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Sammanfattning

Inledning

Utredningen har utvärderat styreffektema de olika skatterna inomav
vägtrafikområdet. Denna utvärdering ligger till grund för delstoren av
utredningens förslag. Med hänsyn till bland det pågående arbetetannat
i energiskattegruppen inom Regeringskansliet lägger utredningen inte
fram förslag energiskatten och koldioxidskatten. Därmed kanegna om
utredningen inte någon egentlig avvägning mellan de olikagöra
skatterna inom vägtrafrkområdet. Utredningen lägger inte heller fram
förslag rörande fordonsskatten på lastbilar eller släpvagnartunga tunga
utom beträffande lastbilar årsmodell år eller30är ärsom av en som
äldre. Förslagen i stället sikte försäljningsskatten, fordons-tar
skatten på lätta fordon, bussar och traktorer skattereglematunga samt
för veteranfordon.

Styrrnedel och styreffekter

utredningensEn viktigaste uppgifter har varit utvärderaatt styr-av
effekterna skatterna inom vägtrafikområdet. Denna utvärdering visarav

förändringar i drivmedelsbeskattningen påverkar förbrukningenatt av
drivmedel, särskilt på längre sikt. Vidare tyder resultaten på bådeatt
försäljningsskatten och fordonsskatten har haft inverkan på bil-en
parkens sammansättning. innebärDetta miljöklassdifferentieringenatt

försäljningsskatten liksom fordonsskattebefrielsen för bilar i denav
bästa miljöklassen har påverkat valet bilmodell.av

ordonsskatt påF lätta fordon

finnsDet varken miljö- eller trafiksäkerhetsskäl för behålla denatt nu-
varande tjänsteviktsbeskattningen lätta fordon. Fordonsskatten påav
lätta fordon bör därför utformas enhetsskatt. Härvid detbörsom en
årliga fordonsskattebeloppet bestämmas till kronor för lätta500 släp-

kronor för1 000 motorcyklar bensindrivna personbilar,samtvagnar,
lätta lastbilar och lätta bussar kronor för alla5 000 dieseldrivnasamt
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beträff-skall gällaenhetsskattebeloppSistnämndafordon. ävenlätta
hittillsfordonsskattenvilkapersonbilar fördieseldrivnaande sådana

äldre. Vidaremodell ellerårsde 1993grundlägre påvarit äratt avav
ibilarutformningmiljöstyrandefordonsskatten attkan genomges en

tid.kortareunderfordonsskattbefrias frånmiljöklassenden bästa en

på bussarFordonsskatt tunga

fordonsskattenbeslutade höjningenriksdagen tungaDen avav
dessaFordonsskatten pådieseldrivna bussar.omfattabör endastbussar

axelkonfiguration påvikt ochefter fordonensdifferentierasbörbussar
börlastbilar. Bussarnagäller förför närvarandeliknande tungasätt som

fyrahar två,på deberoendeskatteklasserindelas i olikahärvid tre,om
medfordonsskatten kan,höjningenStorleken påaxlar.eller flera av

utförtsberäkningarutifrån deundantag, bestämmasvissa avsom
KommunikationsAnalys.Institut FörStatens

på traktorerFordonsskatt

användningssätt.beroendeolikatraktorernärvarande beskattasFör
ingenfyller iochtillämpaBestämmelserna svåra stort settär att

sådanaskattendärför införas på såbörEnhetsskatt sättfunktion. att
trafiktraktoreranvändningssättsitttraktorer anses somsom genom

år.kronorjordbrukstraktorer, 225förnivåsänks till persomsamma
traktorerallra flestaför deoförändrad fordonsskattFörslaget innebär

trafiktraktorer.registreradefåmycketeftersom det ärär somsom
försådana släpvagnarslopas förfordonsskattenVidare bör som

trañktraktorer.drasgrund deskattepliktiga pånärvarande attär avav

motorfordonpåningsskattFörsälj

intemotorfordonförsäljningsskatt pålagen ärnuvarandeDen om
försäljnings-Miljöklassdifferentieradavskaffas.och börmiljöstyrande

enlighet medfastställts imiljöklasserinföras såskatt bör snart nya
lämpligtinteadministrativa skälkravnivåer. detOm attEU:s ansesav

fordon iskemiljöstyming i ställetinföra sådan skatt kan attgenomen
kortare tid.underfrån fordonsskattbefriasbästa miljöklassenden en

avskaffas börinteförsäljningsskattelagennuvarandefall dendetFör
flaklastbilaroch lättaskåplastbilarlättaåtminstone ändras såden att

försäljningsskattehänseende.lika ibehandlas
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Skatteregler för veteranfordon

