillförsäljningsskattreglernade svenskatidigare har anpassatsom
endastefter miljöklasserskattenoch differentiering är numeraav

meddistributionstrafik,fordon förantalmöjlig beträffande ett tunga en
speciell motortyp.

differentieranärvarandeförmöjligheternabegränsadeDe att
föriblandanförsefter miljöklasserförsäljningsskatten argumentsom

på såsådana klasser, sättfordonsskatteni stället låta t.ex.styrasatt av
visstunderfordonsskattbefrias frånfordon miljöklasseri bättre ettatt

beskattningsådanklarlagtdock inte ärantal kanår. Det att enanses
intekravgrundasbilavgasdirektiv den ärförenlig med EU:s somom

efterdifferentierasdärför intebörFordonsskattenbeslutade inom EU.
Sverigestyderandra ord ingetmedmiljöklasser. finnsDet attsom
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handlingsutrymme skulle öka miljöklassystemet får styraom
fordonsskatten i stället för försäljningsskatten. kanDäremot
differentiering fordonsskatten det minst effektiva deav anses vara av
båda styrmedlen det gäller påverka nybilsköpare. villOmnär att man

viss miljöklass därförbör det försäljningsskattengynna en vara som
differentieras efter miljöklasser, så EG-rätten medger detta.snart

Såvitt kan bedömas kommer inomEU mindre beslutaårän ett att
kravnivå, den s.k. 2000-nivån. kravnivå blirNärom en ny en

obligatorisk måste emellertid skatterabatten för berörda fordon upphöra
och ifrågavarande kravnivå bli obligatorisk från och med denavses

januari innebär1 2001. Det nyssnämnda nivå beslutas EUatt om av
och införs Sveriges miljöklass 2 kan den inte förbli det änsom mer en
begränsad tid. dag kravnivånDen blir obligatorisk kommer
förutsättningarna ändras på motsvarande den januari1sättatt som

dvs.1997, bilar endast uppfyller kraven i den nuvarandeatt nya som
miljöklass inte längre får säljas.3

Om eftersträvar långsiktig möjlighet differentieraattman en
försäljningsskatten efter miljöklasser måste insatser riktas mot en
förändring EG-rätten. Vidare har försäljningsskattens styrandeav
effekt varit begränsad det miljöklassrelaterade utgjortbeloppetattav en
förhållandevis liten del det totala nybilspriset. skall därförDetav
tilläggas gällande EG-direktiv inte medger skattelättnader medatt

belopp vad merkostnaden förstörre än motsvaras att utrusta ettsom av
fordon så det uppfyller kraven i bättre miljöklass. Med beaktandeatt en
härav och det önskvärt med beloppsmässigastörreom anses
differentieringar för få starkare styrning bilar i bättreatt moten
miljöklasser, finns anledning inrikta arbetetännu större att mot en
förändring EG-rätten.av

Inregistreringen dieseldrivna personbilar tidhar underav senare
ökat mycket kraftigt vilket beskrivs i kapitel lätta3 fordonsskatt påom
fordon avsnitt 3.5.3. Om miljöskäl vill motverka denman av
utvecklingen skulle det kunna införa försäljningsskattövervägas att
personbilsdieslar. finns dock viktiga invändningar detta.Det Förmot
det första det mycket tveksamt sådan skatt förenlig medär ärom en
EG-rätten. försäljningsskatt missgynnar dieseldrivnaEn som
personbilar i förhållande till bensindrivna personbilar skulle kunna
uppfattas handelshinder. Vidare det inregistreringen äldreärettsom av
dieselbilar har ökat och frågan skatten skulle kunnamest tas utsom om

likamed belopp äldre, importeradepå dieselbilar på ärstort nyasom
också tveksam med hänsyn till EG-rätten. övrigt kanFör man
egentligen inte uppnå konkurrensneutralitet bensinbilar ochmellan
dieselbilar med hjälp försäljningsskatt skalldå detav en som
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löpandedvs.drivmedelspris,iskillnadenförkompenseras är en
avsnitt 3.5.4.vidarekostnad, se

överväganden trafiksäkerhet2.6.2 -

föranvändasskulle kunnaförsäljningsskatt attfråganVad gäller enom
i avsnittövervägandenatillhänvisastrafiksäkerhetökadstyra mot

del.fordonsskattens Dessaförmotsvarande frågabehandlar3.5.3, som
innebärochförsäljningsskattentillämpliga på attöverväganden är även

förSkälenutformning.sådaninte kannärvarandeskatten för ges en
tillmed hänsyndifferentierasskallskatteni korthetdetta är att om
företableratgrundas pådenmåstetrafiksäkerhet så systemfordons ett

finnsoch sådantfordon ännutrafiksäkerhetsklassning systemettav
avsnitt 3.5.3.vidareinte, se

inom EUeventuellt beslutviduppkommaskullesituationEn annan
efterfordonallafinnas imåstesäkerhetsutrustningviss enatt nyaom

skattemässigtkunnaskullefallså överväga attviss tidpunkt. I man
denutrustning föresådanmedförseddafordon ärsomgynna

dåliknandeske påmöjligen kunna sättskulletidpunkten. Det som
personbilarför detill förmåndifferentieradesförsäljningsskatten av

avgasreningmed sådanförsettsmodellerårsoch 19881987 somsom
avsnitt 2.2.3.modell, jfr.med 1989 årsochkrävdes från

Övriga överväganden2.6.3

stimuleraförslopadespersonbilarpåFörsäljningsskatten att en
behovmedför inteförslagutrednings attbilparken. Dennaförnyelse av
har blandHärvidstatsfinansiella skäl.försäljningsskattenåterinföra av

höjningarförslagKommunikationskommitténsbeaktats avannat om
kapitelkoldioxidskatterna,energi- och se

försäljningsskatt påaktuellt införabliskulleändådetOm att
eventuellföljervadutsträckningipersonbilar änstörre enavsom-

tjänsteviktsanknutnadenbörsåmiljöklassdifferentiering -
bl.a.medförTjänsteviktsbeskattning attbeskattningen omprövas. en

enklaste,denskattmed lägrebelastassportbil änexklusivliten
Även sambandetytterligheterfrånbortser ärnormalstora bil. manom

osäkert.synnerligenvärdeoch derastjänsteviktmellan bilars
bilensoftastpåverkarutrustningvissförekomstenellerFrånvaron av

beskattninginvändaskantjänstevikt. Detdesspris attlångt än enmer
värdetill bilarnasanknyta attinte enbart utanefter tjänstevikt enavses

orsakardessa störremotiverasbilarpå atthögre skatt äventyngre av
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viktpersonbilar olikamellanjämförelse ärvägslitage. Vid aven
de inte kanobetydligai vägslitage såemellertid skillnaderna att anses

tjänstevikten.frånbeskattningen utgårmotivera att
beräknahandstillför sigligger i ochDet nära att en

iförsäljningsskatternavärde, jfr.bilensförsäljningsskatt efter t.ex.
dock ocksåVärdeskatt kanNederländerna.Danmark, Finland och

gångbartadministrativ synpunktproblem.medföra speciella Ett ur
allaförenhetligt beloppförsäljningsskatt medalternativ ettär att ta ut
tillanförsförenklingsskäldeenhetsskatt,personbilar, även somomen

ochpersonbilarfordonsskatten påutformningför sådanstöd aven
handlargällande detlika starktsigmotorcyklar inte närgör om

avsnitt 3.5.6.försäljningsskatt, jfr.
viktanknutenskallförsäljningsskattendet ändåOm att varaanses

Frågantotalviktsbeskattningtillövergång övervägas.kan omen
fordonsskatt påkapiteli följandetotalviktsbeskattning återkommer om

totalviktsbeskattningframhålls utgöravsnitt 3.5.6.fordon Därlätta att
innebär såden integrundblandandrahandsaltemativ, attannatett av

situation därnuvarandeMedenhetsskatten.förenklingarstora som
lastbilar ochlättalätta bussar,endastförsäljningsskatt tas ut

förenklingsskäl förbetydandeinte någraframträdermotorcyklar att
intetotalviktsbeskattning. Detenhetsskatt eller ärsigövergå till vare

för dessavärdeskattändamålsenligtheller överväganärmareatt en
nämndatjänstevikt deförsäljningsskatt efterfordon. Nuvarande

vidare kvarstå.därför tillsfordonen bör

2-171112
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fordonpå lättaFordonsskatt3

personbilar ochsåvittbörFordonsskattenförslag:Utredningens avser
skattebeloppHärvid börenhetsskatt.motorcyklar utformas ettsom en

högremedanmotorcyklarochpersonbilar ettbensindrivnapåuttas
påFordonsskattenpersonbilar.dieseldrivnapåskattebelopp tas ut

minstbör inteoch äldremodellårs1993personbilardieseldrivna avav
personbilsdieslar.forgällernivåtillmiljöskäl höjas nyaresomsamma

skullepersonbilardieseldrivnaförEnhetsskattebeloppet
såfyra gångerårsmodell, bli knappt stortoberoendedärmed, somav
motorcyklar.ochpersonbilarbensindrivnapåskattebeloppet
differentierasnärvarande inteförbörfordonlättapåFordonsskatten

trafiksäkerhetsklasser.miljö- ellerefter

Inledningl

rörandeFrågorfordon.lättafordonsskatten påkapitel handlarDetta om
betydligt frånsigskiljerfrågornakapiteli Debehandlasfordontunga

iAvsnitt 3.2fordon.beträffande lättatillställningharvad att taman
fordonsskattelagnuvarandetillbakgrundenförkapitel redogördetta
beskrivningavsnitt 3.3 närmarel1988:327. avenges

avsnitt 3.4fordonen. Ide lättaavseende påmedfordonsskattesystemet
iSlutligenEU-länder. görsandrai någrafordonsskatterförredogörs

utformningenframtidadenövervägandenavsnitt 3.5 avom
fordon.på lättafordonsskatten



36 Fordonsskatt lätta fordonpå SOU 1997:126

3.2 Bakgrund m.m.

3.2.1 Historik

Bilinnehav beskattas fordonsskatt. Fordonsskatt fast skattärgenom en
med visst belopp för viss tidsperiod i vilkentas ut ett oavsettsom en

utsträckning fordonet faktiskt används. Under den tid fordon ärettsom
avställt utgår dock inte fordonsskatt. Skatt innehavpå fordonav
infördes redan på l920-talet. Genom skatten skulle fordonsägarna få

för den kostnad för Vägunderhåll och vägförstöring fordonensvara som
orsakade. rimligtansågs varje bilägare bidrog tillDet väl byggdaatt
och underhållna och det därför fanns skäl för beskattningvägar att en

själva fordonet. Alltsedan dess har fasta skatter tagits i varierandeutav
omfattning för olika fordonsslag.

Bestämmelser ifrågavarande skatter har bl.a. funnits iom
vägtrafikskattelagen 1973:601. Den ersattes senare av
vägtrafikskattelagen 1988:327, trädde i kraft den januaril 1989.som
Lagens rubrik ändrades fr.o.m. den januari1 1993 till
"Fordonsskattelag". Fordonsskattelagen gäller fortfarande1988:327

den har ändrats i bl.a. följande avseenden.men

Kilometerskattesystemet3.2.2

År 1974 hade med kilometerskatt dieseldrivnaför fordonett system
införts gällandepå grund dittills drivmedelsbeskattning dieselattav av
inte fungera väl. Kilometerskatten avskaffadesansågs så den oktober1
1993 och med punktskatt dieselolja. Avskaffandetpåersattes en av
kilometerskattesystemet medförde emellertid fordonsskatten påäven att
personbilar differentierades så den blev högre dieseldrivnapåatt
personbilar. högre fordonsskatt, liksom differentieringen mellanDenna
äldre och personbilsdieslar, skall alltså bakgrund denmotnyare ses av

avskaffade kilometerskatten.numera
När kilometerskattesystemet infördes hade det ersattsagtssom en

tidigare beskattningsordning inneburit s.k. brännoljeskattatt togssom
för sådan dieselolja avsedd för motorfordon. Som skäl förut som var
införa kilometerskatt hade bl.a. anförts den skulle de bästaatt att ge

möjligheterna till beskattningen efter den s.k.att anpassa
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skullehade antagits Vidarekostnadsansvarighetsprincipen 1963.som
tillbrännoljeskatten kunnaden effektivarepå avgränsassätt änett

skatteundandragandekontrollproblem ochvägsektorn. Slutligen ansågs
Införandetkilometerskatt.avhjälpas med införandekunna ett avav

beskattningenrörliga skattedelen,kilometerskatt innebar denatt av
fastaden skatten.dieselbränslet, i huvudsak Denersattes av nya

förkvarfanns fortsättningsvisskattedelen, fordonsskatten, även
beroende fordonetsfordon. Kilometerskattenifrågavarande var av

tiotal kilometer.med visst beloppkörsträcka och etttogs ut per
skattevikt.utformade efter fordonsslag ochSkattesatsema var

beslutadesmiljöklassystemet år 1991Vid införandet attav
skattetrycketfordon skulle sänkas såförkilometerskatten atttunga
fordon SFSförsäljningsskatt infördes för sådanahölls oförändrat när

ytterligarebeslutades1990/91:156. Senare1991:609, omprop.
förkompensationfordonkilometerskatten försänkning tunga somav

Båda1991/922150.höjning koldioxidskatten SFS 1992:883, prop.av
gälla fr.o.m. den januari 1993.sänkningama skulle 1

ochavskaffades kilometerskattesystemetoktoberden 1993Fr.o.m. 1
1992:1440,särskild punktskatt på dieselolja SFSmedersattes prop.en

förhöjdes fordonsskattenföljd härav1992/93:124. Som en
dubblamodell eller äldre till detpersonbilar årsdieseldrivna 1993av

beloppet.bilar till det femdubblasådanabeloppet, och för nyare
till Fordonsskattelag.lagens rubrikSamtidigt ändrades

hade iavskaffa kilometerskattenInför förslaget att prop.
medfördekilometerskattesystemetuttalats1992/93:124 bland annat att

fordon,dieseldrivnavid varjebeskattningsåtgärder gränspassage av
beskattningsreglernautländska, ochsvenskasåväl attsom

i såinför svenskt medlemskap EGvägtrafikområdet måste ettanpassas
konstaterades deterfordras. Därefterinte längregränskontroller attatt

för behålla kilometerskattesystemetförutsättningarinte längre fanns att
därför borde avvecklas.och detatt

till handsbeskatttningsform lågalternativaDen närmast varsom
Möjlighetenpunktskatt dieselolja.propositionenenligt atten

lättproduktenden jämförbarasåväl all dieseloljabelägga som
medfram förkastadeshög skatt lyfteseldningsolja med lika menen

ofrånkomligtEG-regler. ansågshänvisning till bland Det attannat
medför drift motorfordonolja användsbelägga sådan enavsom

1992:1438lagensärskild punktskatt, vilket skedde omgenom
lagenSåväl denanvändning vissa oljeprodukter.dieseloljeskatt och av

upphävdeskoldioxidskatt m.fl.bensinskatt ochlagarna senareomsom
SFSenergi infördes den januari 1995skatt 1lagenatt omgenom

1994/95:54.1994:1776, prop.
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totalt sänkt dieseldrivnaFör motverka beskattningatt setten av
personbilar höjdes fordonsskatten dessa med följande motivering

dieseldrivnaprop. 1992/931124. personbilarna i dag endast"De utgör
personbilsbeståndet i landet och antalet3 % det totalaca av

nyregistrerade Hittills harfordon har gått väsentligt under år.ner senare
den beskattningen bensin- respektive dieseldrivnasamlade av
personbilar körd vägsträcka ungefär likaså skatten äravvägts att per
hög för kategori. dieseloljeskatt föreslagen nivå skullerespektive En av
medföra för dieseldrivna personbilar skulle bli lägrekostnadernaatt per
körd till jämförbart, bensindrivet fordon."mil i förhållande Detett -

höja fordonsskatten för de dieseldrivnaansågs därför motiverat att
med kilometerskatten slopades.personbilarna i samband att

för avskaffandetdet betänkande låg till grundI avsom
dieselolja, hade föreslagitskilometerskatten, 1992:53 SkattSOU en

dieseldrivna personbilarfördubbling fordonsskatten för existerandeav
sådana bilar. Propositionen gick någotoch fyrdubbling för nyaen

m0dell;personbilarna fr.o.m. 1994 årslängre det gällde denär nyare
mil relevantskattemässiga kostnaden"Det inte enbart den ärär per som

dieseldriven elleri valet skaffakonsument stårnär att en enen
produktionskostnad, både för bilarbensindriven personbil. Skillnaden i

hänsyn till detta krävsoch bränsle betydelse. Tarär enmanav
totalafordonsskatten för denfemdubbling den nuvarande attav

ungefär likamil för normalbilist skallkostnaden körd storvaraenper
Därför börbensindriven bil väljs.dieseldriven elleroavsett enom en

personbilar."fordonsskatten femdubblas för dieseldrivnanya

på äldre motorfordonSlopad skatt3.2.3

personbilar, lastbilar,fordonsskatten förslopadesDen juli 19941
eller äldreårsmodell 30 årbussar motorcyklaroch ärär somsom av en

ville1993/942181. AnledningenSFS 1994:303, attvar manprop.
hadehobbyfordon. Tidigarei beskattningen föruppnå vissa lättnader

de hadefrån skattepliktgällt personbilar m.fl. undantagnaatt omvar
äldre.årsmodellbeteckning 1950 eller

Skattebefrielse i milj öklass3.2.4 1

de femårliga fordonsskatten underslopades denjanuari 1995Den 1
miljöklassfordon ipersonbilar och andra lättaförsta åren för

fordonsskattelageniinfördes 14 §Bestämmelsen härom asom en ny
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SFS 1994:1792, 1994/95:55. Antalet bilar omfattas avprop. som
sådan befrielse från fordonsskatt förhållandevis begränsat. Iär mars

drygtfanns registrerade personbilar i miljöklass1997 23 000 1ca varav
siffror medfordon års modell. skall jämföras15 000 1997 Dessavar av

personbilar ifrågavarande årsmodeller.det totala antalet registrerade av
fanns registreradeVid den aktuella tidpunkten, i 1997, 170 000mars ca

modell och lika modell.personbilar 1995 års många 1996 årsavav
personbilar modell uppgick vidAntalet registrerade 1997 års sammaav

tidpunkt till 130 000.ca
beskrivna ändringen i fordonsskattelagenBakgrunden till den

förhållandet den lägreutgjordes EU-inträdet det attsamtav
medmiljöklass inte förenligförsäljningsskatten lätta fordon i 1på var

föregående kapitel avsnitt 2.4.2. Därbilavgasdirektiv,EU:s se
nedförsäljningsskatten inte längre skulleframgår sättasatt

slopadeskompensera för dettaifrågavarande fordon. För att
miljöklassfem första för lätta fordon ifordonsskatten under de åren

hademiljöklassning och 1994:111betänkandet Bilars EG SOU
för deföreslagits fordonsskatten skulle sänkas med 300 kratt

och lastbilar medpersonbilar, bussar med totalvikt högst 3 500 kgen av
Regeringenhänförs till miljöklasstotalvikt högst kg3 500 somen av

fordonsskattebefrielselämpligare med helansåg dock detatt envar
de femunder första åren.

Ändrad fordonsbeskattningenorganisation för3.2.5

i frågatidigare beslutsmyndigheterLänsstyrelserna omvar
beskattningsmyndigheter i frågabilregistrering och om

uppgifternajanuari överfördesfordonsbeskattning. 1996Den 1
medan uppgifternabilregisterområdet till Vägverket som

vilketöverfördes till skatteförvaltningen,beskattningsmyndigheter
SFSfordonsskattelagen från datumföranledde ändringar i samma

det1995/96:24. Bland ändrades § så31995:1201, attannatprop
landetskötas för helafordonsbeskattningen skallframgår att av

ÖrebroSkattemyndigheten i län.

Skattehöjning den januari1 19963.2.6

riksdagenmedlemskapet i hadedel i finansieringen EUSom aven
nivåhöjningbeslutat 20under våren 1995 procent avom en om

denHöjningen dock innanmotorfordon. återtogsförsäljningsskatten på
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fordonsskatten frånskulle ha kraft och med höjningiträtt ersattes en av
1995/96:25. innebarden ljanuari 1995:1641, Den1996 SFS attprop.

motorcyklar,fordonsskatten med för samtligahöjdes 10 procent
propositionen hade bl.a. uttalatspersonbilar, bussar och lastbilar. I att

skulle stimulera fömyelsenlägre nivå forsäljningsskatten aven
positiva effekter på miljön.bilparken och detta haratt

den oktoberSkattehöjning 19963.2.7 1

fordonsskatten med 50höjdesFrån och med den oktober 19961
personbilar årsmodelldieseldrivnafor alla personbilar utomprocent av

tillbegränsades höjningen 15eller de1994 För procentsenarenyare.
ÄndringenFiUbet. 1995/96: 15.1995/961222,SFS 1996:834, prop.

ipersonbilar hade slopatsförsäljningsskatten påhade samband med att
föregåendetill kr i miljöklassmiljöklass och och sänkts 2 00021 se

motorfordon avsnitt 2.4.4. Därförsäljningsskatt påkapitel om
bilar frånförskjutningen skatteuttaget påframgår bland attannat av

påskynda fömyelsensyftade tillfordonsskattförsäljningsskatt till att av
forförsäljningsskatten beräknadesbilparken. Slopandet utrymmegeav

samtidigtmed fembilarprissänkning på procent somcanyaen
medskulle behöva höjas 50personbilarfordonsskatten på procent.

årsmodelldieselbilar 1994fordonsskatten förMed tillhänsyn att av
personbilarövriga dieseldrivnahögre föroch änavsevärtnyare var

bordepersonbilsdieslarnafor deskattehöjningenansågs att nyare
begränsas till 15 procent.

fordonsskattesystemNuvarande3.3

änsteviktSkatt efter3.3.1

motorcyklar,forfordonsskattfordonsskattelagenEnligt uttas
traktorer,lastbilar,personbilar, bussar, terrängvagnar,tunga

registrerade ide eller börsläpvagnarmotorredskap och är varaom
flesta andrapersonbilar och deavställda.och inte Förbilregistret är

årsmodelldeskattepliktigafordon de integäller äräratt somenom av
äldre.30 år ellerär

skattevikt,fordonsslag,medvarierar bl.a.storlekFordonsskattens
forskatteviktTjänsteviktenkonstruktion.fordonetsdrivmedel och är
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Totalviktenmotorredskap. ärochmotorcykel, traktorpersonbil,
Avsläpvagn.ochlastbil, terrängvagnför buss,skattevikt tung

bl.a.förtjänsteviktenframgår1972:599bilregisterkungörelsen att
fulltifordonetviktensammanlagdadenpersonbilar utgörs avav

Totalvikten utgörsföraren.bränsleskick,driftfárdigt samt avm.m.
medSkattenmaximilast. ettochtjänstevikt uttasfordonetssumman av

kilogramhundratalheltvarjeförtilläggsbeloppochgrundbelopp ett
klassen.iviktenlägstadenöver

skatteperiod. Ettfalli vissaellerskatteår,forbetalasFordonsskatten
fyraomfattarvarderaskatteperioderbestårskatteår tre somav
föremånadenunderbetalasregelskall iFordonsskattenmånader.

registreringsnummerfordonetsiSlutsiffranskatteår.ingången ettav
storlek förSkattensbörjar.skatteperiodellerskatteåravgör när ett en

återfinnsvilkenbilagafordonsskattelagensframgår somskatteår av
SFSenligtbilaganlydelsebetänkande senastetill dettabilaga 2 av
medpersonbilbensindrivenförFordonsskatten1996:834. t.ex. en

kronor.479därmed till 1beräknaskg500tjänstevikten 1

personbilarDieseldrivna3.3.2

högrebetydligtavskaffades taskilometerskattesystemetSedan en
Vidarebensindrivna.påpersonbilardieseldrivna änpåfordonsskatt ut

och avsevärtmodellårs1994personbilsdieslarpåskatten nyareär av
3.2.2avsnittpersonbilar se ävendieseldrivnaäldre ompåhögre än

hade dekilometerskattenslopandetVidkilometerskattesystemet. av
personbilsdieselskattensåbestämtsfordonsskattenivåerna att ennya

skattenfem gångertilluppgåskullemodell eller1994 års nyareav
dieseldrivenäldrepåskattenmedanbilbensindrivenmotsvarande en

bensinbil.förfordonsskattendubblatillbegränsadespersonbil en
vidändradesskattenivåerfordonensolikademellanFörhållandet

förHöjningen1996.oktoberden 1 nyarefordonsskattehöjningama
påskattenmedantilldå 15begränsades procentpersonbilsdieslar

Fordonsskattenmed 50höjdesdieselbilar procent.äldreochbensinbilar
sådubbeltfortfarande stordärmedpersonbildieseldriven äräldrepå en

skattenpersonbilsdiesel ärbensinbil. numeraFörpå nyareenensom
högredieselbil 92caäldre procentförhögdubbelt såknappt ensom

förfordonsskattsåfyra gånger storknappt sominnebärvilket
bensindrivenpåskattengånger3,83bensinbil camotsvarande en

tjänsteviktkg500med 1personbilarbensindrivna t.expersonbil. För
dieseldrivnaSkattenkronor.1479fordonsskattenårligadenär
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personbilar med tjänstevikt uppgår till 2 953 kronor församma
årsmodell 1993 och äldre 5 659 kronor for årsmodeller.samt nyare

3.3.3 Nedsatt skatt för personbilar i

glesbygdsområden

Sedan år 1980 gäller fordonsskatten personbilar föratt nedsätts
bilägare i vissa glesbygdsområden. Bestämmelsen härom infördes först

12 i§ års1973 vägtrafikskattelag. Motsvarandesom en ny a
bestämmelse finns i fordonsskattelagen.14 § bilagal 2 tillnumera
lagen vilka glesbygdskommuner nedsättningenNäranges som avses.
började tillämpas den juli1 1980 uppgick den till 120 kronor. Samtidigt
uppgick den genomsnittliga fordonsskatten personbilar till 500ca
kronor år. Avsikten med nedsättningen kompenseraattper var
personbilstrafiken i glesbygd för skatten bensinpå hade höjts medatt
25 liter i slutet åröre 1979 prop 1979/80:109.per av

Syftet med den nämnda skattehöjningen hade varit stimulera tillatt
ökat energisparande. På grund härav ansågs skattehöjningen inteatt
borde kompenseras i sin helhet endast såvitt den belöpte påutan
skillnaden i energiförbrukning mellan glesbygd och landet helhet.som
De genomsnittliga årliga körsträckoma med personbilar i glesbygden

längre de genomsnittliga årliga körsträckomaän för samtligavar
personbilar i landet. bakgrundMot undersökning regionalaav en om
skillnader i medelkörlängd utförts vägtrafikskatteutredningensom av
B 1977:05 bedömdes denna skillnad i storleksordningenatt ettvar par
hundra mil år. praktiskaAv skäl bestämdes nedsättningenper av
fordonsskatten till belopp jämnt delbart med tolv.ett som var

Det valda beloppet, kronor,120 något högre vad krävdesänvar som
för kompensera för bensinskattehöjningen. Det avsågs därmedatt även

kompensation för oljebolagens s.k. zontillägg transport-ge
kostnadstäckning vid försäljning motorbensin. Nedsättningensav
storlek har därefter ökats vid tillfällen, den april1 1988.tre senast
Sedan dess uppgår nedsättningen den årliga fordonsskatten iav
glesbygd till kronor.384
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EU-länderandraiFordonsskatt3.4

Inledning3.4. l

endastEU-länderi andra ärfordonsskattenbeskrivningarFöljande av
harforsäljningsskattergälldedetLiksomexempel. näravsedda som

vid EU-tjänstemänfråninhämtatshuvudsakligenuppgifterna
Belopppreliminära.betraktasfåruppgifternaochkommissionen som

kanAvsnittetreservation.meddärför läsasböroch procentsatser m.m.
utformningarolikaexempelsyftetfylla avändå att ge

fordonsskatten.
defordonsskatt. IformnågontillämparmedlemsländerAlla av

särskilddessutomfordoninnehavetträffasländernaflesta enavav
skattdennaStorlekenfordonet.förförsäkringspremienskatt på av

Danmarkipremiebeloppetoch 22mellan 0,5 procentvarierar av
endastunderlagetdå utgörsSkattesatserhögreförekommer ännu men

enbartländerdel utförsäkringspremien. En tardel avenav
fordon.lättaforpremieskatt

enhetsskatt. IStorbritannien,fall,i utFordonsskatt ett som entas
kriterier,olikaefter t.ex.differentieradskattenländerandra är

högstaålder. DedessellerviktfordonetsCylindervolym,motorstyrka,
Danmark,iåterfinnspersonbilarpåfordonsskattförnivåerna

medpersonbilbensindrivenIrland. Föroch storNederländerna en
knapptfrånEU-länderolikaifordonsskattenvarierar0002 motorcc

år.SEK500800 7dvs.884till100 permest caecusomecu -
fordondieseldrivna lätta änfordonsskatt påhögreländerFlera uttar

Belgien,länder ärfordon. Dessabensindrivnamotsvarandepå
FrankrikeTyskland. ärochSverigeNederländerna,Finland,Danmark,
fordonsskattlägredvs. utmedlemsland targör tvärtom,endadet som

fordon.bensindrivnafordonlättadieseldrivna än

Tyskland3.4.2

personbilarmotorfordon. FörallapåfordonsskattTyskland utI tas
bensindrivnacylindervolym. Förefterskatteberäkningenutgår motorns

10013,20 DMtillnormaltfordonsskattenuppgår cc.personbilar per
iuppgårochhögrepersonbilar avsevärtdieseldrivna ärpåSkatten

förgällerskattesatserHögre100DMtill 37,10normalfallet cc.per
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bilar inte uppfyller vissa avgaskrav. sådanal fall beror skattesatsensom
bilens ålder.även bilarFör registrerats före den januari1 1986av som

dessa högre Skattesatserutgör 18,80 DM för100 bensinbilar ochper cc
42,70 DM för100 dieselbilar. För personbilar inteper cc nyare som
uppfyller vissa avgaskrav gäller skattesatserna 21,60 DM för100per cc
bensinbilar och 45,50 DM 100 för dieselbilar. Tyskland harper cc
notifierat EU införa skatteincitament föratt att ettom man avser
personbilar uppfyller kommande avgaskrav.som

3.4.3 Danmark

Danmark tillämpar fordonsskatt efter tjänstevikt för lätta fordon. För en
normalstor, bensindriven personbil den årliga fordonsskatten iär
storleksordningen kronor4 000 DKK. Därutöver tilläggsskatttas en
oklart hur stor på lätta fordon inrättade för dieseldrift.ut ärsom
Sedan den juli1 1997 differentieras fordonsskatten personbilar
också med hänsyn till bränsleförbrukning.

3.4.4 Frankrike

Såvitt lätta fordon beräknas fordonsskatten med hänsyn till blandavser
fordonetsmotorstyrka, ålder inom vilket distriktannat detsamt är

registrerat. Uppgift belopp saknas. franskaDetom
fordonsskattesystemet innebär lägre skatt på dieseldrivna fordon påän
motsvarande bensindrivna fordon. Anledningen härtill torde vara
näringspolitiska skäl.

3.4.5 Finland

Finland fordonsskatt dieseldrivnapå fordon för kompenseratar ut att
för den lägre drivmedelsbeskattningen diesel jämfört med bensin.
Dessutom har under åren 1994 tillfällig1996 fordonsskatt tagits uten-
på alla lätta fordon, dvs. bensinbilar. tillfälligaDen fordonsskattenäven
infördes för finansiera sänkning försäljningsskatten år 1993att en av
och kommer sannolikt avskaffas.att
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Storbritannien3.4.6

Storbritannienilastbilar utoch lättapersonbilar taspåFordonsskatten
ställetigällermotorcyklarår. Förmed 140 GBPenhetsskatt persom en

cylindervolym.efterberäknasskattenatt

Överväganden3.5

miljochFordonsskatten ön3.5.1

skullefordonsskattenvägtrafikskatteutredningenÅr attföreslog1980
Liknande1980:13.Ds Bbensinskatthöjdmedochslopas ersättas

lagstiftning. Numeratillledaframförts atthar utanförslag även senare
blandtillmed hänsynbetydelseökadfåttfordonsskattenhar närmast

ochstyrmedelanvända denEUinomdiskussioner att somannat om
innebärförslagnågotframinteläggerutredningdenna som

fordonsskatten.avskaffande av
utformningenanledningall omprövafinns däremot att avDet

påfordonsskattendärnuvarandeDet systemetbeskattningssystemet.
tillhänsynpåsig integrundartjänsteviktefterberäknasfordonlätta

miljö-såväldet saknasochtrafiksäkerheten somellermiljön
differentieringen.gällandedenbehållaförtrafiksäkerhetsskäl att

förkangrunder. DenandraefterutformasdärförbörFordonsskatten
utsträckningstyrmedel i någon störreanvändasintenärvarande som

bl.a.vilkastyrmöjligheterflera intressantasikt finnslängrepåmen
iRedangrönbokEU-kommissionens transporter.idiskuterats om

forkompenseraföranvändasfordonsskatten attkandagsläget
bensin.ochdieselmellandrivmedelsbeskattningenskillnader i

EU:sförändringarochEU-inträdethurbeskrevskapitel 2 avI
försäljningsskattendifferentieramöjligheternabegränsat attdirektiv

begränsningardessagrundPå2.4.2.avsnittbl.a.miljöklasserefter av
årligadenbör läggasmiljöklassningen överiblandhävdas att

miljöklasseri bättrefordonsåpåfordonsbeskattningen, sätt attt.ex. nya
invändningarviktigafinnstid.viss Detunderfordonsskattfrånbefrias

kanforsäljningsskattenDifferentieringåtgärd.sådan avmot en
eftersomnybilsköparepåverkabättre sätt attgenerellt ettantas vara

vidfördelpåtagligsåblirinteantal årunderfordonsskattlägre ett en
avsnitt 2.6.1.jfr.inköpet,själva
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Förekommande förslag differentiera fordonsskatten efterattom
miljöklasser har dock inte i första hand motiverats med att
styreffekterna skulle bli bättre, jämfört med differentiering av
försäljningsskatten. Sådana förslag brukar i stället hänvisa till att
Sverige på grund direktivEU:s har förhållandevis litetettav
handlingsutrymme det gäller möjligheterna differentieranär att
försäljningsskatten efter miljöklasser. kanDet emellertid inte anses
klarlagt differentiering fordonsskatten efter miljöklasser skulleatt en av

förenlig med bilavgasdirektivEU:s miljöklasserna grundas påvara om
krav inte beslutade inom EU. Fordonsskatten börär därför intesom
differentieras efter miljöklasser. villOm viss miljöklassman gynna en
bör det i stället försäljningsskatten differentieras eftervara som
miljöklasser, så EG-rätten medger detta. Fordonsskattelagensnart
innehåller redan bestämmelse skattelättnad för lätta fordon ien om
miljöklass konsekvensI med det anförda bör övervägasenast attman
avskaffa den bestämmelsen, eftersom miljöklassen i fråga inte är
grundad på krav beslutats inom jfr. avsnittEU 3.2.4. Sådanasom
överväganden bör dock avvakta analys styreffekterna vilkenen av
utredningen inte fått tillgång till. Under alla förhållanden skulleännu
det mycket olämpligt utveckla helt medatt ett systemvara
differentiering fordonsskatten efter miljöklasser inte grundas påav som
beslut inom EU.

Försäljningsskatt får visserligen effektivtantas ettvara mer
styrmedel fordonsskatt så länge det gäller styrning nybilsköp.än Detav

sak fordonsskatten skulle kunnaär användas föratt atten annan
påverka den befintliga fordonsparken, den årliga skattent.ex. attgenom
sänks för fordon med de bästa miljö- och säkerhetsegenskapernanyare
och höjs för äldre fordon med sådana egenskaper. Komkom fannsämre

"miljö- och styreffekten sådan differentiering skulle bliatt av en
begränsad". kan ifrågasättas.Detta Tvärtom skulle sådannog en
utformning fordonsskatten, skatteskillnaden mellan gamla ochav om

bilar tillräckligt innebärakunna effektiv styrninggörs stor, motnya en
förnyelse bilparken med positiva effekter miljön ochav -
trafiksäkerheten. delar dennaDäremot utredning Komkomzs
tveksamhet inför de fördelningspolitiska effekterna. Utredningen lägger
därför inte fram förslag någon sådan differentiering.om

Den viktiga miljöfrågan dieseldrivna personbilar behandlasom
särskilt i avsnitt 3.5.3.
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trafiksäkerhetenochFordonsskatten3.5.2

användaskanfordonsbeskattningenhurVid övervägande somav
säkerhetsklassningblir frågantrafiksäkerhetökadstyrmedel mot avom

fårsådantframUppgiftenmycket intressant. systemfordon ta ettatt
skattesystemetutformningengällerdetangelägen. Närdärför avanses

befintligttillanknytai fråga ändock inte komma ettkan annatatt
ifordonindelningförlämpligtoch någotklassningssystem system av

bakgrund bördennautarbetats. Motinteharsäkerhetsklasser ännu
förprioritet utformamed högi uppdrag systernVägverket ettattges

viktigtsärskilttrafiksäkerhetsklasser. Det etti är attindelning fordonav
fordonenspåverkarfaktorersamtligabeaktarsådant system som

säkerhetsegenskaper.
utarbetatavsaknadnärvarande ifördetfråga blir ettNästa avom -

såfordonsskattenutformasäkerhetsklassning går attför attsystem -
differentieringförslagframförsIblandförbättras.trafiksäkerheten om

säkerhetsutrustning ivissförekomstenpåberoendeskatten avav
sigutrustningsdetaljer frågarsådanagällerdetfordonet. När omman
förmetodenlämpligaden attverkligenstyrmedelekonomiska är mest

mycketsäkerhetsutrustningvissanvändningen. Omöka anses
lagstiftning göratill handsliggadetangelägen bör attnärmare genom

fordon.allaobligatorisk iden nya
förststyrmedel måsteekonomiskafalldet övervägerFör man

Ävengrunder.fastaskall bygga påskattesystemframhållas omatt ett
fordonsskattendifferentieramöjligtskatteteknisktdet skulle attvara

dettainnebärsäkerhetsdetaljer såolikaförekomstenpåberoende av
karaktärFordonsbeskattningensproblem.administrativa av

kanuppgifterefterberäknasskattenförutsättermasshantering att som
bestämmasskattenpraktiken måsteiochenkeltfram på sättetttas

Differentieringbilregister.Vägverketsuppgifter igrundval avav
skulle alltsåsäkerhetsutrustningolikafordonensberoende påskatten

skulledettafrånsettbilregistretutbyggnad ävenkräva menaven
svårhanterligt.blisystemet

medfordonsskattendifferentierainvändningviktigEn mot attannan
sådantsäkerhetsutrustningviss är ettatttill förekomstenhänsyn av

ochBilköparejusteringar.återkommandetillupphovsystem ger
bilparkenspåverkakanövervägandenproducenter gör som

införakunnaframåt. Fördecennierundersammansättning att
skallpersonbilarsäkerhetsdetalj iviss t.ex.bestämmelser att enom

absolutdärfördetbörbeskattninglindrigaremedföra envara
ochsammanhangstuderats i atthar störreförutsättning denna ettatt
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dess säkerhetsmässiga värde alla andra förekommandevägts mot
säkerhetsegenskaper hos personbilar. Något sådant underlag finns ännu
inte beträffande den säkerhetsutrustning ibland lyfts fram. Ensom
helhetssyn med avvägningar mellan olika säkerhetsegenskaper måste

krav det gäller utarbeta förett när säkerhetsklassningatt ett systemvara
undgår inte detta krav kortsiktigt prioritera någonattmen man genom

eller några enstaka säkerhetsdetaljer.

3.5.3 Dieseldrivna personbilar

Inledning

Fordonsskatten tidigare beskrivits högreär dieseldrivnasom
personbilar på bensindrivna bilar. högre fordonsskattenän Den för
dieselbilar har motiverats med prisskillnaden mellan de olika
drivmedlen, dvs. diesel billigare bensin, ochäratt avsevärt än att
motoraltemativen bör konkurrensneutrala. Avsikten medvara
ifrågavarande skatteskillnader har alltså inte varit de skall iatt styra ena
eller andra riktningen de får form kompensation.utan ses som en av
Vidare fordonsskatten högreär på personbilsdieslaravsevärt 1994av
års modell eller jämfört med äldre dieseldrivna personbilar,nyare, se

avsnittäven 3.3.2.

Inregistreringen dieseldrivna personbilar har under tidav senare
ökat mycket kraftigt. Under månaderna januari juli 1997-
inregistrerades 15 415 sådana fordon jämfört med fordon5 646 under

period innebär1996. Det ökning med 173 Enprocent. storsamma en
del de inregistrerade personbilsdieslarna äldre årsmodeller,utgörsav av
dvs. importerade fordon. Antalet inregistreringar dieseldrivnaav
personbilar årsmodell eller1994 äldre hade ökat från 911 till 5 994av
fordon. Inregistreringen bensindrivna personbilar har också ökat,av

inte lika kraftigt för dieselbilama. Sammanlagt inregistreradesmen som
således 148134 personbilar under januari juli jämfört1997 med-
107 101 under period vilket innebär1996 ökning med 38samma en

dieseldrivnaDe personbilarnas andel inregistreringenprocent. av av
personbilar har dänned ökat från 5,3 under januari juli 1996procent -
till 10,4 under period i år.procent samma
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ökatpersonbilsdieslarantaletVarför har

ökatharpersonbilsdieslarantalettillorsakertänkbara attflerafinnsDet
ochutvecklingen tystare mertekniska motkraftigt. Den renare,så

kanVidaremycket.betytthabördieselmotorerbränslesnåla
januarilmed denochfrånbilförrnånreglernaförändringen omav
hurkäntinte stordet ärännubetydelse, ävenhaftha1997 stor omantas

fönnånsbilar.personbilsdieslama utgörnyregistreradededel somav
drivmedelbetala detskallskattskyldigedeninnebärreglerna attDe nya

frittförmånförbeskattasalternativtkörningprivat avföranvändssom
1,2.medmultipliceratmarknadsvärdettillvärderasdrivmedel som

förrnånsbeloppetberäkningenutgårsåbilfönnånensjälvagäller avVad
nybilspriset.från

sannoliktharpersonbilsdieslaräldregällerdetNär
iökningenkraftigabetydelse. Denmindrehaftförrnånsbilsreglema

sigställerdieselaltemativetpåberoställeti atttordedenna grupp
förhållandevismedbilköpareförbensinbil ävenbilligare än enen

påfordonsskattendubbladenord,andraMedkörsträcka.årligmåttlig
intebilköparemångaupplevsbensinbilmedjämförtdieselbil avenen

redanvisarBeräkningar attdrivmedlen.mellanprisskillnadenuppväga
ochfordonsskattblirmil5001körsträcka avårlig summanvid aven
förpersonbil ändieseldrivenäldre,förlägreoftastdrivmedelsskatter en

lägrefådirektimportMöjligheten enbensinbil. attmotsvarande genom
kanHärbetydelse.haftocksåsannolikt storharanskaffningskostnad

mellanservicekostnaderochinköpspriseriskillnaderfrånbortses
skillnader ärdessaeftersomdieselbilarmotsvarandeochbensinbilar

begränsade.ganska

konkurrensneutralitetochMiljöskäl
vissaipersonbilar ärdieseldrivnahosMiljöegenskapema nya
bilarbensindrivnamotsvarandehosänmarkant nyaavseenden sämre

Auto/Oil-iAvgaskravengiftigautsläppgäller avgaser.detnär av
dieselbilarfrånkväveoxidutsläppså högagångertillåterdirektiven tre

högre.väsentligtocksåpartikelutsläpp ärTillåtnabensinbilar.frånsom
ochdrivmedelmängdermindredieselmotorÅ förbrukarsidanandra en

Skillnadernafordonskilometer.koldioxidmindredärmedsläpper ut per
dieselbilar gettharVidlika testerintedock stora.avseende äri detta
bensinbilar.identiskaövrigtikoldioxidutsläpp änlägre27 procentca
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Miljöegenskapema hos dieseldrivna personbilar har hittills inte
föranlett högre beskattning för dessa fordon för bensinbilarän denutan
högre fordonsskatten på de förra motiveradär uppnåsagts attsom av
konkurrensneutralitet mellan de båda motoralternativen. De nyss
beskrivna skillnaderna i avgasutsläpp skulle kunna anföras som

för införa totalt högreargument beskattningatt dieseldrivnasetten av
personbilar bensindrivna.än Med hänsyn till miljön börav
personbilsdieslar åtminstone inte i förhållande till bensinbilargynnas
och det minimikrav miljösynpunktär konkurrensneutralitetett attur
upprätthålls mellan motoralternativen.