Gällande befrielse från fordonsskatt för veteranfordon bör kvarstå så-
vitt motorcyklar, personbilar och bussar. Skattebefrielsen bör där-avser

avskaffas beträffande veteranlastbilar eftersom den medemot nuvar-
ande utformninggenerella inte förenlig med direktiv.EU:s Veteran-är
lastbilar bör i stället befrias från både fordonsskatt och vägavgift under
förutsättning de används huvudsysselsättning inteatt av personer vars

godstransporter endast tillfälligt körs allmännade påär vägar.attsamt

Avställning fordonav

Utredningen har frågan bör inskränka möjligheten tillövervägt om man
återbetalning fordonsskatt vid avställning fordon. skulleDettaav av
innebära genomgripande förändring inte bör föreslås utanen som
starka skäl. har dock inte framkommit sig miljö- eller trafik-Det vare
säkerhetsskäl för inskränka avställningsmöjligheten och utredningenatt

intehar heller kunnat finna tillräckliga förenklingsskäl för sådan för-en
ändring.

Statsfmansiella effekter

utredningen framlagdaDe förslagen beräknas medförasammantagetav
statsfinansiellt underskott miljoner kr. underskott50 Dettaett om ca
finansieraskan införande miljöstyrande försäljningsskattgenom av en
motorfordon alternativt fordonsskattesystemetinom genom en

marginell uppjustering enhetsskattebeloppen.av
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Författningsförslag

Förslag till1 Lag
1978:69upphävande lagen omom av

på motorfordonförsäljningsskatt

försäljningsskatt påHärigenom föreskrivs lagen 1978:69att om
motorfordon skall upphöra gälla denatt
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2 Förslag till Lag
ändring i fordonsskattelagenom

1988:327

Härigenom föreskrivs i fråga fordonsskattelagen 1988:327om
dels skall23-24 upphöra gälla,att att
dels 21, 22, 25 och bilaga skall25 ha följandelatt samta

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Följande fordon skattepliktiga, de eller bör iär är upptagnaom vara
bilregistret och inte avställda, nämligen motorcyklar,är person-
bilar, lastbilar, bussar, traktorer, terrängvagnar,tunga
motorredskap, släpvagnar.

6§
Dock släpvagnar dras Släpvagnar drasär som som av
motorredskap eller sådan traktor §22itung ter-av som avses

skattepliktiga endast dock skattepliktiga ochrängvagn inteär
motorredskapet beskattas släpvagnar dras motor-om som av
trañktraktor och redskap ellerterräng- terrängvagntungsom

beskattas enligt bilaga skattepliktiga endastärvagnen om
E 4. motorredskapet beskattas som

trañktraktor och terrängvagnen
beskattas enligt bilaga 4.E

9§2
Motorcyklar, personbilar, Motorcyklar, personbilar,

lastbilar eller bussar enligt lastbilar eller bussar enligtsom som
bilregistret årsmodell bilregistret årsmodellär ärav en av en

trettio år eller äldre trettio år eller äldreär är är ärsom som
inte skattepliktiga. inte skattepliktiga. gällerDetta

dock lastbilarinte är väg-som
avgiftspliktiga enligt lagen
1997:1137 vägavgift förom

fordon.vissa tunga
Påhängsvagnar med skattevikt kilogram3 000 inteöver ären

skattepliktiga de dras uteslutande personbilar, lastbilar ellerom av

Senaste lydelse 1994:1777
2 Senaste lydelse 1994:303
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eller sådana fordonmed dieseloljabussar kan drivas som avsesavsom
andra stycketi 21 §

21
hänförs till klasstraktor Ihänförs, EntraktorEn annatom

dentill klassinte i 22 Isägs om om
tjänsteviktden har 2 000överen

används förkilogram och
intepå ärvägtransport som

enskild.
traktor klass beskattasSom I
traktorockså en som

till traktor ombyggdtill traktor ombyggd ärär enen
bil, eller,bil, eller,

konstruerad försärskiltsärskilt konstruerad för ärär
för ochanvändas på-för och avl-användas på- attatt av-

inomlastning påhängsvagnarpåhängsvagnar inomastning avav
tenninalområdenochoch terminalområden hamn-hamn-

liknande områden.eller andraliknande om-råden.eller andra

22
skall hän-Traktorer inteinte skall hän-Traktorer somsom

skall hänförashänföras föras till klassklass skall Iföras till I
till klasstill klass II.II.

hänförs ocksåTill klass II en
traktor enligt § första stycket21

denom
uteslutande eller så gott
uteslutande används försom

från ellerproduktertransport av
för lantbruk,förnödenheter

skogsbruk, yrkesmässig växt-
fiske,odling eller yrkesmässigt

detunder förutsättning, när
skogsbruk, lastengäller att sam-

manlagt 15överstigerinte ton,
eller

används endast för tran-
tillbegränsadeärsporter som

endasttransport ava.

3 lydelse 1992:1731Senaste
4 lydelseSenaste 1989:702
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traktorn med förare,
godsbefordran vid passage

över väg,
befordran gods ärc. av som

lastat på traktorn,
befordran vid färd till eller

från arbetsplats, försäljnings-
ställe eller dylikt redskapav som
skall drivas med traktorn eller

sådant gods behövs förav som
driften traktorn eller red-av
skapet eller behövs för desssom
förare.

25
Ett motorredskap beskattas motorredskapEtt beskattas

jordbrukstraktor, det jordbrukstraktor, detsom en om som en om
har tjänstevikt inte har tjänstevikt inteöver- över-en som en som
stiger 2 000 kilogram. stiger kilogram.2 00O

Om bil har byggts till Om bil har byggts tillen om en om
motorredskap klass beskattasII, motorredskap klass beskattasII,
den dock trañktraktor. Det- den dock trañktraktor. Det-som som

gäller för motorredskap gäller för motorredskapsamma samma
med tjänstevikt 2 000 kilo- med tjänstevikt 2 000 kilo-över över

används för används förtransport transportgram som gram som
gods på andra gods på andravägar än vägar änav en- av

skilda, inte enskilda, inteärtransporterna transporternaom om
begränsade till sådana uteslutande eller så gottsom

i andra22 § stycket. uteslutande används föranges som
produkter från ellertransport av

förnödenheter för lantbruk,
skogsbruk, yrkesmässig växt-
odling eller yrkesmässigt fiske,
under förutsättning, detnär
gäller skogsbruk, lastenatt sam-
manlagt inte 15överstiger ton,
eller

används endast för tran-
begränsade tillärsporter som

endasttransporta. av
traktorn med förare,

godsbefordran vid passage

5Senaste lydelse 1996:1409
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över väg,
godsbefordran ärsomavc.

traktorn,lastat på
till ellervid färdbefordran

arbetsplats, försäljnings-från
dylikt redskapställe eller somav

ellermed traktornskall drivas
förbehövssådant gods somav

red-ellertraktorndriften av
för desseller behövsskapet som

förare.
ochi förstademotorredskapAndra skattepliktiga än som avses

framgår bilaga Estyckena beskattas påandra sätt avsom

25a§°
beskatt-beskatt- En terrängvagnEn terrängvagn tungtung

jordbrukstraktorjordbrukstraktor omenom as somenas som
används förden inteanvänds förden inte transporttransport avav

enskilda.andragods påenskilda.gods på andra vägar änänvägar
gällergäller DetsammaDetsamma tungtung om enenom

endast används påanvändsendast påterrängvagn terrängvagn
andra§25i andra22 § isätt sätt som angesangessom

eller b ellerstycket 2stycket b eller 1eller 21 a,a,
framgårpåfall beskattasI andra terrängvagn sätttung som aven

bilaga E4.

° lydelseSenaste 1994:1777
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Bilaga till fordonsskattelagen1 1988:327

Nuvarande lydelse

Skattevikt, Skatt,kronor
Fordonsslag kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp lör varjehelt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

A Motorcyklar
l Tvåhjulig motorcykel 0- 75 110 0utan

sidvagn 76- 137 0

2 Annanmotorcykel 0- 220 0

B Personbilar
l Personbil inte kan 0- 900 585 0som

drivasmeddieselolja 901- 734 149

2 Personbil kan drivassom
meddieselolja

2.1 enligt bilregistret 0- 900 1 172 0som
har ársmodellsbeteckning 901- l 468 297