Härvid bör eftersträvas de framstår konkurrensneutralaatt ävensom
för skattskyldig får välja förmånsbil. harDet antagits deen attsom nya
reglerna rörande förmånsbilar i viss mån missgynnar bensinbilar. Om
så fallet kan det anledningär utgöra ifrågavarandeöveratt se
bestämmelser eftersom eventuella brister i för beskattningsystemet av
bilförmån i första hand bör åtgärdas inom det Sådanasystemet.
åtgärder skall dock inte här eftersomövervägas reglerna om
beskattning bilförmån inte ingår i utredningsuppdraget.av

Försäljningsskatt på dieseldrivna personbilar skulle kunna
för motverka ökningenövervägas sådana bilar.att Det finns dockav

viktiga invändningar sådan skatt, föregående kapitelmot en se om
försäljningsskatt på motorfordon avsnitt 2.6.1. framhöllsDär bland

egentligen inte kan uppnå konkurrensneutralitetannat att mellanman
bensinbilar och dieselbilar med hjälp försäljningsskatt då detav en som
skall kompenseras för skillnaden i drivmedelspris, dvs.är löpandeen
kostnad. Om förhållandet mellan drivmedelspriserna inte kan ändras är
differentiering fordonsskatten för närvarande det bästa till budsav
stående medlet för uppnå konkurrensneutralitet.att

Med hänsyn till det kraftigt ökade antalet äldre personbilsdieslar
miljöegenskaperna hos dieselbilar jämförtsamt med bensinbilar bör

den förhållandevis låga fordonsskatten på dieseldrivna personbilar av
årsmodell 1993 och äldre höjas till nivå försnarast samma som nyare

Ävenfordon. bortsett från miljöskäl kan sådan åtgärd motiveras meden
det saknas anledning äldreatt personbilsdieslar i förhållandeatt gynna

till övriga personbilar. Miljöskälen framträder dock särskilt starkt
eftersom äldre dieselbilar har miljöegenskaper bilar.sämre Denän nya
nuvarande utformningen där fordonsskatten personbilsdieslar är
högre för årsmodeller måste denna bakgrund betecknasmotnyare som

Ävenolycklig. detta medför skattehöjning äldrestorom en
personbilsdieslar så det något måsteär på grund deaccepterassom av
starka miljöskälen för begränsa importen sådana bilar.att Det inteärav
möjligt ha olika fordonsskatteregler för i Sverigeatt befintliga
dieselbilar och sådana äldre dieselbilar importeras. Omsom
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ungefärpåkvarståskulledieselbilaräldre sammapåfordonsskatten
bilarsådanaimportensannolikadet attidag mest avnivå ärsom

mycketmåstefalli såvilketstyrka,oförminskadmed ansesfortsätter
miljösynpunkt.negativt ur

ochäldremellanutjämningÄven föreslagit nyarehadeKomkom en
borde skedetta attansågkommittén att genompersonbilsdieslar men

Medför desänkssamtidigtochbilarnaäldrede nyare.förhöjsskatten
denemellertidbörmiljöegenskaper senaredieselbilarnastillhänsyn

miljömässigtdetanförtstidigare är ettSomutesluten.åtgärden anses
dieselbilarochbensin-mellankonkurrensneutralitetenminimikrav att

närvarandeförfinnspersonbilsdieslaräldregällerVadupprätthålls.
höjningmednödvändigtdärfördetoch avneutralitet är ensådaninte

dessa.förfordonsskatten

glesbygdsområdeniFordonsskatten3.5.4

nedsattfordonsskatten ärtillbakgrunden attbeskrevs3.3.3avsnittI
Närglesbygdskommuner.vissaipersonbilarförkronor384med

årligagenomsnittligadenbedömdes1980 attinfördes årnedsättningen
förglesbygdi änbilägareförlängremilhundrakörsträckan ett parvar
sigskildekörsträckornagenomsnittligalandet. Deövrigaibilägare

justfrågadetövrigtföroch ommåttligtganskaalltså var
områdenÄven tättbebyggdarelativtikörsträckor.genomsnittliga

andraarbetsresorsåvälförkörsträckor resor.långa somförekommer
glesbygd föripersonbilsägarekompenseraönskarändåOm man

detgöraoch attöverväger genomdrivmedelskostnaderökade
försiktighetmåstesåfordonsskatten stornedsättningytterligare av

nedsättningenökningarmåttligaförhållandevisvid avRedaniakttas.
registrerarfelaktigtbilägaredvs.skenregistreringar, attförriskenökar

ibosatta ettärandraelleranhörigapå sombilar personersina
beträffandeuppmärksammatsharproblemLiknandeglesbygdsområde.

dessaförpremiernamedsamband attoch harfordonsförsäkringar
naturligtvisglesbygd. Det ärilägreavsevärtkanförsäkringar vara

blirägarregistreringarfelaktigadärnivånexaktadenomöjligt att ange
ifordonsskattennedsättningennuvarandedenOm avfrekventa.

blirfuskförriskendockkanfördubblas, attantasskulleglesbygd t.ex.
dettaifordonsskattenlägredenbeaktasmåste attpåtaglig. Dessutom

glesbygd.ilägreförsäkringspremiema ärmedsamverkaravseende att
förkostnadersammanlagdabilägaresskulleordandraMed en

fordonetlägrebli avsevärtkunnaförsäkring omochfordonsskatt
glesbygdsområde.ipå ettregistreras personen
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3.5.5 Enhetsskatt

Enhetsskatt innebär avsevärda förenklingar

En mycket viktig uppgift för denna utredning består i undersökaatt
möjligheter till förenklingar i fordonsskattesystemet. I utredningens
direktiv nämndes möjligheten låta skattenatt med enhetligatas ut
skattebelopp, dvs. enhetsskatt.en

Den nuvarande fordonsskatten efter tjänstevikt inte utformadär med
hänsyn till miljön eller trafiksäkerheten. Det saknas såväl miljö- som
trafiksäkerhetsskäl för behålla den gällande differentieringen.att Mot
denna bakgrund kan avsevärda förenklingar uppnås fordonsskattenom

med enhetligt belopptas förut ett fordon. fordonstor Deen grupp av
i första hand bör komma i fråga för enhetsskatt personbilarsom ochär

motorcyklar, främst på grund de fordonsgrupperutgöratt ochstoraav
de uppvisar förhållandevisatt små variationer inom respektive grupp.

En enhetsskatt skulle medföra förenklingar för fordonsägare,
fordonstillverkare och myndigheter. fordonsägarnaFör skulle följden
bl.a. bli registreringsbesiktningar inte behövsatt enbart det skälet attav
fordonets skattevikt ändrats. Vidare skulle det sannolikt bli fler
varianter varje bilmodell på den svenska bilmarknaden då det inteav
krävs typbesiktning för varje variant fordonet. Detta enbarten ärav
exempel förenklingsvinsterpå kan uppstå. Ett ytterligare exempelsom
utgörs debiteringar och återbetalningaratt extra fordonsskattav av
skulle undvikas i sådana fall då de för närvarande föranleds ändringav

det enskilda fordonets tjänstevikt. Dessutom ökar förståelsen förav
fordonsskattesystemet det upplevs enkelt och rationellt.om som

Beträffande vägslitage skillnadenär mellan olika
personbilsmodeller obetydlig jämfört med skillnaden mellan
personbilar och fordon och jämförttunga även med skillnaderna inom

fordon. dennaMot bakgrundtunga dengruppen nuvarandeger
indelningen skatteskalan i antal mindre intervaller falsktett stortav ett
intryck precision i fördelningen skatteuttaget.av av

Om det ändå fordonsskatten lätta fordonatt skall beräknasanses
efter vikt så skulle möjligen kunna övergå till låta skatteviktenattman

totalviktenutgöras i stället för tjänstevikten jfr. avsnitt 3.3.1. Enav av
eventuell övergång till totalviktsbeskattning för lätta fordon bör dock
enligt utredningens bestämda mening andrahandsalternativettses som
till den föreslagna enhetsskatten. Totalviktsbeskattning skulle intenu
innebära lika förenklingar enhetsskattstora och den skullesom en
dessutom upphov till speciella problem, bl.a. totalviktenge attgenom
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vissatilläggasbörinternationellt. Det attolikapåberäknas sätt
viktochmåttdirektivEU:stillämplighetenrörandeoklarheter omav

enhetsskatt.alternativetväljerbetydelsemindrefår avsevärt manom

enhetsskattochMiljö
innebärenhetsskattinvändaskanmiljösynpunkt attFrån en

måletstriderdettaoch motfordonenlättastede attförskattehöjningar
såtillvidariktig attInvändningen ärkoldioxidutsläppen.minskaatt

lättabränsle änförbrukargenomsnittipersonbilar mertyngre
koldioxid,utsläppentillbidrargradi högredärmedochpersonbilar av

berorBränsleförbrukningenundantag.integällerdetta utanmen
motoreffekt,fordonsvikten, t.ex.faktorerfler änlångtpånämligen

endastkoldioxidutsläppVidare utgörkörsätt. enoch förarensmotortyp
övrigtfordon. ärFörhosbeaktasskall ettmiljöegenskaperde somav

förstyrmedlenviktigastededrivmedelpåprisetochkoldioxidskatten
efterfordonsskattmedGällandekoldioxidutsläppen. systemminskaatt

bärandeingafinnsoch detmiljöhänsynpågrundatintetjänstevikt är
personbilarpåbeskattningenviktanknutnadenbehållamiljöskäl för att

motorcyklar.och

enhetsskattochTrafiksäkerhet

egensäkerhet ärkrocksäkerhetinbyggda enbilarsgällerdetNär
ochmindresäkrarebilar änoch äruppfattning större tyngrevanlig att

verkligaförenklingÄven uppfattningdenna är avbilar.lättare enom
väsentligtvariera högstkanegensäkerhetenochförhållanden atttrots

gällandedenförhållandedettatalar motsåviktklasserolikainom
högrenämligeninnebärskatteskalorna. Dennautformningen av

kunskapNuvarandepersonbilar.och ompåfordonsskatt större tyngre
docktrafiksäkerhet äroch derasviktpersonbilarsmellansambandet

försäkerhetenÄven skulle finna att passagerarebegränsad. manom
kompliceradfråganbliri såfärdasdebilenpåstorlekenmed merökar

övrigaförsäkerhetenpåinverkanbilensinvägerävennär man
Vidbilar.andrafärdas ideellergångtrafikantertrafikanter, somt.ex.

grund förtillräcklig attintedetfinnsbedömning avsamladen
viktfördelningjämnarestyrningföreslåtrafiksäkerhetsskäl avmot en

trafiksäkerhetsskäl utanintehärmed detkonsekvens ärfordonsparken. I
enhetsskatt.förslagdettastöd förtillanförsförenklingsskäl omsom

någrafinnsintedetframhållasbörmindre attdestoInte



54 Fordonsskatt lättapå fordon SOU 1997: 126

trafiksäkerhetsskäl för behålla nuvarande beskattningatt efter
tjänstevikt.

Kommunikationskommittén anförde däremot trafiksäkerhetsskäl för
sitt förslag enhetlig fordonsskatt i de lättare viktklasserna,om en upp
till och med 1 400 kg, och däröver snabbare stigande skatt vadän som
gäller för närvarande. Syftet skulle uppnå jämnareattvara en
viktfördelning fordonsparken personbilsparken. Mot kommitténsav
förslag har bl.a. invänts del de personbilar skulle få högreatt en av som
skatt tillhör de säkraste bilarna finns marknaden. Vidare kansom

ifrågasätta det säkerhetsmässiga värdet i enlighet medman attav
Komkom:s förslag uppnå jämnare viktfördelning enbart inom
personbilsparken. Det endast begränsad delär alla bilolyckoren av som

kollisioner mellanutgörs två personbilar. Visserligen följer redanav av
naturlagarna lägre vikt personbil generellt innebäratt mindre riskav en
för skador på trafikanter utanför den bilen. Komkom har dock inte

något underlag där värdet denna säkerhetsförbättringpresenterat av
ställs i relation till hur mycket säkerheten i genomsnitt minskar för

i bil med lägre vikt. Med andra ord kan intepassagerarna vetaen man
den samlade trafiksäkerheten skulle öka eller minska medom

Komkomzs förslag.
Stor osäkerhet uppstår väljer viss egenskap kanutom man en som

påverka trafiksäkerheten, fordonsvikten, och bortser frånt.ex.
förekomsten eller frånvaron andra säkerhetsegenskaper. bör inteDetav
komma i fråga grunda Skatteregler på så osäker grund.att Deten
anförda belyser återigen behovet trafiksäkerhetsklassning ärav en som
heltäckande i den meningen den hänsyn till alla faktoreratt tar som
påverkar fordons säkerhet jfr. avsnitt 3.5.2. För återgå tillett att
enhetsskatten och sammanfatta finnsså det ingen grund för begränsaatt
tillämpningsområdet till fordon mindre kg.l 400väger änsom

Enhetsskattens storlek

Enhetsskatt bör införas på personbilar och motorcyklar. Det samlade
fordonsskatt på dessa fordonuttaget bör dock inte ändras.av

Enhetsskattebeloppet bör därför bestämmas till kronorl 100 för
bensindrivna personbilar och motorcyklar vilket medför i stort sett
oförändrat samlat skatteuttag från dessa fordonsgrupper. Det skulle
innebära höjd fordonsskatt för de 40 personbilarnaprocentca av vars
tjänstevikt 200 kg eller lägrel och sänkt skatt förär övriga personbilar.
För motorcyklar skulle höjningen bli kraftig eftersom den utgår från en
så låg nivå. För närvarande fordonsskatt på motorcyklar medtas ut
högst 220 kronor år. Trafiksäkerhetsskäl dock det mycketgör ärattper
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personbilar.motorcyklarpåfordonsskatt änlägremotiverasvårt att
såvälförkronor100ldärförbörEnhetsskattebeloppet vara

motorcyklar.personbilarbensindrivna som
såäldreellerårsmodell 1993personbilardieseldrivnagällerVad av

nivåtillmiljöskäl höjasminstinte somfordonsskatten sammabör av
börskattenivån ävenDenavsnitt 3.5.3.jfr.personbilsdieslarför nyare

skattenhögsågångerfyraknapptfortsättningen somi vara
börDärmedhög.sågånger3,83personbilarbensindrivna

oberoendepersonbilardieseldrivnaför avenhetsskattebeloppet -
innebär storkronor. Det200till 4bestämmas enårsmodell - avsnitt 3.5.3ianförtspersonbilsdieslaräldrepåskattehöjning sommen

sådanförmiljöskälenstarkadegrund endettamåste accepteras av
1993personbilardieseldrivnaförFordonsskattehöjningen avåtgärd.

iskatteintäkterårligaökademedföräldreellermodellårs
kronor.miljoner150storleksordningen

någratillupphovintekanenhetsskatt antasFörslaget geom
Personbilar ägseffekter.fördelningspolitiska avsomnegativa

iintesigskiljerhushållekonomisktrespektivestarkaekonomiskt svaga
nuvarandedenväsentliga är attstorlek. Detvadhand åtförsta avser

småförhållandevisuppvisarpersonbilarpåfordonsskatten
därförkanenhetsskatttillövergångochvariationerbeloppsmässiga en

förkostnadtotalahushållspåverkautsträckning ettbegränsadiendast
bilägande.
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fordonpåFordonsskatt tunga4

internationellablandtill annathänsynMedforslag:Utredningens
intenärvarandeförfordonpåfordonsskatten tungakonkurrensskäl bör

nyligenföranledsdeändringar än enandra avförföremål sombli
Härvid harfordon.vissapåvägavgift tungapropositionframlagd om

ifrågavarandetillanslutningSverigebeaktats att genomäven
inomländerandramedsamarbeteinleder närmarevägavgiftssystem ett

delSverigesfördetkansiktlängre varaPåEurovinjettsystemet.s.k.det
helaställetioch uttasläpvagnarpåfordonsskattenslopalämpligt att

rörandeförslagKommunikationskommitténsdragfordonet.påskatten
efterfordonsskattendifferentieringinnebärandeoch bussar, avlastbilar

iändringarforgrundtillläggasintebörtrañkuppgifter,fordonens
lagstiftningen.

Inledningl

ochfordonfordonsskatten somtungahandlarkapitelDetta om
fordon.lättaförfrågornaskillnaderbetydande motfinnstidigare sagts

gällerdetmedräkna närfaktorviktig attvägslitageBland ärannat en
internationellförgodstrañken utsattVidare ärfordonen.de tunga

hänsynstaganden.särskildakrävervilketkonkurrens
fordonbeskattningennuvarande tungadenbeskrivs avavsnitt 4.2I

gårochkapitel 3tilldelvishänvisarAvsnittetfordonsskattelagen.enligt
4.3Avsnittfordon.gällersärskilt tungafrågorin påbara närmare som

vissaförvägavgiftpropositionenframlagdanyligen omdenbeskriver
fordonsskattenförslaginnebär attblandvilken annat omfordontunga

avsnitt 4.4 görsfordon. Ivägavgiftspliktigasvenskaförnedsätts
överväganden.delslutligen en
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4.2 Nuvarande fordonsskatt på fordontunga

4.2.1 Bakgrund m.m.

Vad gäller fordonsskattelagens bakgrund hänvisas till avsnitt 3.2, där
bland avskaffandet kilometerskattenannat beskrivits. Tunga fordonav

i fåtalär fall dieseldrivnautom ett och kilometerskattesystemet är
därmed viktig del bakgrunden det gäller dessanär fordon.en av
Kilometerskatten särskild punktskattersattes dieselolja frånav en
och med den oktober1 1993. denInnan dieseloljeskatten hade trättnya
i kraft beslutades sänkning densamma med 5 liter tillöreom av per
1,30 kronor liter. Samtidigt beslutades fordonsskatten förattper tyngre
lastbilar och släpvagnar skulle sänkas med 20 Sänkningamaprocent.ca

led i successivtett skattebelastningenattangavs för denvara anpassa
trafiken till vadtunga gäller inom EG prop. 1992/93:192. Medsom

hänsyn till konkurrenssituationen ansågs det finnas starka skäl för att
den svenska skattenivån på skulletransporter till nivån inomanpassas
EG. I propositionen anfördes vidare konkurrensneutralatt en
beskattning inte kunde åstadkommas beröra fordonsskatten, förutan att
vilken den diskuteradeEG miniminivån för de fordonenav tyngsta
begränsade sig till 7 700 kronor. Det påpekades också nackdelenatt
med höga transportskatter förstärks Sveriges geografiska läge medav
långa transportavstånd. Med hänvisning till det främstatt är transporter
med lastbilar och släpvagnartyngre för internationellär utsattasom
konkurrens föreslogs i propositionen successiv nedtrappningen av
fordonsskatten så de fordonenatt ficktyngre den största

Ändringarnaskattesänkningen. genomfördes den oktober1 1993, dvs.
samtidigt kilometerskatten dieseloljeskatten.ersattessom av

Samtidigt infördes bestämmelse skattereduktioner fören om
lastbilar och släpvagnar används i s.k. kombinerad trafik 70 §som a
fordonsskattelagen. tillkomDen följd EES-avtalet och vissasom en av
EU-direktiv innebär skyldighet för medlemsstaterna återbetalasom att
eller ned fordonsskattensätta last-, drag- ellernär släpfordon

på järnväg itransporterats kombitransport. Skattereduktionen får ske
antingen med standardbelopp eller iett proportion till järnvägssträckan.
Bakgrunden till EU:s regler detta område vill minskaär att man
miljöpåverkan och belastning på vägnätet sådanaattgenom gynna

där lastfordon på längretransporter sträckor med järnväg.transporteras
Den svenska bestämmelsen utformad såär hela fordonsskattenatt
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minstsammanlagtjärnvägpåfordonetåterbetalas transporteratsom
underjärnvägfordonetskatteâret. Har transporteratsunderdygn120
halvaåterbetalasdygn120mindredygn änminst 60 men

fordonsskatten.
riksdagenhadei EUmedlemskapetfinansieringenidelSom aven

påforsäljningsskattenpåhöja nivånbeslutat1995under våren
skulle hadeninnanåtertogsHöjningenmed 20motorfordon procent.

förmed tiofordonsskattehöjning procentochi kraft ersattesträtt enav
januarimed den 1ochgällde frånHöjningenlastbilar.ochbussarbl.a.

1995/96:25.1995:1641,SFS1996 prop.
fordonsslag,medvarierarfordonpåFordonsskatten tunga

sistnämndakonstruktion. Detfordonetsochskatteviktdrivmedel,
hjulaxlareller flera änlastbil medlägre treskattenmedför äratt en

Anledningenhjulaxlar. ärendast tvåviktmedlastbilpå mensammaen
vägslitage.innebärhjulaxlar störremed tvåkonstruktionenatt

och terrängvagnarsläpvagnarlastbilar,bussar, tungaforSkattevikten
jfr.totalviktenfordon,för lättagällervadfrånskillnadtillär, som

tjänstevikt ochfordonetsTotalvikten utgörsavsnitt 3.3. summan avav
ochgrundbeloppmed ettFordonsskatten ettmaximilast. uttasdess

iviktenden lägstakilogramhundratal överheltvarjeförtilläggsbelopp
klassen.

lastbilar,personbilar,fordonsskattelagenstycket ärförstaEnligt 9 §
årsmodelldeskattepliktiga ärintemotorcyklarochbussar enavom

flernaturligtvisomfattarBestämmelsenäldre.eller30 årärsom
inteändålastbilarandelen ärfordonpersonbilar än tunga men
ochpersonbilar579fannsårsmodell 1950gällerobetydlig. Vad t.ex.

1991.decemberden 31trafiklastbilar i207

Lastbilar4.2.2

i 4 §fordonsbeteckningarolikaBetydelsen angesav
personbilblandframgår attbilregisterkungörelsen. Där annat avser en

högstdockbefordranförhuvudsakligeninrättadbil personer,är avsom
denbuss ärfrågadetDäremot äråttaochförare omenompassagerare.

dessutomdenföraren, ävenåtta utöverflerainrättad för än ompersoner
intebilarallaLastbilarändamål. ärinrättad för somansessomannatär

bussar.personbilar eller
betydligt högrefordonsskattengäller ärlastbilardieseldrivna attFör

harDetpåhängsvagn.for s.k.anordningmedförseddade ärom
vidarepåhängsvagnar,påintefordonsskattmed utsamband tas seatt

avsnitt.nästa
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4.2.3 Släpvagnar

Släpfordon innebär fordon inrättat för koppling till bil,ett ärsom
traktor, eller motorredskap och i första hand för elleravsett person-
godsbefordran. Släpfordon indelas i släpvagnar och s.k. släpslädar på
medar. Påhängsvagn släpvagn inrättad förär är att tappen som genom
med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller
motorredskap och så utförd chassiet eller karosserietär vilarattsom
direkt på det dragande fordonet.

Andra släpvagnar påhängsvagnar med vissa undantagän är, ärsom
ointressanta i detta sammanhang, skattepliktiga enligt
fordonsskattelagen. Däremot påhängsvagnar inteär
fordonsskattepliktiga skattevikten överstiger 3 000 kg och deom
uteslutande dras personbilar, lastbilar eller bussar kan drivasav som
med dieselolja eller s.k. terminaltraktorer. Påhängsvagnarav var
tidigare skattepliktiga den januari1 1985 hade fordonsskatten ochmen
kilometerskatten på dessa slopats och med höjningarersatts av samma
skatter för dragbilama. Bakgrunden de internationellaattvar
landsvägstransportema till och från Sverige hade ökat kraftigt och att
tekniken gått ökad användning dragbilar och påhängsvagnarmot en av
i stället för konventionella lastbilsekipage. Utländska påhängsvagnar
hade börjat användas i allt utsträckning på grundstörre mångaattav
andra länder inte beskattade påhängsvagnar SFS 1984:256,separat

1983/842178.prop.
När fordonsskatten överflyttades från påhängsvagnama till

dragfordonen höjdes samtidigt skatten styraxlar för påhängsvagnar,
s.k. dollys. dollyEn släpvagn består ellerär tvåen som av en en
hjulaxlar, dragstång vändskiva vilken påhängsvagnenssamten en
främre del kan fästas. skallDen användas tillsammans med en
påhängsvagn och kombinationen fungerar då vanlig släpvagn,som en
med andra ord kan den dras lastbil.av en

Kilometerskattens avskaffande medförde inga ändringar av
fordonsskatten på släpvagnar. propositionenI 1992/932124 hade
uttalats ökningen dragfordonets bränsleförbrukning vidatt av
tillkoppling släpvagn visserligen inte motsvarade den tidigareav en
kilometerskatten på släpvagnar det ansågs positivtattmen ur
transporteffektivitets- och miljösynpunkt det tillkom ytterligareatt ett
incitament till användning fordonskombinationer.av
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4.2.4 Bussar

fordon.andralägrebetydligtbussarFordonsskatten på än tungaär
Även bussarbeskattningentidkilometerskattesystemetsunder avvar

trafik.jämfört medlindrigförhållandevis tungannan
avskaffades ochkilometerskattenmedsamband ersattesI att av en

slopadesoktober 1993och med dendieselolja från lpunktskatt på
härtillAnledningför bussar.fordonsskattenhuvuddelen envarav

följdtillkostnadsökningen,eftersombussarnakompenseraönskan att
bussardrabba desärskilt skullebränsleförbrukning,hög somav

1992/932124. Föreprop.kollektivtrafik inomanvänds i tätort
dieseldrivnafordonsskattendieseloljeskatttillövergången var
förslagEfterbussarna.för deårkronor705bussar 14 tyngsta omper

förnivåtillbussardieseldrivnaförfordonsskattensänka somatt samma
befarades iår,maximalt kronor895gasoldrivna bussar,bensin- och per

lättainnebäraskullesänkninglångtgåendeså attpropositionen att en
fordonsskattväsentligt lägreskulle fåvanligenfordonbussregistrerade

därför såbegränsadesSkattenedsättningenpersonbilar.dieseldrivnaän
dieseldrivnaförårkronorblev l 405skattesatsenmaximaladenatt per

huvuddeleninnebar ändåskattevikt. Dettakg000 attbussar 3över av
ianvändsbussarnadeförföll bortfordonsskatten tyngre som

kollektivtrafik.
medÄven från ochmedfordonsskatten 10höjdesför bussar procent

beslutadtidigareHöjningenjanuari 1996. sagtsden 1 ersatte ensom
motorfordonförsäljningsskatten påhöjninggenomfördinte avmen

medbussardieseldrivnaförskattesatsenhögstaavsnitt 4.2.1. Den en
år.kronor545sedan dess 1kg3 000skattevikt äröver per

medjämförtmycket lågalltsåbussarförFordonsskatten ärtyngre
lastbilar.påskatten tyngre

fordonvissaVägavgift för4.3 tunga

riksdagenföreslåsseptember 1997den 181997/98:12 attpropositionl
till avtaletanslutningSverigesprotokoll uttaggodkänner enavomom

lagochvissaanvänderfordon vägar antaravgift för omentunga som
delta iskallSverigeAvsiktenfordon.vägavgift för vissa är atttunga

Danmark,Belgien,vägavgiftssystemdet somgemensamma
s.k.detinfört,tidigareTysklandochNederländernaLuxemburg,

Eurovinjettsystemet.
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Förslaget innebär vägavgift skall på motorfordon elleratt tas ut
motorfordonskombinationer med totalvikt minst 12 ärtonen som
avsedda uteslutande för godstransport på kompenseraFör deväg. att
fordon för vilka vägavgift skall föreslås fordonsskattentas ut att sätts
ned, dock högst med belopp kostnaden förett motsvarar ettsom
vägavgiftsbevis. propositionen föreslåsI lagen vägavgiftatt om
vissa fordon träder i kraft den februari1 1998.tunga

Bakgrunden EG olika beslut under år harär söktatt genom senare
skapa likvärdiga konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna detnär
gäller lastbilstransporter. Rådets direktiv 93/89/EEGtunga om
medlemsstaters tillämpning skatter vissa fordonpå används förav som
godstransporter och tullarpå och avgifter för användning vissaväg av
infrastrukturer, innehåller bestämmelser minimiskattesatser förom
fordonsskatt bestämmelseroch vägtullar och vägavgifter. Direktivetom
gäller för motorfordonendast eller ledad motorfordonskombination
med bruttovikt minst 12 ton.en av

Europeiska gemenskapernas domstol har upphävt detta direktiv
eftersom Europaparlamentet inte hade konsulterats beträffande dess
slutliga innehåll. Domstolen uttalade dock direktivet skulle gälla iatt
sak tills det, inom rimlig tid, med Förslag tillersatts ett nytt. nytt
direktiv behandlas för närvarande rådet. ändrar inte deDettaav
grundläggande förutsättningarna vad gäller möjligheten att ta ut
vägavgifter.