eller1993 äldre

2.2 personbil 0- 900 2 245 0annan
901- 2 814 569

C Bussar
1 Bussar inte kan drivas 0- 6001 390 0som

meddieselolja 1601- 3 000 430 40
3 001- 984 0

2 Bussar kan drivas med 0- 1600 720 0som
dieselolja 601- 3l 000 775 55

3 001- l 545 0

7 Senaste lydelse bilagan 1997:1138av
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Skatt,kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varjeheltbelopp

kilo-hundratal
denövergram

ilägstavikten
klassen

D Lastbilar
0l 600 3900-inte kan drivas med1 Lastbil som

40000 4301 601- 3dieselolja
09843 001-

kan drivas med2 Lastbil som
dieselolja

för2.1 med anordning påhängs-
medtvå hjulaxlarvagn

869 01 600vägavgiñspliktig 0-2.1.1 inte
929 603 0001 601-enligt lagen 1997:1137 om
776 556 000 1fordon 3 001-vägavgiñ för vissatunga

66426lO 000 36 001-
6 066 1691400010001-

2981284214001-

09 999 400enligt 000-2.1.2vägavgiñspliktig 7
632 1012999vägavgiñ 10000-lagen1997:1137 om
474 7413999 Iför vissa fordon 13000-tunga

2982 3181499914000-

för påhängs-2.2 med anordning
med eller flera hjulaxlartrevagn

vägavgiñspliktig2.2.1 inte
869 01 6000-enligt lagen 1997:1137 om

389073 000vissa fordon 1601-vägavgiñ för tunga
69l 4466 0003 001-
79000 3 5256 001- 11

101000 7 48511001- 15
533 11918000 ll15001-
097 217001- 23 000 1518

18525 932001-23

500 0999vägavgiñspliktig enligt 000- 132.2.2 7
500 49999vägavgiñ 14000- 14lagen1997:1137 om
009 119999 1fordon 15000- 17för vissatunga
573 21722 999 418000-
408 1851523 000-
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

2.3 med draganordningänannan
anordningför påhängsvagn,
medtvå hjulaxlar

2.3.1 intevägavgiñsplilctigenligt 0- 1 600 720 0
lagen 1997:1137 vägavgiñ 1 601- 3 000 775 55om
för vissa fordon 3 001-tunga 6 000 l 545 4

6 001- 10000 6771 29
10001- 14000 2821 98
14001- 17000 6 737 175
17001- 11984 229

2.3.2 vägavgiftspliktig enligt 7 000- 12999 300 O
lagen 1997:1137 vägavgiñ 13000- 13999 800 30om
för vissa fordon 14000-tunga 14999 l 100 30

15000- 17399 2 307 2
17400- 2 376 229

2.4 med draganordningänannan
anordningför påhängsvagn,med

ellerflerahjulaxlartre

2.4.1 inte vägavgiñspliktig enligt 0- 1 600 682 0
lagenl997:1 137 vågavgiñ 1 601- 3 000 731 49om
för vissa fordon 3 001- 6 000tunga 1424 4

6 001- 11 000 l 556 14
11001- 15000 2271 77
15001- 18000 5351 136
18001- 9 443 172

2.4.2 vägavgiñspliktig enligt 000-7 16999 500 0
lagen 1997:1137 vagavgiñ 17000- 18999 000l 0om
för vissa fordon 19000- 19999tunga 1212 109

20 000- 2 359 172

2.5 draganordningmed tvåutan
hjulaxlar
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Skattevikt, Skatt,kronorFordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
varje heltbelopp för

hundratalkilo-
denövergram

vikten ilägsta
klassen

07201 600vägavgiñspliktig enligt 0-2.5.1 inte
775 553 000vägavgitt 1 601-lagen 1997:1137 om
545 46 000 13 001-för vissa fordontunga
677 2910000 16 001-

9814000 282110001-
175000 6 737001- 1714
22911984001-17

59300000- 14999vägavgiñspliktig enligt lagen 122.5.2
1602 30715999vagavgiñ för vissa 15000-1997:1137 om

3 923 1751699916000-fordontunga
229670517000-

draganordning med2.6 treutan
hjulaxlar

06820- 1 600vägavgifrspliktig enligt2.6.1 inte
49731vägavgiñ l 601- 3 0001997:1137lagen om