Gällande direktiv medlemsstaterna införa vägavgifter förrätt attger
såväl inhemska utländska åkare. Vägavgiften kan högstsom
bestämmas till belopp 1 250 inklusiveett om ecu
administrationskostnader. artikel i direktivetI 8 två eller fleraattanges
medlemsstater kan samarbeta för införaatt ett gemensamt
vägavgiftssystem tillämpligt inom hela deras sammanhängandeärsom
territorium. Betalning vägavgift skall i de fallen tillgång till deav ge
deltagande medlemsstaternas Fördelning skall sedan ske devägnät. av

inkomsterna så och avtalsstaterna kan fåattgemensamma var en av en
skälig andel inkomsterna.av

Denna möjlighet har Tyskland, Danmark, Belgien, Nederländerna
och Luxemburg sig och gått för införaanvänt att ettav samman

vägavgiftssystem, det s.k. Eurovinjettsystemet. Avtalgemensamt om
uttagande avgifter för godstransporters användande vissatungaav av

undertecknades den februari detta avtal9 1994. Genom bestämdevägar
länderna vilka villkor skulle gälla. Avtalet förpliktar intenärmare som
länderna införa vägavgifter, hindrar dem från införa andraatt attmen
former vägavgifter. Samtliga fem länder vägavgift.tar utav nu
Länderna har dock valt något olika för avgiftsuttag ochsystem
tillämpar olika regler för uttagande vägavgift för sinaäven av egna
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överenskommelsefem ländernassig till deanslutitSverige haråkare.
september 1997.undertecknades den 18tilläggsavtal somgenom

väsentligaivägavgiftssystemsvensktUtformningen styrsettav
fordon iinhemskatillåterDirektivetavtalet.direktivet ochdelar attav
fordon.utländskaannorlundabehandlasutsträckning änviss

vägavgifti propositionendärförfordon föreslåssvenskaBeträffande att
dvs.allmännahela detoch påperioden år vägnätet,för ett entas ut

detfordonsskatt. Närtillknyterkonstruktion uttagetnära avansom
förrutinersärskildadäremotfordon krävsutländskagäller

länderför dedelvisdessutomavgiftsuttaget. Dessa är gemensamma
Eurovinjettsystemet.iingårsom

motorfordonförskallvägavgiftföreslåspropositionen tas utI att
kronor257med avgiftssatsema 6motorfordonskombinationledadeller

förårkronoroch 429axlar 10med högstfordonår för tre perper
börvägavgiftenuttalasaxlar. Vidareflerfyra ellerfordon med att

angivna ifinnsantalet axlardetmed ledningberäknas somav
axlarminsthardraganordningmedlastbilar trebilregistret. För som

högreskall alltid denaxelminstmedsläpvagnardraoch kan ensom
kanaxlarhar tvådraganordningmedLastbilvägavgiften ut.tas som
inteoch förgrund häravPåaxlar.minst två attmedsläpvagnardra

införamedmycketalltförkomplicera attsystemet
föralltid börbeloppetdet högsta utanmälningsförfarande tasattanses

föreslåsfordonsägamakompenseradraganordning. Förlastbil med att
iminimiskattesatserdetillnedsättsfordonsskatten angessomatt

vägavgiften förbelopp ettmeddock högstdirektivet, motsvararett som
tillbilaga 1lydelsenföreslagnapropositioneniår. Den avnya

betänkande.i dettabilaga 3finns intagenfordonsskattelagen som
nedsättningen. Detangående ärföljandeanförspropositionenI

förskall betalasvägavgiftfordonsskatt ochbådei de fallendast
siglastbilarnedsättas. Förskallfordonsskatten utanlastbilar varesom

axlarantaletdraganordningeller ärpåhängsvagnanordning för annan
skallvägavgiften Ihögreeller denlägre tas ut.för denavgörande om

tillhjulaxlarfleraellermedlastbilarhänförsfordonsskattelagen tre
beloppmedskallskattinnebärvilketkategori, tas utatt sammasamma

bliskallfordonsskattennedsättningenaxlar.antal För attoavsett av
påförshjulaxlarfyraellermedlastbilarfall därkorrekt i de tre

skapanödvändigtdärfördetbeloppmed olika attvägavgift är egenen
alltsåskalllastbilstyperhjulaxlar. Vissamedlastbilarkategori för tre

medhjulaxlar,med tvålastbilkategorier: treföljandedelas in i tre
lägreinte haSverige f°arhjulaxlar.eller fleramed fyraochhjulaxlar

Viddirektivet.iminimiskattesatserdefordonsskatt än angessom
nödvändigtdärfördetfordonsskattochvägavgift ärmellanväxlingen

miniminivån.understigerintefordonsskattesatsemadeatt nya
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överväganden4.4

4.4.1 Internationell konkurrens m.m.

Genom det föreslagna vägavgiftssystemet inleds samarbetenärmareett
mellan Sverige och berörda rörande styrning denstater tungaav
vägtrafiken. denna bakgrundMot liksom internationellaav
konkurrensskäl bör undvika förändringar innebär attman nu som
Sveriges fordonsskattesystem fjärmar sig från fordonsskatten i övriga
länder inom Eurovinjettsystemet, fråneller övriga EU-länder.
Fordonsskatten fordon bör därförpå för närvarande inte blitunga
föremål för andra ändringar de föranleds den framlagdaän som av
vägavgiftspropositionen och innebär sänkningar till EU:ssom
minimiskattesatser.

På längre sikt kan det lämpligt slopa fordonsskatten påattvara
släpvagnar och i stället hela skatten dragfordonet. Utredningenpåta ut

denna fråga i samband medöverväga närmareattavser en
författningstekniskt inriktad beskattningen fordonöversyn tungaav av

vill fästaredan uppmärksamheten på vissa frågor.men nu
slopande fordonsskattenEtt släpvagnar skulle innebäraav

väsentliga förenklingar fordonsskattesystemet beskattningensamt attav
lastbilar/släpvagnar till vad redan gäller förav anpassas som

dragbilar/påhängsvagnar. sådan förändring skulle inte innebäraEn
ökade fordonsskattesystemenskillnader i förhållande till i andra
berörda skulle delländer. Tvärtom den till harmoniera med de istor
samband med vägavgiftssystemet föreslagna förändringarna av
fordonsskattelagen eftersom dessa innebär skatten för lastbil skallatt en

högre den utrustad med draganordning.ärvara om
Å andra sidan finns problem förknippade med slopaatt

fordonsskatten på släpvagnar. svårt bedöma vadDet är ärt.ex att som
den lämpligaste åtgärden beträffande den släpvagnarstora grupp av

husvagnar. Eftersom dessa oftast dras personbilarutgörs ärsom av av
det inte lika naturligt överflytta skatten dragfordonet.påatt
Sammanfattningsvis finns det skäl ytterligare fråganövervägaatt om
slopad fordonsskatt släpvagnar och avsikten därförpå är sagts attsom
återkomma till denna fråga.
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lastbilarSärskilt4.4.2 om

rörandeförslagKommunikationskommitténsanledningMed av
påpekandenvissautredningdenna attlastbilarpåfordonsskatten anser

bestämmelsedirektivetsbl.a.till omhänvisningMedmåste göras.
bedömt,Komkom atthadevägavgifterförbelopptillåtnahögsta

internaliseringenökaföranvändas avattkaninteEurovinjettsystemet
konstateradeKommitténkostnader.trafikens externasvenskaden tunga

förfordonsskattehöjningarkraftigamycketskulle krävasdetdärefter att
svåramedföraskulledettaochintemalisering attfulluppnåatt

högreochåkaresvenskaförkonkurrensförhållanden
därför,måsteManverksamheter.vissainomproduktionskostnader

lastbilarförfordonsskatten tungapånivånbegränsaKomkom,enligt
EU.inomgenomsnittetfrånmycketalltföravvikerintenivåtill somen

övriga EU-ifinnsinteton,60ekipagende somBeträffande tyngsta
förrimligtvadtill ärhänsynmåste somtauttaladesländer, att man

internaliseringsprincipenfrångrundPå avstegennäringsliv.svenskt av
andraKomkomföreslog attvägtrafikendenbeträffande tunga

befriasjärnväggodstrafikenattkompenseras, t.ex.trafikslag genom
banavgifter.från

distributionstrafik"ilastbilar"Lättadockbedömde attKomkom
fordonen,dekonkurrens tyngreför somintenormalt utsattaär samma

Avlikaheller stora.inte ärskattehöjningarnaerforderligadeattsamt
ilastbilar""mindreförfordonsskatternakommitténansåg attskäldessa

internaliserade iinte äreffekterde externa somhuvudsak bör motsvara
dieselskatten.

Även riktatskritik har motföljande.anföravillutredning omDenna
effekter,olikaför externakostnaderna seberäkningarKomkomzs av

självainvända motingetsigför attochifinnssåkapitel
effekternaframhållasemellertid attmåsteinternaliseringsprincipen. Det
tillåts. Enprincipenfrånfler avsteg somintemalisering avtarav vissellertrafikslagvisstbetydelsen enetti attintemaliseringpartiell - undgårfordonandramedanintemaliseringfullförutsättsfordonsgrupp

dennegativ,kan tvärtomskatter omelleravgifter varamotsvarande -
oförutseddaandratillupphovellerkonkurrensensnedvrider ger

betydande avsteggjortKomkomharlastbilarBeträffandestyreffekter.
internaliseringsprincipen.från

distributionstrafik"lastbilarlättaskulleförslagKomkomzsEnligt
förslagetfalldetintemalisering. Förgradhögreförföremålbli aven

fordonensberoendeskalllastbilarpå avfordonsskatten varainnebär att
bliskullesådant systemframhållas ettattmåstetrafikuppgifter

3-171112
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administrativt betungande och medföra mycket kontrollproblemstora
jfr. avsnittnästa angående fordonsskatt på bussar. Kommitténs förslag
får dock uppfattas så fordonsskattenatt lastbilar även
fortsättningsvis skall beräknas efter skattevikt attmen
skattehöjningarna relativt skall betydligtsett för lättarestörrevara
lastbilar förän lastbilar.tyngre

Komkom inte vilka styreffekter den föreslagnaangav
differentieringen förväntas En tänkbar effekt skulle kunna blige. att

lastbilar ityngre utsträckningstörre förän närvarande används för
transportarbete, skulle ha kunnat utföras med mindre lastbil.som en
Detta naturligtvis inteär någon önskad effekt och det visar de
avsevärda svårigheterna med utforma styrmedel såatt önskadeatt
styreffekter uppnås negativa effekterutan att uppstår på andra
områden. Det aktuella förslaget får även upphov till andraantas ge
negativa effekter vilka inte fullt kan förutses.ut

4.4.3 Särskilt bussarom

Kommunikationskommittén hade föreslagit betydande skattehöjningar
för bussar i långväga trafik och anfört konkurrenssituationenatt för
bussar inte densamma förär lastbilar höjda fordonsskattersamt attsom
för bussar i långväga trafik inte påverkar produktionen eller
sysselsättningen. Komkom ansåg de effekterna för långvägaatt externa
busstrafik bör internaliseras fullt ut.

Kommittén ville begränsa skattehöjningarna till bussar i långväga
trafik och uttalade följande. "Däremot vi inte attanser
fordonsskatterna bör höjas för bussar i regional och lokal
kollektivtrafik så länge biltrafikens kostnader i intetätorterna är
internaliserade. Sådana skattehöjningar skulle drabba kollektivtrafiken
och kunna leda till taxehöjningar får kollektivtrafikresenärer attsom
välja bilen istället. taktI med bilarnas effekter internaliserasatt externa
i kan skatternatätorterna höjas på den lokalaäven och regionala
kollektivtrafiken."

Kommunikationskommitténs förslag viktig fråga,rör nämligenen
den låga fordonsskatten på dieseldrivna bussar.tunga Eftersom
långväga busstrafik konkurrerar med bl.a. långväga persontrafik
järnväg så det i och för sigär mycket talar för deatt externasom
effekterna busstrafiken bör internaliseras fulltav ut.

Förslaget höjd fordonsskatt på bussar i långväga trafik ochom
oförändrad skatt på övriga bussar skulle emellertid vara
svårgenomförbart eftersom mycket del den svenskastoren av
bussparken används för olika trafikuppgifter, dvs. omväxlande i
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iVarkenfjärrtrafik.respektiveregionaltrafiklokaltrafik,
skulle kunnauppgifterfinnsregisterandraelleryrkestrafikregistret som

detliknandeEttskatteuttag.sådant systemFörgrundtillligga ett
betungande påadministrativt ettblidärmedskulleföreslagitKomkom

ochuppnåkanfördelardetillproportionsaknar mansätt som
dennadärförDetmycket ärbliskulle stora.kontrollproblemen

höjaönskaruppfattningbestämda attutrednings manom
sådanaallaomfattahöjningenbörsåbussarpåfordonsskatten tunga

skallkollektivtrafikenlokalaochregionaladenOmfordon.
lämpligt göradet attskattehöjning ärsådanförkompenseras meren

åtgärder.andradetta genom
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koldioxidskattochEnergi-5

Inledning5

vägtrafikensuppgift översyntill görahar attutredning avenDenna
denvadtill ärÖversynen skall koncentreras sombeskattning.samlade

energi-fordonsskatt,försäljningsskatt,mellanavvägningenlämpligaste
medstyreffektensamladedenförbättrasyfteikoldioxidskatt attoch

sidanåmellanAvvägningenmiljö.ochtrafiksäkerhet enapåavseende
kanskatterövrigasidanandraoch å anseskoldioxidskattochenergi-

deförgällaskallnivåervilkaprövningviss sominrymma aven
sinutredning tadock denna attSamtidigt harskatterna.förstnämnda

principöverväganden.Kommunikationskommitténsiutgångspunkt
debestämmasvårtmycket attdetförhållanden ärallaUnder

Förutomkoldioxidskattema.ochenergi-förnivåernalämpligaste
ochSkatteväxlingsutredningensmåsteförslagKomkomzs
detliksombeaktasförslagAlternativbränsleutredningens

inominterntbedrivsenergiskattemarörandeutredningsarbete som
Frågornaenergibeskattningsdirektiv.EU:sRegeringskansliet, samt nya

vägtrafiksektorntillsig intebegränsarkoldioxidskattochenergi-om
börsvårighetsamhällssektorer. Enfleraför sombetydelsehar storutan

värderingbehövsdet avsärskilt är att enuppmärksammas
deinternaliserakoldioxidskatteneftersomkoldioxidutsläppen avses

meningardeladefinnsDetutsläpp. omsådanaförkostnadernaexterna
Komkomzspå.grundasskallkoldioxidutsläppvärderingvad aven

hardendvs.nivå,tidigarekoldioxidskattensfrånutgåttharvärdering
ställningstagande.politisktfrånhärletts ett

blikunnaknappastskullekoldioxidskattemaochEnergi-
tillhaftutredningdennatiddenutredda påtillfredsställande som

förhållandetdet attanförda samttill detMed hänsynförfogande. ovan
deanalysekonomisktilltillgång avfåttinteutredningen enännu

omöjligtnärvarandeförfallidetstyreffekter vartärskattemasaktuella
koldioxidskattema.ochenergi-rörandeförslagframläggaatt egna

pånivåernaföreslagnaKomkomdefråndärförutgårUtredningen av
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energi- och koldioxidskatterna. innebärDetta inte utredningenatt
okritiskt instämmer i de värderingar olika effekter legatexternaav som
till grund för kommitténs förslag. Det ofta oklart varför Komkomär
valt viss värdering, avsnitt 5.4 återger viss kritik moten se som
kommittens forslag. innebärDet alltså inte något ställningstagande från
denna utrednings sida den nivåer energi- ochnär antar samma
koldioxidskatten enligt Kommunikationskommitténs förslag.som

5.2 Nuvarande skattenivåer

Sedan den januari1 1995 skatt drivmedel enligt lagentas ut
1994:1776 skatt på energi. lagDenna tidigare lagarersatteom om
energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, bensinskatt dieseloljeskatt.och
Genom lagen har anpassning skett till de regler gäller inom EUen som
för beskattning mineraloljor. deEn grundläggande rättsaktemaav av

härvid det s.k. mineraloljedirektivet.utgörs av
Energiskatt och koldioxidskatt på bensin, eldningsolja,tas ut

dieselbrännolja, allmänna principenDen skatt skallnaturgas är attm.m.
bränslet används till uppvärmning eller motordrift.tas ut om

Energiskatt på icke fossila bränslen. sådana bränslenFöräventas ut
kan skattebefrielse eller skattenedsättning medges under vissa
förutsättningar enligt mineraloljedirektivet.

Energiskatten bränslepå med bestämt belopp vikt- ellertas ut ett per
volymenhet. Skatten inte proportionell energiinnehållet.är mot
Energiskatten varierar beroende på bränslet används för driftom av
motordrivna fordon eller för uppvärmning. Bränslen används försom
motordrift beskattas med förhöjd energiskatt.en

Energiskatten på bensin differentierad i nivåer,två nivå forär en
s.k. blyfri bensin och nivå för bensin. skattenDessutom ären annan
blyfri bensin differentierad i två miljöklasser, miljöklass och den3
miljövänligare miljöklass Miljöklass saknas tills vidare förl bensin.
Energiskatten bensin ipå miljöklass för2 närvarande, sedan den lär
juli 1997, kronor liter.3 61 Energiskatten bensin i miljöklassöre per
3 3 kronor 68 liter, dvs. högre i miljöklassär 7öre öre änper

Vad gäller dieseloljebeskattningen skall den högbeskattade,
ofargade dieseloljan användas vid fordonsdrift. indeladDenna iär tre
olika miljöklasser. Standarddiesel beskattas enligt miljöklass och3 den
miljövänligare dieseln enligt miljöklass och1 Energiskatten dieselpå

kronor liter1,614 i miljöklass 1 och 1,840 kronor literutgör iper per
miljöklass kronor2 2,138 liter i miljöklasssamt per

viktigEn princip för koldioxidskatten på fossila bränslen är att
skatten skall avspegla kolinnehållet. innebärDet skatten enhetatt per
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eller bränslemotorbränsledet gälleroberoendekol densammaär av om
motorbränslen såBeträffandeuppvärmning.till äranvändssom

kvantitet bensin. Påmotsvarandediesel iiinnehållet kol änstörreav
kolinnehållet ifrånskall utgåkoldioxidskattendåhärav ochgrund

Gällandebensin.diesel påhögre påskattenbränslet blir än
medanlitertill kronorbensin uppgår 0,86förkoldioxidskattesats per

liter.till kronordiesel uppgår 1,058förmotsvarande skattesats per

Skattenivåer enligt5.3

förslagKommunikationskommitténs

höjskoldioxidskatten såföreslagitKommunikationskommittén har att
och år mellan 1998literrealt med 10stigerbensinpriset på öreatt per

Vad gällermotsvarandediesel stiger påpriset på sätt.ochoch 2020 att
med 50energiskatten 20höjning öreföreslogs dessutomdiesel perav -

sistnämndaoftast från deträkneexempelsinautgick iKommitténliter.
energiskattenändringföreslog ingenKomkombeloppet, dvs. 50 öre. av

bensin.
höjas såskallkoldioxidskattenmålsättningenföreslagna attDen att

i förväg kaninnebär intevisst"realt" påbränslepriset stiger sätt att man
blir.skattehöjningarna Omnominelladehurbedöma stora man

och förändringarpenningvärdesförändringarfrånemellertid bortser av
bränsleprisetårlig höjningskulleskatt sådrivmedelspriserna före aven

med 8koldioxidskattenhöjning öreliter förutsättamed 10 öre en avper
skulle densåmedmervärdesskatt 25förEfter påslagliter. procentper

uppnåtts.haavsedda prishöjningen
förkoldioxidskattesatseninnebäraskulleanfördaDet attovan
förmotsvarande skattesatsmedanliterkronortillbensin höjs 0,94 per

dieselenergiskatt påVad gällerliter.kronorhöjs till 1,138diesel per
innebäraliter,skattehöjning med 50vid attskulle det, öre peren

liter, 2,340kronoroch blir 2,114miljöklass 2 3förskattesatserna per
liter.kronorrespektive 2,638literkronor perper

förpå underlagetSynpunkter5.4

förslagKommunikationskommitténs

förslagKommunikationskommitténskritikRemissinstansernas mot var
sig kunnainteutredningdennaallvarligfall såi vissa att anser

anfördeRemissinstansemaståndpunkter.delframunderlåta lyftaatt en
hade utgåttavgasemissionervärderingkommitténsbland annat att av
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från föråldrade kalkylvärden kostnader, beräknatssamt att externa som
för landsvägskörning, hade fördelats utifrån bränsleförbrukningen vid
blandad körning. Vidare vamades för Komkom inte i tillräckligatt
utsträckning hade osäkerheten i sina beräkningar. Vad gällerangett
beräkningarna den trafikens kostnader för vägslitagetunga externaav
framfördes uppgifteräldre hade räknats till års nivå1996 medatt upp
hjälp konsumentprisindex KPI prisutvecklingen förtrots attav
Vägunderhåll varit lägre nämnda index. Vidare gjordesavsevärt än
gällande kommittén hade antagit mycket för högatt en
lastutnyttjandegrad de bättre förmåga ståstörre vägamassamt att att

vägnedbrytning inte beaktats tillräckligt.emot
utredning vill förDenna del anföra attegen