424 4000 13 001- 6för vissa fordontunga
556 14000 16 001- 11

2271 771500011001-
1365 3511800015001-
1729 44318001-

050015999vägavgiñspliktig enligt lagen 12000-2.6.2
125500000- 16999vägavgiñ för vissa 161997:1137 om
136999 175717000- 17fordontunga
1723 12918000--

draganordningmed fyra2.7 utan
hjulaxlareller flera

682 01 600enligt 0-inte vägavgiñspliktig2.7.1
497313 000vägavgiñ 1 601-lagen 1997:1137 om

l 424 46 000fordon 3 001-för vissatunga
14l 5566 001- 11 000
772 27111001- 15000

13618000 535115001-
1729 44318001-

229 0999 112000- 18vägavgiñspliktig enligt lagen2.7.2
11319999 122919000-1997:1137 vägavgiñ för vissaom

359 172220 000-fordontunga
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för heltvarje

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

E Traktorer m.m.
l Traktor klass trafiktraktorl 0- 3001 370 0

301- 0001 3 425 55
3 001- 7 000 1360 95

001-7 5 160 168

2 klassTraktor 0- 225 0
jordbrukstraktor

3 Motorredskap, inte be- 2 001- 0001 0som
skattasenligt punkterna1-2

4 Tung intebe-terrängvagn,som
skattasenligt punkt2
medtvå hjulaxlar 2 001- 6 000 300 35

6 001- 14000 l 700 70
14001- 3007 200

med eller flera hjulaxlar 2 001- 6 000 300 30tre
6 001- 14000 l 500 50

14001- 18000 5 500 130
18001- 10700 170

F Släpvagnar
l Släpvagnarmedskattevikthögst 0- 0001 150

3 000kilogram 1001- 3 000 170 21

2 Släpvagnarmed skattevikt över
3 000 kilogram, drassom av en
bil inte kan drivas medsom
dieselolja
med hjulaxel 3 001- 580 llen

medtva hjulaxlar 3 001- 13000 580 9
13001- 1480 0

med eller flera hjulaxlar 3 001- 13000 580 6tre
13001- l 180 0

Dras släpvagn påhängsvagn bil drivaskan medän ävenannan av en som
dieselolja, skatt enligt släpvagn trafiktraktor,Drastas ävenut ettav en av
motorredskap beskattas trañktraktor eller terrängvagntungsom som en av en

beskattas enligt skatt enligtE4 4.tas utsom
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Skatt,kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgmnd-
varjeför heltbelopp

kilo-hundratal
denövergram

vikten ilägsta
klassen

Släpvagnarmedskattevikt3 över
3 000 kilogram, drassom av en
bil kan drivas med diesel-som
olja, frågadetärom om

för3.1styraxel påhängsvagn
786303 001- 5 000med hjulaxelen

190 107001- 8 000 25
400 1988 001- 5

610 423 001- 8 000medtvå eller flera hjulaxlar
2710 768001- 11000

990 114001- 14000 411
410 160001- 814

3.2 andrasläpvagnar
36320hjulaxel 3 001- 8 000meden
642 1208 001-

238 000 310medtvå hjulaxlar 3 001-
460 388 001- 11000 1

582 600ll 001- 14000
76000 4 34014001- 17
846 62017001-

14300eller flera hjulaxlar 3 001- 11000medtre
30000 142011 001- 17

220 50001- 25 000 317
6525 001- 7 220
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tillaggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

4 Släpvagnarmed skattevikt över
3 000 kilogram, drassom av en
trafrktralctorz eller ett motor-
redskap beskattassom som en
trañktraktor eller tungav en
terrängvagn beskattassom
enligt E4
med hjulaxel 3 001- 8 000 550 45en

8 001- 2 800 120

med hjulaxlartvå 3 001- 8 000 550 20
8 001- 11 000 l 550 50

11001- 17000 3 050 170
17001- 13250 250

med eller flera hjulaxlartre 3 001- 11 000 550 20
ll 001- 14000 2 150 40
14001- 20 000 3 350 75
20 001- 25 000 7 850 105
25 001- 30 000 13 100 120
30 001- 19 100 45

2 Dras släpvagn påhängsvagn bil kan drivasän även medarman av en som
dieselolja skatt enligttas ut
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Föreslagen lydelse

Skattevikt, Skatt,kronorFordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varjeheltbelopp
hundratalkilo-

denövergram
vikten ilägsta

klassen

000 00- 1MotorcyklarA

Personbilar skatteviktB oavsett
bussar och lastbilar medsamt

3 500kilogramskattevikthögst
0500 1 000kan drivas med 0- 3l intesom

dieselolja

0000kandrivas meddieselolja 0- 3 500 52 som

C skatteviktBussar med över
1 3 500kiløgram

O984Bussar inte kan drivas med 3 501-som
dieselolja

2 medBussar kan drivassom
dieselolja

21000 2 5102.1 med hjulaxlar 3 501- 6två
25000 3 0896 001- 10
7610001- 13 000 4 037