Kommunikationskommitténs rörande energiskatten på bensinargument
anmärkningsvärda. Komkom hade funnit beräkningenär att externaav

kostnader för bensindrivna fordon utanför i och för sigtätort
motiverade lägre bränslebeskattning. förSom skäl ändå inteatten
ändra energiskatten på bensin uttalade kommittén, det behövsatt en
successiv höjning bensinpriset för målet minskadeattav om
koldioxidutsläpp skall nås, koldioxidskatten inte kan höjas såattmen
mycket krävs eftersom det skulle tillleda kraftigt höjt dieselprissom
med starkt negativa effekter för näringslivet. Vidare hänvisade
kommittén finnstill det osäkerhet i beräkningarna deatt storen av

kostnaderna hittillsdet inte funnits någon formell ellerexterna attsamt
reell koppling mellan energiskatt och kostnader ochexterna att
energiskatten också har fiska funktion. skälDessa ären
anmärkningsvärda vid jämförelse med Komkomzs fört.ex. argumenten
höjd energiskatt diesel eller höjd fordonsskatt fordon.på Mantunga
frågar sig bland den åberopade osäkerheten i beräkningarnaannat om
endast relevant för energiskatten bensin,på och i så fall varför.är

Statsfmansiellt utfall5.5 av

Kommunikationskommitténs förslag

Kommunikationskommittén utgick från intedet blir någotatt
statsfmansiellt överskott de föreslagna skattehöjningarna.av
Kommitténs antagande kan ifrågasättas. utredning harDenna
schablonmässigt beräknat vilken intäktsökning skulle uppståsom

de skattehöjningar Komkom föreslog för förstadet året,genom som
dvs. höjning koldioxidskatten med liter bränsle8 ochöreen av per en
höjning energiskatten diesel med liter.50 Beräkningenöre ärav per
begränsad till vägtrafiksektorn och beaktar således inte de ökade
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höjningföljersektorerandrafrånintäkterna avenavsom
koldioxidskatten.

primärtberäknasskattehöjningamaföreslagnaKomkomDe geav
medför 1998statsbudgeteniintäkternaförstärkning aven

hänsynMedkronor.miljardervaraktigt 1,8kronormiljarder2 caca
iutgångspunkttagit sinutredningdennatill att

ochenergi-höjningarförslagKommunikationskommitténs avom
intäktsförstärkningenredovisadedenocksåharkoldioxidskattema nu

möjligblandintäkterökade annatbeaktats. Dessa ensomanges
förhöjdförslagutredningenssamband medfinansieringskälla i enom

kapitel.fram ivilket läggsskrotningspremie nästa
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påskrotningspremienHöjning6 av

personbilargamla

börpersonbilaräldreSkrotningspremien påförslag:Utredningens
syftarhöjningentillfälligabegränsad tid. Denförkraftigthöjas en

med debilargamla sämstasåutskrotningenpåskynda atttill att
snabbttrafik såförsvinnersäkerhetsegenskapernaochmiljö- somur

gällaendastbörskrotningspremienpånivånhögremöjligt. Den
månader.niounder

Inledning1

möjligheten attutredning övervägaför denna äruppgift attviktigEn
bilar. Engamlautskrotningenökastyrmedelekonomiskamed av

ochstyrmedeleffektivthärvidskrotningspremie kan ettförhöjd vara
höjningtillfälligkraftig,därförföreslårutredningen aven

skallFörslagetpersonbilar. motäldreförskrotningspremien ses
personbilaräldreandelen attsamtförhållandevisdenbakgrund storaav

tekniskadecenniernasde senastestarkt begränsardenna nyttan av
inriktningtydlighaft motpersonbilssidan,utveckling på ensom

påskyndamedSyftetsäkerhetsegenskaper. attochmiljö-förbättrade
allradeharbilar sämstadebilargamlautskrotningen är att somav

snabbttrafik såförsvinnaskallsäkerhetsegenskapemaochmiljö- ur
möjligt.som
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6.2 Bakgrund till nuvarande

skrotningspremie

6.2.1 Bilskrotningslagen och

bilskrotningsförordningen infördes 1975

Bilskrotningslagen trädde i kraft den 1 juli 1975 och innebar bland
införandet de första miljörelaterade pålagorna iannat Sverigeav en av -

bilskrotningsavgiften SFS 1975:343, 1975:32. Avsikten medprop.
lagen stimulera till skrotning gamla bilarattvar av genom
auktoriserade bilskrotare och härigenom undvika fordonen lämnadesatt
i Premiesystemet omfattade de bilar för vilka skatteplikt gälldenaturen.
enligt dåvarande lagen 1956:545 omsättningsskatt påom
motorfordon. bilarDessa utgjordes alla personbilar lastbilarsamtav
med tjänstevikt inte kg1 800 de utrustade medöverstegen som om var
skåp-, stationsvagns- eller personbilskarosseri.

infördaDet med bilskrotningsavgift ochsystemet
bilskrotningspremie påminner starkt ett pantsystem.om
Bilskrotningsavgiften i samband med försäljningen bilartas ut av nya
och förs till särskild bilskrotningsfond. Vid skrotning bilar skallen av

skrotningspremie utgå till bilägaren och premien finansierasen ur
nämnda fond. Storleken skrotningspremien och skrotningsavgiftenav

i 19 och bilskrotningsförordningen23 §§ 1975:348. Premienanges
från början 300 kronor medan avgiften uppgick till 250 kronor.var

Ändringar6.2.2 i bilskrotningslagen och

bilskrotningsförordningen

Den 1 april 1978 lagen omsättningsskatt på motorfordonersattes om av
izlagen 1978:69 försäljningsskatt på motorfordon LFM. sakIom
innebar den lagen bl.a. skattepliktsgränsen för lastbilar medattnya
skåpkarosseri ändrades från tjänstevikten kg till1 800 totalvikten 3 000
kg. Samtidigt utvidgades det skattepliktiga området till omfattaatt
bussar med totalvikt högst kg.3 000 Vidare infördes nedreen av en
viktgräns för personbilar vid tjänstevikten kg.400 Till följd härav
ändrades 4 och 9 bilskrotningslagen så skrotningspremiesystemetatt
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enligtskattepliktigablivitfordondeomfattade som
1977/78:78.1978:71,SFSförsäljningsskattelagen prop.

aprildenmed 1från ochkronortill 500höjdesSkrotningspremien
denoch medfrånkronortill 300höjdesskrotningsavgiftenoch1988

1988:76.SFSårjulil samma
förskattepliktsgränsenhöjdesjanuari 1990denmed 1ochFrån
kg.till 3 500kgfrån 3 000för bussarskåpkarosseri ochmedlastbilar

såbilskrotningslagen atti 4 §gjordesändringMotsvarande
derasavgiftspliktigablevbussarochlastbilarifrågavarande om

1989/90:50.1032,1989:kg SFS5003totalvikt inte översteg prop.
medochfråninfördesbeslutmiljöpolitiskaårsmed 1991enlighetl

fåsyftebilskrotningspremie idifferentierad att1992januariden l en
Differentieringenbruk.bilar iäldreutskrotningökadståndtill aven

bilarförkronortill 500höjdes 1skrotningspremien sominnebar att
SFSmånaderna14deunderkontrollbesiktningvid senastegodkänts
SFSkrtill 850skrotningsavgiftenhöjdesSamtidigt1991:1294.

ochriksdageninitiativtillkommit påhadeHöjningarna1991:535. av
följande. "Genomanförtbl.a.härvidhadeJordbruksutskottet

skyddtillhand motförstaiskapades systemettbilskrotningslagen
dettakanmening systemutskottetsEnligtnedskräpning naturen.av

biltrafikensmedtillkommaför rättastyrmedelanvändas attäven som
191.301990/91:JoUbet.utsläppsproblem." s.

förreglermedfördemiljöklassningssystemet attInförandet nyaav
1992.julikraft den 1iträddemotorfordonpåförsäljningsskatt

skyldighetenså attbilskrotningslagen§ attändrades 9Samtidigt
tidigaresedanfordontill debegränsadesskrotningsavgifterlägga som

1990/912156.1991:656,SFSförsäljningsskattepliktiga prop.var
deförföreliggaalltså inteskulleskrotningsavgifterläggaSkyldighet att

iinfördesförsäljningsskattvilkaföroch 32miljöklassemaifordon
lättalastbilarochbussar samttungamiljöklassystemetmedsamband

skåpkarosseri.lastbilar utan
minskadebilskrotningsfondenmedtillkomma atträttaFör att

ochfrånkronortill 300skrotningsavgiften 1höjningbeslutades avom
beslutadesSamtidigt1993:1087.SFS1993november omdenmed 1

ochfrånsåbilskrotningsförordningen att§i 19kravenskärpning av
endastskrotningspremienden högrekan1994januarimed den l

kontrollbesiktningvidgodkäntsharbilskrotningvidutbetalas somav
medförthar motsattmånaderna. Dettaniode enunder senaste

snabbt.vuxithardesssedanbilskrotningsfondenförutveckling som
miljoner kronor.346fondeninnehöll1996/97årsskiftetVid ca
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6.2.3 Förslag slopa den högreattom

skrotningspremien

I 1995/96:174, Producentansvar för uttjänta bilar bedömdeprop. m.m.
regeringen den högre skrotningspremien kan avskaffas.att avvaktanl
på bl.a. förevarande utredning kvarstår dock premien 1 500 kratt utgör
för bilar godkänts vid kontrollbesiktning inom nio månader föresom
skrotning. Förslagen i nämnda proposition hade till delenstörsta
grundats på kretsloppsdelegationen och innebär bl.a.rapporten av
skyldighet för producenter alla uttjänta bilaratt ta emot av egen
tillverkning eller import betalt den siste bilägaren.utan att taegen av
Skyldigheten föreslogs gälla för bilar förs på marknaden ochutsom
registreras från och med den januari1 1998 eller vid den senare
tidpunkt då förordning producentansvar träder i kraft.en om

Regeringen anförde det vid producentansvarävenatt ett är
nödvändigt behålla till skrotningspremie för bilägarenrättenatt samten

det finns behov vissa ändringar i bilskrotningssystemet.att Tillav en
början påpekades det sker omfattande skrotning bilaratt utanen av
skrotningsintyg, s.k. administrativ skrotning, och därföratt man
kommer skärpning reglerna sådan skrotning.överväga Detatt en av om
uttalades skärpta regler kommeräven avseendeatt övervägasatt
auktorisation bilskrotare. Beträffande reglerna skrotningsintygav om

avställning och flyttning fordon däremot regeringenssamt av var
uppfattning nuvarande ordning i förening med de i propositionenatt
föreslagna förändringarna skulle tillräckliga för säkerställaattvara
miljöhänsynen.

Under rubriken Bilskrotningsfonden hänvisades i nämnda
proposition till såväl kretsloppsdelegationen bilindustrinatt som
ifrågasatt den högre premiens avsedda funktion incitament försom
utskrotning äldre bilar i trafik. Regeringen bedömde därför denattav
högre premien för bilar skrotas nio månader eftersenastsom
kontrollbesiktning kan avskaffas.

Vidare uttalades i propositionen bilskrotningspremier ochatt
avgifter bli ändrade samtidigt förordningavses som en om
producentansvar träder i kraft. Vad gäller skrotningsavgiften, för
närvarande kr, nämndes dock1 300 inget belopp. Regeringennytt
uttalade den kommer vidta eventuellt nödvändiga avgifts-att attsenare
och premieändringar detta föranleds bilskrotningsfondensom av
utveckling. Två syften för sådana åtgärder dels säkraattangavs;
utskrotningen bilar förts marknadenpå före år dels1998, attav som
säkerställa utskrotningen bilar för vilka det inte finns någon ansvarigav
producent eller vid andra likartade situationer.



personbilargamla 79påskrotningspremienHöjningl 26SOU 1997: av

tillJordbruksutskottethänvisaderiksdagsbehandlingen attVid
medmöjlighetenutredning har överväga attförevarande att

godkände,ochgamla bilarutskrotningenstyrmedel ökaekonomiska av
denföreslagitregeringenöverväganden, vaddessa attavvaktan påi om

1995/96: 21.avskaffas JoUBet.skrotningspremien kanhögre

bilskrotningslagenändringen i6.2.4 Den senaste

påförsäljningsskattenslopadesaugusti 1996denoch med 1Från
föranledde1996:833.SFS Dettaoch 2miljöklass 1personbilar i en

inneburitlydelsetidigarebilskrotningslagen attiändring 9 § vars
betalas.skulleforsäljningsskatti de fallskrotningsavgift uttogs

såvitt gällerbort,därförförsäljningsskattelagenHänvisningen till togs
i 9 §1995/96:222. Numera sägs1996:835,personbilar SFS prop.

förpersonbil,förskall betalasskrotningsavgiftbilskrotningslagen att
lastbil medförkg500högst 3totalviktmed samtbuss aven

ochbussarsådanakg.högst 3 500 Förtotalviktochskåpkarosseri aven
de fallbetalas iskallskrotningsavgift endastgällerlastbilar att

de fallienligt LFMbetalasskallförsäljningsskatt samt
omi LFMbestämmelserna 4 §grundpåförsäljningsskatt inte uttas av

äldre.ellertrettio årfordonet är

utblickInternationell6.3

Inledning6.3.1

tillfälligaellerskrotningspremiertillfälligaländer harFlera använt -
ökaförskrotningspremiergällande atthöjningar annarsav -
sitthaftharochDanmark Norgebilar.gamlautskrotningen varav

under 1995skrotningspremier såförhöjdamed sentsystem som
intressantasärskiltländernanordiskabåda är1996. Derespektive

användeFrankrike intefrånskillnadtilldeeftersom t.ex.
med denSyftetnybilsforsäljningen.ökasyfteskrotningspremien i att
förbättrauteslutandeskrotningspremiennorska attdanska och den var

medsyftesådantoch överensstämmertrafiksäkerhetenochmiljön ett
skrotningspremien.höjningtillfälligförslagutredningsdenna avom
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Danmark6.3.2

intel Danmark, har något medpermanent systemsom
skrotningspremie, gällde tillfälligt utskrotningsprogram frånett
ingången till och med första1994 halvåret 1995. Programmetav
omfattade personbilar och s.k. varubilar med totalvikt under 2 000en
kg. båda fallen skulle bilen minst tioI år eller exakt, denvara mer
skulle ha registrerats första föregången den januaril 1984.

fannsDet inte något krav på köp bil för erhålla premien.attav ny
Programmet innebar successivt sjunkande premienivåer olikaoch
nivåer gällde för personbilar och varubilar. personbilFör en som
skrotades under första månader första halvåret 1994programmets sex
utbetalades premie kronor Under de därefter6 500 DKK.en
följande månaderna skrotningspremien för personbil 4 500sex envar
kronor och för personbil skrotades under sistaprogrammetsen som sex
månader utbetalades premie på 500 kronor. Motsvarande belopp2en
för varubilar under de perioderna 3 500, 2 400 respektive 4001trevar
kronor.

Enligt det danska transportrådets 95-04,rapport nr
Skrotningspremien Effekter for miljö och bilpark, så utfördes 101 000-
registrerade skrotningar personbilar med den högsta premien underav
det första skrotningar fördeladehalvåret 1994. 101 000Dessa övervar

hushåll. antal hushåll erhöll med andra 0rd den högsta96 000 Ett
Skrotningspremien för bil.änmer en

danska transportrådet har uppskattatDet 8 000att ca nyare
varje till följdpersonbilar mindre tio år gamla skrotas årän av

trafikskador. gäller personbilar äldre tio år hade iVad är änsom
medeltal före skrotningspremieprogrammet skrotats bilar73 000ca per

medfördeår, dvs. bilar halvår. Skrotningspremien således36 500 per
första halvåretförhöjd utskrotning med bilar under det64 000en ca av

föll skrotningsantalet till 23 000 personbilarDäremotprogrammet.
transportrådetsunder andra halvår. skrevsNärprogrammets rapport

fanns inte färdig statistik skrotningsantal för sistapå programmets
halvår. dock visat sig personbilar skrotades medhar 13 414Numera att
den lägsta premien kronor.2 500

nybilsförsäljning hade den danska personbilsparkenTrots ökande
vid första halvåret reducerats med något mindreutgången 1994 änav
25 000 bilar. höga nybilsförsäljningen fortsatte under det andraDen
halvåret och vid årsskiftet 1994/95 hade bilparken återfått nästan

storlek den haft tidigare. Vid ingången hadeår 1994ettsamma avsom
personbilarna varit juligenomsnittsåldem för de danska 9,6 år. Den 1
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berodde intemed 0,9 år. Dettareduceratsgenomsnittsåldernhade1994
ökadedendel påtillskrotningspremien även storenbart på utan

skrotningspremienberäknadeTransportrådet attnybilsförsäljningen.
0,3medpersonbilsparkenâldersreduktionhadeisolerad cagett aven

varit år.hade 16,7genomsnittsålderbilarnasskrotadeår, De
kanbilparken nämnas attförändringarövrigaBland av

genomsnittsvikt.fordonensökningmedfördeskrotningspremien aven
deochbilarnautskrotadedeblandöverrepresenteradeSmåbilar var
dedenbiloftavalde änersättningsbil tyngreanskaffade enensom

den30drygtutgjordes procentjanuari 19941skrotat. Den avhade
dessakg. Avunder 800vägdebilarpersonbilsparkendanska somav

vilket nästanstycken00049 motsvararskrotadesbilarlättaste ca
401994. Drygthalvåretförstadetunderskrotningarallahälften av

viktmedbilaravsågperiodenunder denskrotningarna enprocent av
10det knappt procentsåkgoch 000 sammantaget1 avmellan 800 var

400Ungefär 16kg.000lvägde änbilarnaskrotadede mersom
skrotathadededenersättningsbil äntyngrevaldebilägare varsomen

bil.lättaremedbilenskrotadedenbilägare800medan 9 ersatte en
1994.halvåretförstadetunderskrotadesvarubilar0501Endast ca

analystransportrådetsiingåttintevarubilar har avUtskrotning av
miljöeffekter.ochenergi-skrotningspremieprogrammets

detunderpremiemedpersonbilskrotadehushållBland de ensom
förebilåteranskaffat någonintehade 451994halvåret procentförsta

19intervjuundersökning procentI1994.oktoberförstaden uppgaven
till och 4tillgång atthade procentdebilkördeställetde i somatt annan

hade22 ersattmedanbilägare procentmed någonåkafickde annan
hadehushåll000kollektivtrafik. 25Caellercykelmedbilresorsina

anskaffatha1994oktoberden lförebilendafamiljens attutanskrotat
ersättningsbilinte köptdenersättningsbil. Av uppgavnågon grupp som

ord kanMed andradet.påplanerhade göradetredjedel attdock atten
uppträdde1994oktoberden l somde 22del procent somaven

påbilistertillåtergåkollektivtrafikanter atteller antascyklister vara
sikt.längre

med bl.a.sambandsig havisadebilåteranskaffaBenägenheten att
detredjedelendasthadeExempelvis personerfaktorer.sociala aven

bil.medbilenskrotadedenår70 annanersatt enöversom var
roll. Caspelatockså hakollektivtrafik bör entillTillgången en

ellerKöpenhamnsibilarsinaskrotadedetredjedel somav
medantransportmedelkollektivatillövergickkommunerFredriksbergs

till 12begränsades procent.Danmarkhelaförsifframotsvarande
detunderpersonbilskrotadehushållde55Drygt enprocent somav

den 1förebilmeddenhade1994halvåret ersattförsta annanen
45de flesta,hade procent,dessa 55år. Av procentoktober casamma
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köpt begagnade bilar varierande ålder. Resterande 10 hadeprocentav
köpt fabriksnya bilar. DanmarkI krävs katalytisk avgasrening för
personbilar registrerats första gången efter den oktober1 1990. Ensom
mycket liten del bilarna registrerats fore dess utrustade medärav som
katalysator. Endast 2 de hade skrotat sin gamla bilprocentca av som
köpte begagnad bil registrerats efter nämnda datum.en som
Sammanlagt anskaffades 12 000 eller begagnadeca nya nyare
ersättningsbilar med katalysator, medan 41 000 hushåll valde ersättaatt
den skrotade bilen med bil katalysator. Knappt 24utan procenten
köpte ersättningsbil mellan och4 10 år gammal och nästanen som var
19 köpte bil äldre år.10procent änen som var

skrotadeDe bilarna hade i genomsnitt körts 226 mill år. Detper
fanns klar tendens bilägare,de hade kört föreatt mesten som
skrotningen, benägna anskaffa ersättningsbil. Vidmest attvar en
intervjuundersökningen huvuddelen de köptuppgav av som en nyare
bil, deras bilkörning inte hade ökat i omfattning.att

Den danska skrotningspremien kan ha upphov till tvåsägas gett
slags miljövinster. det förstaFör påskyndades utskrotningen, med
föryngring bilparken och mindre utsläppsmängder följd. detFörav som
andra valde del de skrotade sina bilar inte demersättaatten av som
med andra bilar övergick till transportlösningar innebärutan som
mindre miljöpåverkan. Förutom övergång till cykel och kollektivtrafik
bör viss ytterligare minskning bilkörningen ha uppnåttsen av genom
bland samåkning. Om hushåll med två bilar skrotar denannat ett ena
bilen den det också mycket möjligtersätta denutan äratt att
sammanlagda bilkörningen inom det hushållet minskar.

I transportrådets utvärdering gjordes beräkning hur deen av
negativa miljöeffekterna påverkades nyssnämnda beteende- ochav
teknikeffekter. Transportrådets beräkning resultatet den totalaattgav
energikonsumtionen för bilåkande minskade med ungefär procent.en
Utsläppen skadliga såsom kolmonoxid, kolvätenämnen ochav
kväveoxider minskade med mellan 0,6 och 1,0 de samladeprocent av
utsläppen från den danska personbilstrafiken. Enligt transportrådet var
det vanskligt bedöma i vilken mån de äldre bilarnas skrotningatt
tidigarelagts. Vid beräkningarna miljöeffekterna hade transportrådetav
antagit skrotningarna blivit tidigarelagda i genomsnitt år.att Detett
hade antagits minst hälften skrotningarna tidigarelagts mindreatt änav

år och resterande skrotningar tidigarelagts tillett två år.att ett
Antagandena baserades antaletpå skrotningar redan under andraatt
halvåret 1994 och första halvåret 1995 hade minskat till betydligten
lägre nivå normalt.än

Den danska samlade utgift for skrotningspremien uppgickstatens
till 800 miljoner kronor vilket till övervägande del avsåg skrotadeca
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Utgiftenvarubilar.avsågkronormiljonerendast 5personbilar ca
planeradtidigareläggningbl.a.finansierades enavgenom

på 615tillskottinnebäraförväntadesvilkenbensinskattehöjning ett
på 40ränteinkomstermedräknadekronor. Dessutommiljoner man

delfickkronor statenmiljoner att engenom
inybilsforsäljningengrundsnabbare påförsäljningsskatteintäkter attav

tidigare.skeddemånviss

Norge6.3.3

vilketNOKkronor000i 1skrotningspremien Norge ärordinarieDen
försäljningsskatt.förtilläggkronormed 900nybilspriset samtpåtas ut

höjningtillfälligtillämpade Norge1996 avUnder år en
mindrevarubilar,personbilar,fordon;lättaförskrotningspremien

utskrotningenstimuleraSyftetflera.med attSnöskotrar avbussar, var
säkerhetsvinster. Norgeochmiljö-uppnåsåpåforfordon sättäldre att

jämförtfordonsparkgammalförhållandevishafttidigaresedanhar en
62knappt1995utgångenVidländer.europeiskaandramed varav

andelMotsvarandeäldre.ellerår10i Norgepersonbilarnaprocent av
Tyskland 28och för procent.Sverige 47för procentvar

till 0005uppgickskrotningspremiennorskadenHöjningen av
villkorföljandebetalaskundekronor000 ut,totalt 6dvs.kronor, om

ägarbyteingetföre 1986,registreradskulleBilenuppfyllda. varavar
registrerad ivaritskulle habilen1995,decemberefterha skettfick

betaldavaritskulle ha samtavgifterallajanuari 1996,den 1Norge
den ltidenunderbilskrotaregodkändskrotatshaskullebilen enav

förnybilsköpkravnågotintefanns1996. Detdecemberjanuari 31-
premien.erhållaatt

utvärderingofficiellnågonskettinte avharNorge ännuI
OsloiinstitutetTransportekonomiskaskrotningspremiesystemet men

samlatKommunikationsdepartementetnorska enuppdragpåhar av
TÖIpreliminärförgrund rapporttilldessaoch lagtuppgifter,del en

vrakpanten,iökningmidlertidigVirkninger1064/1997,notat av
tillliggaochapril 1997ipubliceradesForprosjekt. Rapporten avses

utvärdering.fullständiggrund för senareen
foretioårsperiodenunderhadebilar i NorgeskrotadeAntalet

års1996Effektenkonstant.relativtvaritskrotningspremiesystemet av
antaletökningsärskiltmedmarkant storblevpremiehöjning aven
fordon000229totalt drygtskrotades1996Underpersonbilar.skrotade

fordonallapersonbilar. Avutgjordes som000170 avcavarav
uppfyllde000sammanlagt 177det1996underskrotades somcavar

fordonskrotadeantalettotalapremien. Dethögrefå denförkraven att
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under perioden skall jämföras med drygt 66 000 fordon hadesom
skrotats under 1995. Den norska samlade kostnader förstatens
skrotningspremier under beräknades1996 till 1 miljoner114 kronor.

Nybilsförsäljningen i Norge under 1996 den högsta på många år.var
Sammanlagt nyregistrerades 147 000 personbilar 21 800ca varav ca
bilar hade importerats begagnade. Motsvarande nyregistreringar under
1995 hade uppgått till 97 förstagångsregistreringar900ca varav ca
7 400 bilar hade importerats begagnade. Antalet nyregistreringar ökade
endast Ökningenmåttligt beträffande andra lätta fordon personbilar.än

nyregistreringarna berodde delvis på den förhöjdaav
skrotningspremien det finns flera orsaker kan ha samverkat,men som

konjunkturuppgångent.ex. Norge slopade tullen påsamt att nya
importerade bilar från och med den januari1 1996.

Antalet registrerade personbilar minskade med från23 000ca
utgången 1995 till utgången 1996 170 000 skrotade 147 000av av
nyregistrerade. Det antalet utskrotningar den ökadestora samt
nybilsförsäljningen medförde den genomsnittliga åldern föratt en
personbil minskade från 10,4 år till 9,9 år. Personbilar skrotadessom
under 1996 i genomsnitt 18 år gamla medan personbilarvar ca som
hade skrotats under de föregående åren varit i genomsnitt 17 årtre ca
gamla. Detta intressant eftersom det tyderär på andelen äldre bilaratt

bland personbilarnastörre skrotades under 1996 blandänvar som
personbilar skrotats andra år.som

Trots den mycket kraftiga effekten på antalet skrotade personbilar så
har den norska bilparken fortfarande förhållandevis högen
genomsnittsålder. delEn skillnaden jämfört med andra europeiskaav
länders bilparker kan dock förklaras med Norge, liksom Sverige,att
hade mycket kraftig nybilsförsäljning i början och mitten 1980-en av
talet. Av den anledningen finns för närvarande antal bilar iett stort
åldern 10 15 år.-

Under 1996 ökade trafikarbetet med lätta fordon i Norge med 3,0
Motsvarande ökning enbart för personbilarnaprocent. 3,8 procent.var

Det finns samband mellan bilars ålder och årliga körsträckaett så att
bilar i genomsnitt körs längre äldre bilar. Från 1995 tillän 1996nyare

ökade den genomsnittliga årliga körsträckan från 370 mil1 till 1 420
mil.

6.3.4 Frankrike

FrankrikeI utgick skrotningsbidrag dels under perioden den 17 februari
1994 30juni dels1995, under perioden den oktober1 1995 30 juni- -
1996. Bidrag utgick till bilägare skrotade äldre personbil ellersom en
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förstaskåpbil. detpersonbil eller Isamtidigt köpteskåpbil och en ny
minst tio årskrotade bilendenkrävdesskrotningsprogrammet att var

äldreskrotade bilendenkrävdes änoch i det attprogrammet varsenare
halvårsskiftet 1995vidavslutatsdet förstaSedanår.åtta programmet

septemberUnderdramatiskt.Frankrikeinybilsförsäljningensjönk
period åretunderlägreden 15,1 änmånad 1995 procent sammavar

från deninfördesskrotningsprogrammetandradessförinnan. Det som
nedgångenstarkadenföljddirektloktober 1995 avavenvar

förstadå detuppkommit programmetnybilsförsäljningen som
avslutades.

FRF. Detskrotningspremien 0005förstadetI programmet var
000storlek 5premiensinnebarskrotningsprogrammetandra att var
vissenligtmodell",liten"enfordonetnyanskaffadedetFRF envarom

till 000 FRF.uppgick 7fallandrapremien imedanförordning
valdeFrankrikeibilförsäljare attmångaärIntressant attatt notera

prisnedsättningskrotningspremienstatligafördubbla den egengenom
förstaför detutbetalningarnastatligabil. Devid köp nyav

miljarder FRF.4,4skrotningsprogrammet var

Italien6.3.5

skrotningspremie förtillfälligjanuari 1997sedantillämparItalien en
franskadeiLiksomäldre.ellertio årbilar ärsom

bil.köpsamtidigtkravItalienharutskrotningsprogrammen ett av ny
miljoner ITLalternativt 2miljoner ITLtill 1,5uppgårstorlekPremiens

000respektive 10500dvs. 7Cylindervolym,bilensberoende ca.
fordon000med 100ökaunder 1997Nybilsförsäljningen väntasSEK.

förutgifternastatsfmansiellaskrotningspremien. Degrund av
knapptdvs.miljarder ITL,till 180beräknaspremieprogrammet en

miljard SEK.

USA6.3.6

förhållandevismedskrotningspremieprogramolikaharUSAI
hadedessaviktigasteDettillämpats.omfattningbegränsad av

Californiaofof Oil CompanyUnionUnocalinitiativtillkommit på av
Motivetmiljövårdsmyndighet.ochbiltillverkarefrånmed stöd enen

andrapåuppnåsmiljömål kanhurvisapremieprogrammetför attvar
bilar.nyproduceradeförutsläppskravenskärpningänsätt avgenom

och endastseptember 1990,junitid,kortundergälldeProgrammet en -
utbetaladestill 700 USDuppgickPremienAngeles.bilar iför Los som
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vid skrotning minst år19 gammal bil årsmodell 1970 ellerav en
tidigare. fannsDet inget krav på köp ersättningsbil. Sammanlagtav
ledde skrotningspremien till utskrotning 8 376 bilar.av

Beträffande Unocals skrotningspremie har OTA Office of
Technology Assessment gjort cost/benefit-analys där resultaten frånen
Kalifornien förstorats till nationell skala. Det skall noteras attupp
analysen i fråga inte beaktade effekter bränslekonsumtionen.på Enligt
OTA:s till kongressen i juli 1992 hade analysen visat, irapport att
områden där luftkvaliténormema inte redan uppfyllts kan
skrotningspremier förhållandevis kostnadseffektiv åtgärd; likavara en
billig och kanske billigare de styrmedel används idag ellerän som som
kan komma användas framgårdet inte vilka styrmedel OTAatt som
jämfört skrotningspremien med. Enligt OTA skulle den bästa
kostnadseffektiviteten uppnås med skrotningspremieett systemom
riktas bilar äldre 1971 års modell eller äldre 1975 årsär änmot änsom
modell. Detta har samband med de federala kraven för bilarsatt
avgasutsläpp skärptes, först mellan 1968 och och sedan1970 ytterligare
år 1975. Avgaskraven skärptes år 1980. skrotningspremieEnännu mer

riktas äldre bilar 1980 års modell uppvisar dock så lågänmotsom
kostnadseffektivitet, enligt OTA, den knappast lönsamäratt ett rentur
samhällsekonomiskt perspektiv.

har förekommit flerDet mindre omfattande skrotningsprogrammen
i USA. Ett dessa OilSun Companys erbjudande i Philadelphiaav var

betala vid700 USD skrotning bilar år eller äldre.14att av som var
Syftet markera företagets miljöengagemang. Programmetattvar
begränsade sig till bilar blev166 skrotade. Slutligen skallatt nämnas en
annorlunda och mindre kostnadskrävande miljöåtgärd som samma
företag vidtog under vintern 1993/94. Härvid hade OilSun Company
identifierat bilar med3 400 avgasutsläpp. Bolaget därefterstora tog
kontakt med till dessa bilar och erbjöd sig bekostaägarna att
avgasrenande åtgärder bilenpå betala 100 USD till varjesamt att
bilägare utnyttjade erbjudandet. Endast 20 deprocentsom av
tillfrågade bilägarna accepterade erbjudandet.

Övriga6.3.7 länder

Grekland, Spanien och Ungern ytterligare exempel på länderär som
har tillämpat skrotningspremier för påskynda utskrotningenatt av
gamla bilar.

Skrotningspremien i Grekland gällde endast för bilar i Aten.
Skrotningsprogrammet inleddes den januari1 1991 och tillämpades
under två år. Nybilsköp förutsättning och skrotningenänmer var en av
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denregistreringsavgiften påpå såpremieradesbilenden gamla sätt att
vissa fallinnebar iDettamed 50reducerasbilen kunde procentnya .
miljonertill högst 2begränsatsreduktionenbetydande belopp även om

fick000 SEK. Dessutomdagskurs 60ibil, dvs.GRD ca.per
fordonsskattfrånbefrielsebl.a.fördelar,ytterligarenybilsköparen

åren.fem förstaunder de
aprilden 12inleddesskrotningsprogramhar haftSpanien ett som

förlängdesåroktoberden 12ha avslutatsskulle1994. Det mensamma
förstadenUnderhalvårsskiftet 1995.tillvillkorförändradedelvismed

gamla.tio årminstbilarpremiesystemetomfattadeperioden varsom
sju år.äldrebilardet ängälldeförlängningenEfter varsom

bilenskrotadedenutbetalades endast ersattesSkrotningspremie om
till 000perioden 100förstaunder denuppgickPremienbil.med en ny

respektivedvs. drygt 5 000till 000 ESP,80denoch underESP senare
000 SEK.drygt 4

luftförskrotningspremier iingick ettI Ungern somrenareprogram
bestoddelenförstaseptember 1993. Den programmetiinleddes avav
skrotningVidtvåtaktsbilar.skrotningvidpremieutbetaldkontant aven

000respektive 33HUFerhölls 20 000WartburgellerTrabant enav en
respektiveUSDmotsvarade 2001994septembervilket iHUF, caca

USD.350
till kontantmöjlighetenupphörde1994septemberDen 17

Övriga fortsattedelarskrotningspremien. programmetutbetalning avav
ocksådelenandraytterligare år. Den programmetgälla enett varatt av

påmånadskortformutbetalning imedskrotningspremie avmen
ökadevaldes såutbetalningssättdettaOmBudapest.kollektivtrafiken i
HUFtill 800Trabant 52uppgick förochbetydligtvärdepremiens en

beloppetmånadskort.i Dettill 800 HUF79Wartburgoch för senareen
dubbladetfullpris ochtillmånadskort än66motsvarade drygt mer

reduceradmedandraochpensionärerförantalet grupper
Budapestihade l 500september 1994kollektivtrafiktaxa. I personer

tredjemånadskort. Denformutbetald iskrotningspremienfåvalt att av
lågatillhandahölls tillkatalysatorerinnebardelen attprogrammetav

hela landet.priser i
landetsgrundtrafikproblem på storaspeciellaharSingapore av

nybilsköparedärförgällerSedan 1975befolkningstäthet. att som
nedsättningkraftiggammal bil fårtio årminstsamtidigt skrotar enen
Syftet medbilen.för denregistreringsavgiftgällande nyaannarsav

förkravstorlek.bilparkens Det är ettbegränsaskrotningsreglerna är att
likahade minstbilenskrotadeden stornedsättningenfå attatt

begagnadeunderskotttillhar lettden DettaCylindervolym nya.som
mycket dyra.blivitdärförbilar haroch sådanamedbilar motorerstora

uppnåttsdock inteharreglernaaktuella utandemedsyftetSjälva
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bilparken har uppvisat jämn ökning i takt med landets ekonomiskaen
tillväxt. Orsaken skrotningssystemet endast lönar sig förär denatt som
skall köpa dyr bil. Resterande nybilsköpare väljer köpa sinaatten ny,
fordon med ordinarie avgifter och den tillför således bilargruppen nya

deras gamla bilar skrotas.utan att

överväganden6.4

6.4.1 svenska bilparkenDen

Personbilsparken i Sverige har förhållandevis andel äldre bilar.storen
Mellan åren 1990 och 1996 ökade bilparkens genomsnittsålder från åtta
till ungefär tio och andelenår bilar äldre tio år uppgick vidänsom var
ingången till1996 47 Detta kan delvis förklarasprocent. attav av
personbilarnas ekonomiska livslängd successivt har ökat. fordonDe

tillverkas idag har förväntad genomsnittlig livslängd på 17som en ca
år. förklarar dock inte skillnaden jämförtDet med andra europeiska
länder, i Tyskland endast bilarna28 äldre tio år.t.ex. änprocentvar av
Oavsett vad orsaken till den andelen äldre personbilar i Sverigeär stora
så innebär denna andel avsevärda nackdelar för både miljön och
trafiksäkerheten. De decenniernas tekniska utveckling påsenaste
personbilssidan har haft tydlig inriktning förbättrade miljö- ochmoten
säkerhetsegenskaper ansenlig del personbilsparken såärmen en av
gammal den saknar sådana förbättringar katalytiskatt t.ex..som
avgasrening och sidokrockskydd.

Skillnaden mellan gamla och bilar markant det gällerär närnya
personbilarnas miljöpåverkan. Avgasutsläppen kan reduceras mycket
effektivt med katalytisk avgasrening sådan avgasreningmen
förekommer endast i begränsad utsträckning före års modell1988 och

inte alls på bilar äldre modell.1987 års Katalytisknästan är änsom
avgasrening har avgörande inverkan bilarspå avgasutsläpp. Meden

och vid måttlig konstant hastighet emissionsnivåerna förmotor ärvarm
många moderna bilar endast bråkdel vad gäller för äldreen av som
bilar, framför allt avseende kolväten HC, kolmonoxid ochCO
kväveoxider Utslaget blandadNOx. körning personbilar medöver ger
katalysator bara tiondel tidigare avgasnivåer.en av

Från och med 1989 års modeller gäller skärpta avgaskrav vilka i
praktiken katalytisk avgasrening obligatorisk bilar.på Redangör nya
två tidigareår hade sådan avgasrening börjat bli vanligt förekommande,
delvis följd den till nedsättningrättattsom en av gav av
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modeller. och medförsäljningsskatten för bilar 1987 1988 års Frånav -
utrustades de flesta personbilar med katalysator.1988 års modell För

hälftenpersonbilsparken till ungefärnärvarande består av
visserligen för andelkatalysatorrenade bilar. bilar stårDessa störreen

trafikarbete inte desto mindre utförspersonbilarnas 40närmaremenav
avgasrening.fortfarande bilar saknar effektivdettaprocent av somav

förpersonbilarna står 90 utsläppenminoritetDenna nära procent avav
Eftersom med bilkväveoxider från personbilstrafiken. körning enav

miljöpåverkankatalytisk avgasrening mångdubbelt änstörreutan ger
sträcka kankatalysatorförsedd bil körs storasammaom en

äldre bilar trafik.miljöförbättringar uppnås att tasgenom ur
skärpningaravgaskraven varit föremål förVidare hade de svenska

bilar saknar katalysatorredan 1970-talet så inomäven gruppen som
avgasutsläpp. Starka miljöskäl talargäller, äldre bilar har störreatt

successivtförnyelse bilparken.alltså för påskynda Deatt en av
viktigtbilar likaförbättrade säkerhetsegenskaperna hos utgör ettnyare

sådan förnyelse.finns olika möjligheter Iskäl. Det att motstyra en
andrahöjning skrotningspremien medavsnitt jämförsföljande en av

bilparken.effekten påskynda förnyelsestyrmedel kan ha att avsom

förhöjd skrotningspremieBehovet6.4.2 av en

styrmedelstarktkoldioxidskatterna knappast någotEnergi- och utgör
bilparken.bilar och förnyelsedet gäller utskrotningnär avav

och dåpåverka nybilsköpenstorlek kan däremotFörsäljningsskattens
personbilar i miljöklass och 2slopades på 1denna skatt år 1996 angavs

Trafiksäkerhets-förnyelse bilparken.stimulera tillsyftet att en avvara
höja aktiviteten i bilindustrin.liksom motivetmiljöskäl anfördesoch att

närvarandedet förnybilsförsäljningen ökattid harUnder ärmensenare
effekt den slopadedetbedöma i vilken månsvårt äratt en av

Ökningen orsaker,med säkerhet haft fleraharförsäljningsskatten.
förändringenförbättrade konjunkturläget ochbland detannat av

Ökatjanuari antalfrån och med den 1997.förmånsbilsreglerna l nya
bilartill utskrotningen gamlaemellertid direktbilar leder inte att av

inomytterligare åtgärder föravsnitt krävsökar, 6.4.3. Det attävense
ökning utskrotningen.tid betydelsefullkort avge en

ochbilpark med bättre miljö-Ett sätt styra motatt en
meddifferentiera fordonsskattentrafiksäkerhetsegenskaper är att

årligadenegenskaper,avseende på sådana attt.ex. genom
ochde bästa miljö-för fordon medfordonsskatten sänks nyare

medhöjs för äldre fordonmedan densäkerhetsegenskaperna sämre
sådantidigare i kapitel dockanförts 3egenskaper. Som är en
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betänklig dennafördelningspolitiskt ochutformning fordonsskattenav
förslag liknandedärför inte lagt fram någonutredning har om

differentiering.
utskrotningen gamla bilar välpåskyndaEtt ärsättannat att av en

skrotningspremienskrotningspremie. kraftfull höjningtilltagen En av
för påskyndaeffektivt styrmedeldärför användaskan ett attsom

med de miljö- ochgamla bilarutskrotningen sämstaav
länder har under årFlera europeiskasäkerhetsegenskaperna. senare

eller tillfälliga höjningarskrotningspremiertillfälligaanvänt av annars-
gamla bilar.öka utskrotningen lskrotningspremier förgällande att av-

nybilsförsäljningen. Grunden förökavaritvissa fall har syftet även att
den svenskatillfällig höjningförslagdenna utrednings avom en

trafiksäkerhetsskäl.uteslutande miljö- ochskrotningspremien dockär

och utskrotningenNybilsförsäljningen6.4.3

tid. Försäljningenunderhar ökatNybilsförsäljningen avsenare
uppgick till 0001988 då den 344årpersonbilar i Sverige störstvar som

bilar och sedan fortsattetill 000hade den minskat 307bilar. Följande år
personbilartakt så 124 000med snabbareminskningen att

uppåt ochvände försäljningskurvanDärefternyregistrerades 1993.år
mycket starkt.nybilsförsäljningen ökatåret harunder det senaste

dettaför år 1997försäljningsprognosBilindustriföreningens är när
bilar.skrivs minst 000220

föranförs iblandnybilsförsäljningenökade attDen argumentsom
särskildamedstimulera utskrotningenvidare avstå fråntills att
visarhänvisning till statistikunderoftaståtgärder. skerDet attsom

ochutskrotningmedföra ökadnybilsförsäljningen brukarökningar av
Även genomsnittsålderlägrebilparken.genomsnittsålder försänkt om

antaletdet faktumbilar ökar såandelenföljer redan är attettatt nyaav
genomsnittsåldernökar såbilar ocksågamlaskrotningar attav

inteuppfattning dettautredningsEnligt denna utgörminskar mer.ännu
Tidigarede äldsta bilarna.utskrotningenstimuleraskäl mot att av

till föryngringbara lettnybilsförsäljningen har inteökningar avav
ordpersonbilspark. Med andratillocksåbilparken störreutan en

taktochutsträckningibilar inteskrotas äldre ut somsammasamma
delvisfår endastNybilsförsäljningenbilar tillförs bilparken. somnya

fordonentrafiksäkerhetssynpunktmiljö- ochföljd de sämstaatt ur
höjningsyftet medframhållasmåstetrafik.försvinner Det att en avur

möjligaibilar skalläldreskrotningspremien på störstaattvara
fordonen.få de Ommöjligt bortsnabbtutsträckning och så sämstasom

osäkertvilket fårskulle påverkassamtidigtnybilsförsäljningen anses-
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har mycket dettaden redan ökat så såmed tanke på utgöratt en-
tillväxtmiljöskäl motiverat motverkabieffekt. detOm att enansesav

denpersonbilsparken kan det till och med så,den totala attvaraav
anledning ganska införanybilsförsäljningen i sigökade utgör att snart

skrotningspremien för accelerera utskrotningenhöjning att avaven
gamla bilar.

mellanlångsiktigt sambanddet finnasVidare tycks ett
nybilsförsäljninghögutskrotning på sånybilsförsäljning och sätt att en

antal skrotade bilar 10 årmedföra 15viss tid brukar stortett senare-
i fall för dentjänat talar såbilarna i fråga har Det storaattnär ut.

1980-taletdelenunder mitten ochnybilsregistreringen senare av
åren.utskrotningen ökar under demedförakommer närmasteatt att

närvarandeför inte föranförs dettaIbland attäven argumentsom
uppfattningEnligt utredningensgamla bilar.påskynda utskrotningen av

stimuleraför avstå fråninte något skälinnebär det dock attatt
bilarnaabsolut delenäldsta bilarna.utskrotning de Den största avav

Medavgasrening.saknar katalytiskmodelläldre 1988 årsänärsom
livslängd detförbättrade ekonomiskatill personbilarnas ärhänsyn

antal bilarvidtasinte åtgärderi fallsannolikt att ett stortvart om --
i trafik underfinnas kvartidigare kommer1980-talet ochfrån att

bilar ändå kommerutskrotningen äldremånframåt. denmånga år I av
detviss ålder så bördel dessa uppnåröka grundpå att storatt avenav

skrotningspremien.höjningtillfälligeffekternasamverka med avav en
Återigen höjningmed förslagetsyftetbör framhållas att avom

snabbtutsträckning och såmöjligaiskrotningspremien störstaär att
miljö- ochmed degamla bilarfå bortmöjligt sämstasom

Även ökaskrotningsfrekvensen skullesäkerhetsegenskaperna. somom
detbörjar åldras så reducerarårsmodellgrupperföljd störreattav

skrotningspremien.tillfällig höjningsåledes inte behovet avenav

skrotningspremieförhöjdUtformningen6.4.4 enav

deskrotningspremie få bortförhöjdför sämstaMålsättningen är atten
trafiksäkerhet.ochmiljöegenskaperavseende på bådebilarna med-

skillnad mellanmarkantmiljöegenskaper finnsgällerdetNär en
grundavgasrening. Påkatalytiskrespektive saknarpersonbilar harsom

för utskrotning riktaspremieprogramdenna skillnad bör motettav
andrainnebär inteavgasrening.sådan Dettapersonbilar saknar attsom

tillkommaskulle ointressantapersonbilar rättabrister hos äldre attvara
främstakatalytisk avgasrening detavsaknadenmed bara ärutan att av

skrotningspremie.förval målgruppgällermiljöskälet detnär enav
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skrotasbiluppställa krav påonödigtframstårDet attatt somensom
frånkan utgåtill premie. Mangrundaförskall sakna katalysator rättatt

ungefärvärdbil denskrota sinväljer äningen bilägare ärattatt merom
prisklasserskrotningspremien. så lågalförhöjdamotsvarande den som

någonfå bilarfinnsbli frågadet därmed kan ytterst ens somomom --
viktigt syfte fålikadetkatalysator. atthar Dessutom är sagts ettsom

övrigt detsäkerhetsegenskapema. För ärbilar med debort sämsta av
för dentillämpningsområdetbegränsalämpligtorsakerandra att

modell ellerpersonbilar 1986 årsskrotningspremien tillförhöjda av
bilar kankatalysatorrenadefåmycketdetdärmed finnsäldre och som

skrotaskunnaårsmodeller inte börSkälet förifråga.komma att nyare
skrotningspremieutbetalningundvikapremienmed den högre är att av

skrotats.skulle haoch ändåkrockskadatsharbilen i frågai fall t.ex.
oftast på sådetberortio årbilarskrotning änVid är nyaresomav

haskulleskrotningen ägt oavsetttrafikskadorallvarliga att rum
skrotningspremie.

ochmellan 1986justskall drassjälvklartinte gränsenDet attär
blir detavgränsningenvälja denmodeller1987 års att omgenommen

bilarförutbetalasskrotningspremieförriskmindremöjligt attännu
deeftersombetydelsemindrevalhar dettaövrigtmed katalysator. För

värde förhögthar förmodellerårs1987såväl 1986flesta bilar somav
skulle motiverai frågakommakanskrotningspremierdeatt som

storlekskrotningspremienstillfälligasin bil. Denskrotabilägaren att
med sådanskrotaskommerbilarvilkanaturligt attpå sättavgör ett som

fallflestai debilbegagnadbilligmycket ärförhöjd premie. En
andra bilar.säkeroch/eller mindremiljövänlig änmindreavsevärt
utskrotningenskall ökaskrotningspremienhöjningFör avatt aven

tillfällig, dvs.denmåsteeffektivtpågamla bilar sättett vara
upphörpremienförhöjdaden attAnledningentidsbegränsad. närär att

marknadsprisemaåtergångmedföradetkommergälla så att aven
väsentligtnivåer.lägre Detta utgörtill ettbegagnade bilaräldre

förhöjdadentidunder denbilaräldreför skrotaincitament att som
tidsbegränsningskrotningspremiegäller. Enskrotningspremien utan

betraktadbliutskrotningomedelbartillstimulera utanskulle inte mer
denfinns kvarvärdebilens ävenökning"pant", omsomavensom en

nackdelnågonskulle intetillfälle. Dettavidskrotas omett varasenare
detnedskräpning i ärundvikavarithade naturensyftet bara att men-

med debilarutskrotningenpåskyndagällerdeteffektivtinte attnär av
trafiksäkerhetsegenskapema.ochmiljö-sämsta

effektivitetsskäldäravvägningsfrågalängdPremieperiodens är en
skullför denmöjligttidkortså attutanför bestämmatalar att somen

myndigheter.ellerbilskrotarebilägare,förproblempraktiskaorsaka
utnyttjas. DenochDanmark NorgefrånerfarenheternaHärvid bör
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norska tolvmånadersperioden framstår onödigt lång. I Danmarksom
utfördes delen alla skrotningarstörre med skrotningspremie underav
det första halvåret 1994 och redan under skrotningsprogrammets andra
sexmånadersperiod hade skrotningsfrekvensen gått ned under den
normala. Det tyder på månader i det tillräckligtatt närmastesex var en
lång period. Om förhöjdsvensk skrotningspremie tidsbegränsas tillen
nio månader får det innebära lämplig avvägning. Det svårtäranses en

någon fördel med den danska modellenatt skrotningspremiensattse
storlek successivt. Det bör därför premiebelopptrappas av vara samma
under hela perioden.

Vad gäller premiens storlek avstår utredningen från att ange
höjningen beloppsmässigt. bör dockDet framhållas det krävsatt en
kraftfull höjning skrotningspremien för önskade miljö- ochattav ge
säkerhetseffekter på personbilsparken. Det inte realistiskt uppnåär att
utskrotning alla personbilar med bristande säkerhets- ellerav
miljöegenskaper höjningen bör syfta till utskrotning de allramen av

bilarna med avseendesämsta på miljö och trafiksäkerhet. Nivån på
premien bör bestämmas med dessa utgångspunkter och med hänsyn till
vad statsfinansiellt möjligt. För beräknaär kostnaderna förattsom en
tillfällig höjning skrotningspremien på gamla bilar har utredningenav

frånutgått tänkbara premienivåer, 3 000, 5 000 och kronor,tre 8 000 se
vidare avsnitt 6.4.5.

propositionenI producentansvar för uttjänta bilar föreslogs attom
den nuvarande högre skrotningspremien 1 500 kronor skall slopas i
samband med införandet producentansvar, avsnitt 6.2.3. Dennaav se
utredning har inget invända nämnda premie slopas ochatt attmot anser

det bör ske i samband med den föreslagna,att tillfälligasenast att nu
skrotningspremien upphör. främstaDet skälet detta skulleär att
förstärka effekten den tillfälliga höjningen. Statistiskaav
undersökningar tyder förväntad sänkning gällandeatt en av en
skrotningspremie påskyndar utskrotningen liknandepå sätt som en
tillfällig höjning premien. tillfälligEn höjning och därpå följandeav en
sänkning till lägre nivå den ursprungliga skulleän samverka så att
effekten på antalet skrotningar blir premienavsevärt större än om
tillfälligt höjs och därefter återgår till kronor.l 500 Utredningen
föreslår därför gällande högre premie skall slopas eller medatt andra
ord sänkas till kronor500 i samband med den föreslagnasenast att nu
tillfälliga skrotningspremien upphör.

förhöjdaDen skrotningspremien bör endast gälla bilar iärsom
trafik. Obesiktigade och avställda bilar belastar inte miljön så länge de
förblir avställda och de inte heller något hot trafiksäkerheten.utgör mot

praktikenI flera de avställda fordonenär borta från trafiken förav
alltid. förhöjdEn skrotningspremie skulle, den gällde förävenom
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de 500 000väsentlig delmedförasannoliktavställda bilar, att caaven
tilllämnasskullemodell och äldreårs1986avställda bilarna av
blibilar skulleskrotning dessaförutgifterskrotning. Statens av

trañksäkerhetsvinsternaochmiljö-skullesamtidigtbetydande och vara
tillberättigadärför intebörbilardessaSkrotningtveksamma. av

skrotningspremie.förhöjd
godkändkravuppställatalar förfinns skälDet att omsammasom

närvarandeförmånadernaniodeunderkontrollbesiktning senaste som
§500-kronorspremien 19erhålla lförgäller att

föreslagnadentillMed hänsynbilskrotningsförordningen. att nu
oskäligaundvikaförochengångsåtgärd atthöjningen utgör en

något lägre.ställasdock kravetbörbilägareenskildaförkonsekvenser
till fjortonskall bestämmastidpunktendärförföreslårUtredningen att

tillfälligadenutbetalningfördvs.skrotning,föremånader av
vidgodkäntshari frågabilenskall krävasskrotningspremien att
dåtidpunktföre denmånader14inomkontrollbesiktning

inträffat.premienutbetalningförförutsättningar av
med någotförenadinteskrotningspremien börförhöjdaDen vara

svenskadenhöjningmedHuvudsyftetnybilsköp.påkrav aven
bilartrafikenfrånbilarnadefå bortskrotningspremien sämstaär att -

Därmedtrafiksäkerhet.ochmiljöavseende bådeegenskaperdåligamed
ändamålsenligt. Omintenybilsköpkravskulle ett varaom

detsånybilsförsäljningeninverka utgörskulleskrotningspremien en
sin bilskrotavilldenorättvistupplevasdetVidare kan attbieffekt. som

köpavillkan ellerhan integrundpremie påförhöjd attförvägras enav
trafiksäkerhetsskäl förochmiljö-naturligtvis atttalarSlutligenbil.ny

tillbilkörningfrånvill övergå ettdenförförsvåraskallinte somman
transportmedel.miljövänligtsäkrare eller mer

begränsadmiljöeffekten blirhävdatsiblandharDet att enom
saknarbilmedbilskrotadesinbilägare ersätter somen annan

felaktigtpåbyggadockfåruppfattning ettsådankatalysator. En anses
ibedömaseffektenmåstemening ettutredningensEnligtsynsätt.

nämligenledergammal bilUtskrotningensammanhang.vidare enav
bilsinskrotadeintesåvidaägarbytentill fleraindirekt sompersonen

betydelsesaknar detHärvidtransportmedel.tillövergår urannat
tillbyterbilsinskrotadedendetmiljösynpunkt är somsomom

det.ledi gördet någonkatalysatorbil eller är ett somsenareom
trafiken.försvunnitbilen hardenändåblirSlutresultatet sämstaatt ur



SOU 1997: 126 Höjning skrotningspremien på gamla personbilar 95av

6.4.5 Effekter tillfällig höjningav en av
skrotningspremien

Den tillfälliga skrotningspremiens belopp hur många bilarstyr extra
skrotas. Handelshögskolan i Stockholm har för utredningenssom

räkning undersökt skrotningspremiens effekt på antalet skrotningar vid
premienivåerna 3 000, 5 000 respektive 8 000 kronor. I harprognosen
hänsyn tagits till de förutsättningar denna utredning föreslår, dvs.som

bilen skall ha godkänts vid kontrollbesiktningatt inom 14 månader före
skrotning och den förhöjda premienatt under 9 månader samt attvarar
skrotningspremien därefter inte överstiger kronor.500 Det måste
framhållas och därmed beräkningens,att tillförlitlighetprognosen,
begränsas svenska data saknas föratt så höga skrotningspremierav

här redovisas.som
Under år 1996 skrotades 122 000 bilar, 84 000 med denca varav ca

lägre premien och 38 000, med premienresten, 1 500 kronor. Förca
1997 tyder antalet skrotade bilar kommeratt uppgå tillprognosen att
sammanlagt 137 förutsatt000 oförändrade premier.ca

En premiehöjning till 3 000 kronor skulle enligt ovannämnda
undersökning medföra ytterligare 20 000 skrotade bilar till extraca en
kostnad i form premieutbetalningar knappt 200 miljoner kronor.av om
En högre skrotningspremieännu på kronor5 000 skulle medföra ca
60 000 skrotade bilar. Deextra premieubetalningarna beräknasextra i
det alternativet till 800 miljoner kronor. Om skrotningspremienca
bestäms till 8 000 kronor skulle antalet skrotningar fördubblasänmer
jämfört med föregående år. Undersökningen visar den nämndaatt
premienivån skulle upphov till 125närmare 000 skrotade bilarge extra
och extrakostnaden för premieutbetalningar skulle därvid tilluppgå ca
2,1 miljarder kronor.

detNär gäller finansiering förhöjd skrotningspremie framstårav en
bilskrotningsfonden naturlig finansieringskälla. Fondenssom en
tillgångar den 1 september 1997 500 miljoner kronor och kanvar per ca
vid årsskiftet 1997/98 beräknas uppgå till ungefär 600 miljoner kronor.
Här bör tilläggas bilskrotningsfondens utvecklingatt beror såvälav
utbetalda skrotningspremier influtna skrotningsavgifter ochsom
därmed indirekt nybilsförsäljningens omfattning. Fonden skulleav
naturligtvis också påverkas sänkt skrotningsavgift.t.ex.av en

Ett fmansieringssätt de höjningarannat utgörs energi- ochav av
koldioxidskatterna föreslagits Kommunikationskommittén, jfr.som av
kapitel Inom för dessa skattehöjningar skulle deramen av
utredningen angivna nivåerna på skrotningspremien kunna finansieras.
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fordonsskattenhöjningförslagutredningsskulle dennaVidare avom
skatteintäkter iårligaökadeinnebärapersonbilardieseldrivnaäldrepå

3.5.5.avsnittjfr.kronormiljoner150storleksordningen
skrotningspremieförhöjd är etthävdatsiblandhar attDet en

Dåluftföroreningar.minskadeåstadkommadyrtjämförelsevis sätt att
kanavgasutsläppenminskningmotsvarandegällandegjortshar att av

Påståendetstyrmedel. ärandramedkostnadlägretilluppnås en
rörandestudienangivnariktigt. Dengenerelltinteåtminstone

tyder6.3.6avsnitt attKalifornien seiskrotningspremien
luftföroreningarnaminskaförskrotningspremie attanvändandet enav

Även såskulledet attkostnadseffektivt.väl kan varamycket omvara
minskaförhållandevis kostsamt sätt attinnebärskrotningspremien ett

effektivapremie detsådan är mestkvarstårsåluftföroreningarna att en
övrigt börbilarna. Fördefå bortför sämstabudstillstår attsätt som

förutomskrotningspremien atthöjningtillfälligframhållas att aven
defå bortsyftet mestviktigalikadet attharmiljönförbättra

bilarna.trafikfarliga

Övriga höjningrörandefrågor6.4.6 av

skrotningspremien

förhöjdeffekterfördelningspolitiskagällerdet enavNär
hushållekonomiskthandförstaidet somskrotningspremie svagaär

bilar. Dethargenomsnittligt sämredeeftersomsystemetgynnas av
biltill bättrebytarådharintehushåll attintevisserligen engäller som -

sigklararhellerinteochskrotningspremienhjälpmedintedvs. avens -
premiehöjningen. Dendrakande inte nyttaeftersombil, avutan egen

förförsämringnågoninnebäraintesidanandraskulle åpremienhöjda
börGenomsnittligtläge.rådandemedjämförthushålldessa

ekonomisktförförbättringinnebäraalltsåskrotningspremien en
effektenfördelningspolitiskaskall denSamtidigt avhushåll.svagare

starkaekonomiskthosfinns"Skrotbilar" ävenöverdrivas.intesystemet
föreslagnadenkanSammanfattningsvisandrabilar.hushåll, t.ex. som

någratillmätas storainteskrotningspremienhöjningen av
förstaiböruppståreffekterdeeffekterfördelningspolitiska sommen

hushåll.ekonomisktförfördelbli tillhand svaga
drygtomfattatSverigeibilskrotningenharårendeUnder senaste

000122skrotades1996underochårpersonbilar000100 per
skrotningspremienhöjningarmåttligarelativtvidRedanpersonbilar. av

ochskrotningarantaletökningansenligsigförväntakan avenman
skrotningarna.påeffekterpremien störreännuhöjningarstörre gerav

praktiskavissainnebärakandettafrånbortseskall inte attMan
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ståmåstefler bilarminstinte attbilskrotare,landetsförproblem genom
demontering.avvaktanibrukligttidlängreuppställda än

ilösaskanproblemdessaövertygaddock attUtredningen är om
imiljöproblemEventuellamyndigheter.berördamedsamverkan

normalfallet inteblir iskrotbilaruppställningtillfälligmedsamband av
Förnågonparkeradevarithade annanstans.bilaränstörre sammaom

medbilargamlasådanaimiljönförvinstenden attbestårövrigt stora
fortsåtrafikenfrånförsvinnermiljöegenskaperna somde sämsta

möjligt.
medföraskulle kunnaskrotningspremie attförhöjdtillfälligtEn

premien.åtsyfte kommaienbartskrotbilar attförvärvarvissa personer
Danmark ochmedlikhetSverige ihandel börsådanförhindraFör att

varitbilägaretillskrotningspremienbetalaendast somNorge ut
därförföreslårUtredningentid.minstavissregistrerade ägare ensom

premienförhöjdatill denbil skall hasin rättskrotaratt sompersonen
denförebilenskrotadetill denregistreradvarithan ägareenbart om

oktober 1997.1

4-l7lll2
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Kommittédirektiv

Översyn beskattningsamladevägtrafikensav

1996:37Dir.
april 1996regeringssammanträde den 25vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppgiftmed översyntillkallas görautredaresärskild attEn aven
lättaomfattande såvälbeskattning tungasamladevägtrafikens som

lämpligasteÖversynen denvadtillskall koncentreras ärfordon. som
ochenergi-fordonsskatt,försäljningsskatt,mellanavvägningen

medstyreffektensamladedenförbättrai syftekoldioxidskatt att
beskattningReglernaoch miljö.trafiksäkerhetavseende på avom

uppdraget.iintebilförmân ingår

reglergällandeochBakgrund

utveckling prop.ochtrygghetför arbete,politikpropositionen EnI
samladevägtrafikensregeringenuttalade översyn1995/96:25 att aven

borde ske. Enfordonlättasåvälomfattandebeskattning tungasom
företa dennatillkallas för översyn.börsärskild utredare attnu

kanBeskattningenformer.i olikaskervägtrafikenBeskattning av
och skatt påinnehavanskaffning, skattpåi skattdelas

fordonet.användning av

fordonetanskaüzingSkatt på av

världskrigetandraredan underinfördesfordonanskaffningSkatt på av
blevskäl. Skattenstatsfinansiellabeskattningtillfällig senareavsom en
fordon ochiinvesteringardämpahärmedSyftet attpermanent. var

och vissamotorcyklarpersonbilar,skatt påsärskildochinfrastruktur en
omsättningsskatt på1956:649lageninfördeslastbilar omgenom

försäljningsskatt.tilländrades sedanOmsättningsskattenmotorfordon.
tilländradesvärdeskattbörjanfrånSkatten senare enmenenvar

dockSyftettjänstevikt.efter fordonetsberäknadesbeskattning varsom
värde.fordonetstillproportioni vissskulle ståskattenfortfarande att
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Lagen 1978:69 försäljningsskatt på motorfordon, den i dagom
gällande, trädde i kraft den aprill 1978.

Sedan den januari försäljningsskattI 1995 fordonet förstatas närut
försgången in i svenskt bilregister, eller fordonet avställt, vidärom

avställningens upphörande.
Försäljningsskatt beräknas efter fordonets tjänstevikt, för tyngre

fordon totalvikt, och påverkas vilken miljöklass fordonet hänförs till.av
Med miljöklasser i försäljningsskattelagen de miljöklasseravses som

i bilavgaslagen 1986:1386.anges
Försäljningsskatt för alla personbilar, för bussar medtas ut en

totalvikt högst kilogram3 500 övriga bussar de förseddasamt ärav om
med dieselmotor och de hänförs till miljöklass eller för lastbilar2om
med totalvikt högst kilogram och lastbilar3 500 med totalvikten av en

överstiger kilogram de försedda med dieselmotor3 500 ochärsom om
de hänförs till miljöklass eller för motorcyklar.2 samtom

Försäljningsskatt för personbilar med kr kilogram6 40 öretas ut per
tjänstevikt. personbilar i miljöklass ellerFör 1 2 inga tillägg ellergörs
avdrag, för fordon miljöklassi 3 ökas skatten med kr.2 000 Samma
regler gäller för lastbil med skåpkarosseri och buss totalvikten ärom
högst kilogram. lastbilar3 500 skåpkarosseri uppgår skatten iFör utan
miljöklass miljöklassoch 2 till 4 000 kr och i 3 till kr.1 6 000 För
dieseldrivna lastbilar bussar totalviktoch med 500 kilogram3överen

ingen försäljningsskatt i miljöklass totalviktenOm högstärtas ut
kilogram skatt i miljöklass med kr och i miljöklass7 000 2 6 000tas ut

3 med kr. Vid högre vikt skatten 000 kr respektive20 000 20är
kr. motorcyklar försäljningsskatten mellan65 000 med 340För 1tas ut

kr och 4 480 kr.
förpropositionen Skärpta avgaskrav fordonI prop.tunga m.m.

1995/961175 nyligen överlämnats till riksdagen föreslås attsom
försäljningsskatten för fordon ändras så ingentunga att
Försäljningsskatt för fordon i miljöklass 2 och skatten sänks tilltas ut att

kr i miljöklass6 000
fordon vid skattskyldighetens inträdeSkatten inte för ärtas ut som

trettio eller äldre. Under med börjanårsmodell år årär tresomav en
den inte heller skatten för fordon inrättadejanuari 19951 ärtas ut som
för drift elektricitet från batterier i fordonet.med

indeladeFordonen i olika miljöklassernämnts,är, tresom ovan
enligt bilavgaslagen 1986:1386. Miljöklass omfattar de fordon1 som

och avgasutsläppssynpunkt uppfyller de högsta kraven.hållbarhets-ur
själv, fordonet uppfyller kravet förTillverkaren kan om

vilken miljöklass fordonet skall hänföras till.avgasgodkännande, välja
differentierats för påskyndaFörsäljningsskatten har att

fordon uppfyller långtgående miljökrav.introduktionen av som mer
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personbilar iförskattenutformades såFörsäljningsskatten att
oförändraddenmiljöklass 2kr, förmed 000höjdes 2miljöklass 3 var

kr.den med 4 000sänktesför miljöklass loch
styrmedelekonomiskareglerdeinnebariMedlemskapet EU att om

igenomförasskallbilavgaserEG-direktivenenligtgäller omsom
i miljöklass lfordonför lättafannsskattedifferensSverige. Den som

vid deneftersom EGjanuari 1995den lfr.o.m.därför borttogs
motsvarandeavgaskravbeslutnågottagitintetidpunkten ännu somom

de fordonpåendast tillämpasstyrmedel fårEkonomiskamiljöklass
inom EU.beslutatsavgasreningstandard föruppfyller den somsom

sålätta fordonändrades förförsäljningsskattenföljdfick tillDetta att
ochtill miljöklass lhänfördesfordonförblev densammaskatten som

stegvisbilar skärpasavgaskravenkommerEU attmiljöklass 2. Inom
olika:demellanTidtabellen skiljerkommande åren.deunder

iblanddetkankravskärpningamamedsambandfordonskategoriema. I
förekonomiska incitamentenändra de attnödvändigt gynnaattvara

fordon.försäljningen renareav
20nivåhöjningriksdagen procentbeslutadeVåren 1995 omom en

nivåhöjningmotorfordon. Dennavissapåförsäljningsskattenav
härförSkäletfordonsskatten.höjningmedochåtertogs ersattes aven

förnyelsestimulerarförsäljningsskattennivå pålägre avatt envar
miljön.påeffekterpositivaharbilparken vilket

fordonetinnehavSkatt på av

fast skattFordonsskattfordonsskatt. ärbeskattasBilinnehav engenom
i vilkentidsperiodvissförbelopp oavsettvisstmed ettuttas ensom

används.faktisktfordonetutsträckning
skulleFordonsägamainfördes 1923.fordoninnehavSkatt på av

förorsakade.vägslitagefordonenkostnaderbetala de genomsom
förfordonsskatt1988:327 utfordonsskattelagenEnligt tas

traktorer,lastbilar,bussar, tungapersonbilar,motorcyklar,
eller börsläpvagnarochmotorredskap är varaterrängvagnar, som

Fordonsskattensavställda.inteochbilregistret ärregistrerade i som
ochdrivmedelskattevikt,fordonsslag,medbl.a.storlek varierar

personbil,förskatteviktTjänsteviktenkonstruktion. ärfordonets
skattevikt förTotalviktenmotorredskap. ärochmotorcykel, traktor

medSkattenoch släpvagn. ettuttaslastbil,buss, terrängvagntung
kilogramhundratalvarje heltförtilläggsbeloppochgrundbelopp ett

klassen.vikten iden lägstaöver
lastbilar ochpersonbilar, bussar,förinteFordonsskatt uttas

vissaäldre.eller Itrettio årårsmodell ärmotorcyklar är somav ensom
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glesbygdskommuner skatten för personbil endast till den deltas ut
skatten överstiger 384 kr. Till följd medlemskapet i slopadesEUav
skatterabatten för fordon hänfördes till miljöklass ilsom
försäljningsskattelagen. kompensationSom härför slopades i stället den
årliga fordonsskatten under de fem första åren.

Fordonsskatten betalas för skatteår, eller i vissa fall skatteperiod. Ett
skatteår består skatteperioder vardera omfattar fyratreav som
månader. Fordonsskatten skall i regel betalas under månaden före
ingången skatteår. Slutsiffran i fordonets registeringsnummerettav

skatteår eller skatteperiod börjaravgör när ett en

Skatt på användning fordonetav

Bensin har beskattats sedan allmänna1929. Den energiskatten infördes
1957 och skatteplikten omfattade bl.a. motorbrännolja och bensin.
Sedan den januari skatt drivmedel1 1995 på enligt lagentas ut
1994:1776 skatt energi.på Denna lag tidigare lagarersatteom om
energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, bensinskatt och dieseloljeskatt.
Genom lagen har anpassning skett till de regler gäller inom EUen som
för beskattning mineraloljor. De grundläggande rättsaktema förav
beskattning mineraloljor rådets direktiv 92/81/EEG den 19ärav av
oktober harmonisering1992 strukturerna för punktskatter påom av
mineraloljor mineraloljedirektivet, rådets direktiv 92/82/EEG denav
19 oktober tillnärmning skattesatserna för mineraloljor1992 om av
skattesatsdirektivet rådets direktivoch 92/12/EEG den februari25av

allmänna för punktskattepliktiga1992 regler och innehav,om varor om
cirkulationsdirektivet.1flyttning och övervakning sådanaav varor

Energiskatt och koldioxidskatt bensin, eldningsolja,tas ut
dieselbrännolja, fotogen, gasol, kolbränslen ochmetan, naturgas,
petroleumkoks. allmänna principen skatt skallDen är att tas ut om
bränslet används till uppvärmning eller motordrift. Energiskatt och
koldioxidskatt icke fossila bränslen. sådanapå bränslenFöräventas ut
kan skattebefrielse eller skattenedsättning medges under vissa
förutsättningar enligt mineraloljedirektivet.

Energiskatten bränsle med bestämt belopp vikt ellertas ut ett per
volymenhet. Skatten inte proportionell energiinnehållet.är mot
Energiskatten varierar beroende bränslet används för driftom av
motordrivna fordon föreller uppvärmning. Bränslen användssom
motordrift beskattas förhöjdmed energiskatt.en

EGT L 316,31.10.1992 12,Celex392L0081,EGT L 316,31.10.1992 19,Celex392L0082nr s. nr s.
ochEGT L 076,23.3. 1992 Celex392L00l2.nr s.
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nivå fördifferentierad i två nivåer,bensinEnergiskatten på är en
skattenbensin. påoch nivå för Dessutoms.k. blyfri bensin ärannanen

miljöklass och dendifferentierad i miljöklasser, 3bensin tvås.k. blyfri
ochSkattedifferensen mellan miljöklass 2miljövänligare miljöklass

miljöklassmerkostnaden vid produktion 2och63 är öre motsvarar av
bensin.

för varjeskattesatsenmineraloljedirektivetigrundtankeEn är att
mellanSkattedifferentieringenenhetlig.skallbränslekategori vara

gällandeöverensstämmelse medbensin istårblyfri bensin och annan
blyfri bensindifferentierade skatten pådenkräverEG-regler. Däremot
Sverige harmineraloljedirektivet.artikel ienligt 8.4undantagett

rådet.har nyligen fattatsoch beslutsådant undantagansökt ett avom
högbeskattade,dieseloljebeskattningen skall denVad gäller

indelad ifordonsdrift.användas vid Dendieseloljanofargade är tre
och denmiljöklassbeskattas enligt 3Standarddieselmiljöklasser.olika

miljöklass ochenligt 1miljövänligare dieseln
anslutningsförhandlingamavidundantagSverige beviljades som

ofárgadehögbeskattade,denskattedifferentieringenmedger av
dieseloljan.

ikolinnehålletberäknas utifrånfossila bränslenförKoldioxidskatt
beräknadegäller skattesatsernaUnderbränslet. 1996 är att motsvaraatt

koldioxid.kg utsläppt37 öre perca

Skoterskatl

föreslogssnöskotrar 1995:97Miljöklassning SOUbetänkandetI av
Fråganinföras snöskotrar.skulle påforsäljningsskattatt om en

sammanhang.i dettaskoterskatt bör tas upp

Uppdraget

motiv ochbåde fiskalaföregående avsnitt harframgåttSom av
utformningennuvarandegrund för dentillmiljöskäl legat av

synpunkt viktigastefrån fiskavägtrafiken. Denbeskattningen av
fordonsbränsle.koldioxidbeskattningenenergi- ochskatten är av
styrmedel frånekonomisktviktigtocksåKoldioxidbeskattningen är ett

Även framgått inslagharforsäljningsskattenmiljösynpunkt. avsom
imiljöklassemakopplingen tillstyrmedelmiljöpolitiskt genom

däriblandstyrmedel,ekonomiskaOlikabilavgaslagen. sätt att genom
diskuterats imiljöeffekter harnegativavägtrafikensminskaskatter,
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flera utredningar under tid, bl.a. Trafik- och klimatkommitténsenare
och Miljöklassutredningen.

Även möjligheterna ekonomiska styrmedel påverkaatt genom
fordons utformning trafrksäkerhetssynpunkt har analyserats,m.m. ur
bl.a. Vägverket. Från sistnämnda utgångspunkt kan den nuvarandeav
anknytningen försäljningsskatt och fordonsskatt fordonetstill viktav
möjligtvis i vissa fall negativ. Försäljningsskatten kan havara en
dämpande effekt på nybilsförsäljningen, vilket kan negativtvara ur
miljösynpunkt eftersom bilar generellt tordesettnya vara
miljövänligare äldre.än

Möjligheterna skatter och andra ekonomiska styrmedelatt genom
uppnå positiva effekter vägtrafiken såväl miljö-ur som
trafiksäkerhetssynpunkt har således diskuterats ingående under senare
år. detTrots har någon samlad bedömning vilka styreffekterna ärav av
de skatter träffar vägtrafiken inte gjorts. därförDet enligtärsom
regeringens mening angeläget sådan analys kommer till stånd. latt en
avsaknad detta underlag finns risk för bl.a. de olikaattav annars
skatterna har effekter motverkar varandra och därigenom försvårarsom

de mål ställts kan nås.att som upp
bakgrundMot det anförda tillkallas särskild utredare för attav en

analysera vad den lämpliga avvägningen mellanärsom
försäljningsskatt, fordonsskatt, energi- och koldioxidskatt syftei att
förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och
miljö. Utredningen skall också möjligheten medöverväga att
ekonomiska styrmedel öka utskrotningen gamla bilar.av

Både försäljningsskatt och fordonsskatt baserat påäruttaget av
fordonsslag, vikt och drivmedel och bestämmelserna detaljerade. Enär
utgångspunkt bör undersöka det går förenkla de regleratt attvara om

i dag försäljnings- fordonsskatt.och möjlighetEn ärstyr uttagetsom av
låta skatten med enhetliga skattebelopp för allaatt tas ut

fordonskategorier. Vidare bör det, fortfarande finner detom man
lämpligt låta vikten avgörande för vilken skatt skallatt vara som
betalas, bestämmas vilken vikt skall skattevikt. kanHärsom vara
möjligen beskattning grundas på fordonets totalvikten som vara
lämpligare beskattning grundas fordonetspå tjänstevikt.än en som
Dessutom borde, i syfte förenkla skatteuttaget, vissa fordonstyperatt
kunna hanteras likforrnigt.

fordon importeras begagnadeFör uppbärs försäljningsskattensom
likamed belopp för motsvarande fordon. börHärstort som nya

reglerna så äldre importerade fordon inte,över attses ur
skattesynpunkt, behandlas diskriminerande jämfört med äldre svenska
fordon blivit skattepliktiga först efter ombyggnad.som
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minskaförverktygmiljöklasser attfor är ettSystemet
kopplat tilldetsåsomMiljöklassystemet ärtrafiken.miljöpåverkan från

vilkaskeutvärdering börochanalyserasbörförsäljningsskatten aven
förslagHärefter börfått.bilarmiljöklassningföreffekter systemet av

differentieradhalämpligtfortsättningsvis är attdetlämnas ävenom
denpåläggasbörmiljöklassningen överellerforsäljningsskatt om

undersökasskallsammanhangdetta ävenIfordonsbeskattningen.årliga
Utredningenvid skatteuttaget.beaktaskantrafiksäkerhetsaspekterom

miljöklassystemettilldeuppdateringforprinciperföreslåvidarebör av
kravskärpningarmedsambandistyrmedlenekonomiskaanknutna

utredningenHärefter börbilavgaser.direktivenenligt EG- om
med hänsynfordonskatten pådifferentieramöjlighetenanalysera att

skalltransportkapacitetbilarnasvarvidbränsleförbrukningen, äventill
beaktas.

deiutgångspunktsinskallförslagUtredningens ta
lämnar1995:01Kommunikationskommittén Kprincipöverväganden

såpåutformasbörFörslagenoktober 1996.delbetänkande den 15sitti
miljösynpunktochtrafiksäkerhet-styreffektensamladedensätt att ur

sinakonsekvensbeskrivningocksåskallUtredningen göraökar. aven
effektenanalyseraochaspektertrafikpolitiskautifrån avförslag

skatteförändringar.
skoterskatt.påförslagutredningenbör presenteraSlutligen en

förslagövrigamedenlighetiutformasskall somSkoterskatten
utredningen lämnar.

neutralt.statsfinansielltskallförslagUtredningens vara
behandlarutredningarövrigamedsamrådabörUtredningen som

fordonsbeskattningen.medsambandharområden närasom
inom EUpågårdiskussionerfölja deocksåbörUtredningen somnoga

Utredningenbehandla.harutredningenområde attgäller detvad som
gällande EG-tillsigförhållerförslagdesshurredovisasärskiltskall

regler.
ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör

regionalpolitiskaredovisningangåendeutredaresärskilda av
1994:124dir. attjämställdhet samt1992:50,dir.konsekvenser om

1994:23.dir.åtagandenoffentligapröva

uppdragetRedovisning av

februariden 1arbetesittresultatet senastredovisaskallUtredaren av
1997.

Finansdepartementet
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1988:327fordonsskattelagentillBilaga 1

Fordonsskatt

Skatt, kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varje heltbelopp
hundratal kilo-

denövergram
iviktenlägsta

klassen

MotorcyklarA
0110750-sidvagnmotorcykelTvåhjulig1 utan
013776-

02200-motorcykel2 Annan

PersonbilarB
05859000-medkandrivasPersonbil intel som 149734901-dieselolja

dieseloljameddrivasPersonbil kan2 som
0172900 10-bilregistretharårs-enligt2.1som 297l 468901-äldre1993ellermodellsbeteckning

022459000-personbil2.2annan 5692814901-

C Bussar
03906000- ldrivasmedintekanl Bussarsom 404303000601-1dieselolja
09843001-

07206000- ldieseloljadrivasmedkan2 Bussarsom 557753000l 601-
0545l300l-

LastbilarD
03906000- ldiesel-drivasmedintekanLastbill som 404303000601-1olja
09843001-
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratal kilo-
denövergram

lägsta vikten i
klassen

2 Lastbil kandrivasmeddieseloljasom

2.1medanordningförpåhängsvagn
medtvåhjulaxlar 0- 6001 869 0

1601- 3000 929 60
3001- 6000 1776 55
6001- 10000 3426 66

10001- 14000 6066 169
14001- 12842 298

med ellerHerahjulaxlartre 0- l 600 869 0
1601- 3000 907 38
3001- 6000 4461 69
6001- 00011 3525 79

11001- 15000 7485 101
15001- 18000 11533 119
18001- 23000 15097 217
23001- 25932 185

2.2 anordningförpåhängsvagnutan
med hjulaxlartvå 0- 1600 720 0

601-1 3000 775 55
3001- 6000 1545 4
6001- 10000 1677 29

10001- 14000 2821 98
14001- 17000 6737 175
17001- 11984 229

med: ellerflerahjulaxlartre 0- 1600 682 0
l 601- 3000 731 49
3001- 6000 1424 4

001-6 11000 1556 14
11001- 15000 2271 77
15001- 18000 5351 136
18001- 9443 172

E Traktorerm.m.
1 Traktorklass trañktraktorl 0- 1300 370 0

l 301- 3000 425 55
3001- 7000 3601 95

001-7 1605 168

2 Traktorklass jordbrukstraktor O- 225 0

3 Motorredskap, intebeskattas 2001- l 000 0som
enligtpunkterna1-2
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kronorSkatt,Skattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
heltför varjebelopp

hundratal kilo-
denövergram

vikten ilägsta
klassen

beskattasinte4 Tungterrängvagn,som
enligtpunkt2 353006000001-2hjulaxlarmedtvå 70700000 1146001-

200300714001-

3030000062001-hjulaxlarfleraellermedtre S0500l000146001-
13055001800014001-
1701070018001-

SläpvagnarF 015000010-skattevikthögstmedSläpvagnarl 211700003001-1kilogram0003

skatteviktmed överSläpvagnar2
billdraskilograrn,0003 somenavsom

dieseloljameddrivasintekan ll580001-3hjulaxelmeden
9580000133001-hjulaxlarmedtvå 0480l13001-

6580000133001-hjulaxlarellerfleramedtre 0180113001-

skatteviktmed överSläpvagnar3
bildraskilogram,3000 somavensom

detdieselolja,med ärdrivaskan om
frågaom

påhängsvagnstyraxelför3.1 7863000053001-hjulaxelmeden 107219080005001-
19840058001-

426100008001-3hjulaxlarellerfleramedtvå 762710110008001-
11449901400011001-
160410814001-

släpvagnarandra3.2 3632000083001-hjulaxelmeden 6412028001-

släpvagnävenenligt Drasskattdieselolja,med avdrivas utkan tasbil1 páhängsvagnävensläpvagnän somDras enavannan enligtE4beskattas taseller terrängvagntrañktraktor tung sombeskattasmotorredskap aventrañktraktor, somenett somaven
enligtskattut
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratal kilo-
denövergram

lägsta vikten i
klassen

medtvâhjulaxlar 3001- 8000 310 23
8001- 11000 1460 38

11001- 14000 2600 58
14001- 17000 4340 76
17001- 6620 84

med ellerflerahjulaxlar 3001-tre 000l 1 300 14
11001- 00017 1420 30
17001- 25000 3220 50
25001- 7220 65

4 Släpvagnarmedskatteviktöver
000kilogram,3 dras trafik-som aventraktorz motonedskapzellerett som

beskattas rrañktraktorellersomen aventerrängvagnz beskattastung som
enligtE4
med hjulaxel 3001- 8000 550 45en

8001- 2800 120

medtvåhjulaxlar 3001- 8000 550 20
8001- 11000 1550 50

11001- 17000 3050 170
17001- 13250 250

med fleraeller hjulaxlar 3001- 000tre ll 550 20
11001- 14000 2150 40
14001- 20000 3350 75
20001- 25000 8507 105
25001- 30000 13100 120
30001- 19100 45

2Dras släpvagn pâhängsvagn bil kandrivasän meddieseloljaäven skatt enligtannan tas utaven som
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tilll997/98:l2 lydelsei propositionFörslag ny av
fordonsskattelagenbilaga 1 till

Skatt,Skattevikt, kronor
kilogramFordonsslag

grund- tilläggsbelopp
varjeheltbelopp för

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikteni
klassen

MotorcyklarA
110 00- 75sidvagnTvåhjuligmotorcykel1 utan

013776-

00- 2202 motorcykelAnnan

PersonbilarB
00- 900 585kandrivasmedPersonbil inte1 som

149734901-dieselolja

dieseloljadrivasmedPersonbil kan2 som

01720- 900 lenligtbilregistretharårs-2.1som
297468901- 1modellsbeteclming1993elleräldre

00- 900 2245personbil2.2annan
5692814901-

C Bussar
0600 3900- lintekandrivasmedl Bussarsom

40000 430601- 31dieselolja
09843001-

07200- 1600meddieseloljakandrivas2 Bussarsom
55000 775601- 3l
0l 5453001-

LastbilarD
03906000- lmeddiesel-intekandrivasl Lastbilsom

404303000l 601-olja
0984001-3

dieseloljadrivasmedLastbil kan2 som

förpåhängsvagnmedanordning2.1
med hjulaxlartvå

08696000- lvügavgmsplikligenligtl.l inte
609293000l 601-vägavgiftförlagen1997:000 vissaom

776 556000 13001-fordonlunga
66426001- 10000 36

169606610001- 14000
2981284214001-

0999 5007000- 9vägavgmsplikligenligl .2
l 0999 65010000- 12vägavgiftförlagen1997:000 vissaom

115IJ 999 l 50513000-fordonlunga
285999 265014000- 4
2985392l 5000-
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tillâggsbelopp
belopp förvarjehelt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikteni
klassen

2.2medanordningför påhängsvagnmed ellerHeratre
hjulaxlar

2.1inrevägavgiflsplikligenlig lagen 0- 6001 869 0
1997:000 vägavgiflfär vissa 1601- 3000om 907 38

fordonlunga 3001- 6000 1446 69
6001- 11000 3525 79

11001- 15000 7485 101
15001- 18000 11533 119
18001- 23000 15097 217
23001- 25932 185

2.2.2vägavgmsplikiigenligtlagen 7000- 13999 500 0
1997:000 vägavgiflförvissa I4000- 17999om 1500 100

fordonlunga 18000- 22999 6674 217
23000- 15502 185

2,3med draganørdningänannan
anordningför påhängsvagn,
med hjulaxlarlvå

2.3.1 vägavgiflsplikliginte enligtlagen 0- 1600 720 0
1997:000 vägavgiflfärvissa 1601 3000om 775 55-fordonlunga 3001- 6000 1545 4

6001- 10000 1677 29
10001- 14000 2821 98
14001- 17000 6737 175
17001- 11984 229

2.3.2vägavgi/Isplikligenligtlagen 7000- 12999 300 0
1997:000 vügavgiftfärvissa I3000- 13999 800om 30

fordonlunga 14000- 14999 l 100 30
15000- 17699 2000 36
17700- 3157 229

med draganørdning4 änannan
anordningför påhängsvagn.
med ellerflerahjulaxlarIre

4.1 vägavgiflsplikliginte enligtlagen 0- 1600 682 0
1997:000 vägavgiflför vissa l 601- 3000 731am 49

fordonlunga 3001- 6000 4241 4
6001- 11000 1556 14

11001- 15000 2271 77
15001- 18000 5351 136
18001- 9443 172
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kronorSkatt,Skattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
varjeheltförbelopp

kilo-hundratal
denövergram

iviktenlägsta
klassen

03009991I000-7lagenenligtvügavgiflspliktig2 050099916000-15vägavgiftför vissa000997.1 om 0100099918000-17fordonlunga 1002000999I99000-l
159300049924000-20
17210193500-24

draganørdning2.5utan
hia/axlarmedtvå

072060010-lagenenligtvägavgiftspliklig2.5.1inte 557750003601-1vügavgiftförvissa99710001 om 4545100063001-fordontunga 296771000106001-
9828211400010001-

175673700017001-14
22911984001-17

505009991412000-enligtlagenvägavgiftspliklig2.5.2 100200399915000-15färvägavgift vissa1997:000om 17597939991616000-fordontunga 229726517000-

draganørdning2.6utan
hjulaxlarmedtre

068260010-lagenenligtvägavgifrspliktig2.6.1inte 497310003601-1vägavgmförvissa1997:000om 4424100063001-fordonlunga 14155611000001-6
7722711500011001-

136535118000001-15
172443918001-

05009991512000-lagenenligvägavgiflspliklig2 8l 35509991716000-vägavgiflfärvissa1997:000om 1723185000-18fordontunga

ellermedfyradraganørdning7utan. hjulaxlarflera
068260010-lagenenligtvägavgmspliktig7.1inte 497310003601-1vägavgiftför vissa1997:000om 442410006001-3Iungafordnn 141556110006001-

7727120001511001-
13653511800015001-
172443918001-
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp förvarjehelt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikteni
klassen

7.2vägavgiflsplikligenlig lagen l 2000- 20499 l 200 25
l 997:000 vägavgmfärvissa 20500-om 3313 172

fordonlunga

E Traktorerm.m.
l Traktorklassl trafiktraktor 0- 1300 370 0

1301- 3000 425 55
3001- 7000 1360 95
7001- 5 160 168

2 Traktorklass jordbrukstraktor 0- 225 0

3 Motorredskap, intebeskattas 2001-som 1000 0
enligtpunkterna1-2

4 Tung intebeskattasterrängvagn,som
enligtpunkt2
medtvåhjulaxlar 2001- 6000 300 35

6001- 14000 7001 70
14001- 7300 200

med ellerflerahjulaxlartre 2001- 6000 300 30
6001- 14000 1500 50

14001- 18000 5500 130
18001- 10700 170

F Släpvagnar
1 Släpvagnarmedskattevikthögst 0- 1000 150 0

kilogram3000 1001- 3000 170 21

2 Släpvagnarmedskatteviktöver
bill3000kilogram, drassom aven som

intekandrivasmeddieselolja
med hjulaxel 3001- 580en 11

medtvåhjulaxlar 3001- 13000 S80 9
13001- 4801 0

med fleraeller hjulaxlartre 3001- 13000 580 6
13001- 1801 0

1Dras släpvagn påhängsvagn bilän kandrivasäven meddieselolja, skatt enligtannan Drassläpvagntasaven som ut ävenavtrañktralctor, motorredskap beskattas trañktraktorelleretten beskattasenligtav terrängvagn E4som tungsomen tasaven somskatt enligtut
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Skanevikt, Skatt,kronorFordonsslag
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp förvarjehelt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikteni
klassen

medskattevikt3 Släpvagnar över
bilkilogram, dras3000 somsom aven

drivasmeddieselolja, detkan ärom
frågaom

styraxelförpâhängsvagn3.1
78001- 000 6303 5hjulaxelmeden

1075001- 8000 2190
198001- 54008

42001- 8000 6103ellerflerahjulaxlarmedtvå
768001- 11000 2710

11411001- 14000 4990
160001- 841014

släpvagnar3.2andra
36320001- 80003hjulaxelmeden
642 1208001-

23000 3103001- 8hjulaxlarmedtvå
38001- 000 14608
58260011001- 14000
7617000 434014001-
84620001- 617

14000 3003001-hjulaxlarmed ellerfleratre
30000 142011001- 17
50220001- 25000 317
6522025001- 7
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4 Släpvagnarmedskatteviktöver
3000kilogram, dras trafik-som aventraktorz motorredskapellerett som
beskattas trafrktraktorellersomen aventenängvagnz beskattastung som
enligtE4
med hjulaxel 3001- 8000en 550 45

8001- 2800 120

medtvâhjulaxlar 3001- 8000 550 20
8001- 11000 1550 50

11001- 17000 3050 170
17001- 13250 250

med ellerflerahjulaxlartre 3001- 000 550 20
11001- 14000 2150 40
14001- 20000 3350 75
20001- 25000 7850 105
25001- 30000 13100 120
30001- 19100 45

2Dras släpvagn påhängsvagn bil kanän drivasmeddieseloljaäven skatt enligtannan av tas uten som
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