2896 30313001- 16 000
4601489316001-

315 202.2 med hjulaxlar 3 501- 6 000 2tre
198196 001- 13 000 2

165000 16913 001- 18 4
10919 000 1239718 001-
20919001- 20 000 13492

583 29020 001- 22 000 15
132000 21 38222 001- 23
302000 22 67523 001- 24
24025 70124 001-

315 20flera hjulaxlar 501- 6 000 22.3medbaraeller 3
198196 001- 13 000 2

10016913 001- 24 000 4
14715185001-24
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Fordonsslag Skattcvikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tillaggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

D Lastbilar med skattevikt över
3 500kiløgram

l Lastbil inte kan drivas med 3 501- 984 0som
dieselolja

2 Lastbil kan drivas medsom
dieselolja

2.1 med anordning för pá-
hängsvagnmedtvå hjulaxlar

2.1.1 inte vägavgiñspliktig 3 501- 6 000 2 051 55
enligt lagen 1997:1137 6 001- 10000 3 426 66om
vägavgiftför vissa fordon 10001- 14000 6 066 169tunga

14001- 12842 298

2.1.2 vägavgiñspliktig enligt 000- 97 999 400 0
lagen1997:1137 vägavgift 10000- 12999 632 10om
för vissa fordon 13000- 13999 l 474 74tunga

14000- 14999 2 318 298

2.2 med anordningför pahängs-
med eller flera hjulaxlartrevagn

2.2.1 inte vägavgiñspliktig
enligt lagen 1997:1137 3 501- 6 000 1 791 69om
vägavgiftför vissa fordon 6 001- 11000 3 525 79tunga

11001- 15000 7485 101
15001- 18000 11533 119
18001- 23000 15097 217
23 001- 25 932 185

2.2.2 vägavgiñspliktig enligt 7 000- 13999 500 O
lagen1997:1137 vägavgiñ 14000- 14999 500 49om
för vissa fordon 000-15 17999 1009tunga l 19

18000- 22 999 4 573 217
23 000- 15408 185

2.3 med draganordningänannan
anordningför páhängsvagn,med

hjulaxlartvå
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

inte2.3.1 vägavgiñspliktig enligt 3 501- 6 000 1 565 4
lagen 1997:1137 vägavgiñ 6 001- 10000 677 291om
för vissa fordon 10001- 14000 2 821 98tunga

14001- 17000 6 737 175
17001- 11984 229

2.3.2 vägavgiñspliktig enligt 000-7 12999 300 0
lagen 1997:1137 vägavgiñ 13000- 13999 800 30om
för vissa fordon 14000- 14999 1 100 30tunga

000-15 17399 2 307 2
17400- 2 376 229

2.4 med draganordninganannan
anordningför påhängsvagn,med

eller flerahjulaxlartre

2.4.1 inte vägavgiñspliktig enligt 3 501- 6 000 I 444 4
lagen 1997:1137 vägavgiñ 6 001- 11 000 l 556 14om
för vissa fordon 1l 001- 15000 2 271tunga 77

15001- 18000 5351 136
18001- 9 443 172

2.4.2 vagavgiñspliktig enligt 7 000- 16999 500 0
lagen 1997:1137 vägavgiñ 000-17 18999 l 000 0om
för vissa fordon 19000- 19999 l 212 109tunga

20 000- 1722 359

2.5 draganordningmed tvåutan
hjulaxlar

2.5.1 inte vägavgiñspliktig enligt 3 501- 6 000 I 565 4
lagen 1997:1137 vägavgiñ 6 001- 10000 677 291om
för vissa fordon 10001- 14000 2 821 98tunga

14001- 17000 6 737 175
17001- 11984 229

2.5.2 vägavgiñspliktig enligt 12000- 14999 300 59
lagen 1997:1137 vägavgiñ 15000- 15999 2 307 160om
för vissa fordon 16000- 16999 3 923 175tunga

17000- 6705 229
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Skatt,kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varjeheltbelopp
hundratalkilo-

denövergram
lägstavikten i
klassen

draganordningmed2.6 treutan
hjulaxlar

4000 1 444501- 6vägavgiftspliktig 3inte2.6.1
556 14000 l111997:1137 6001-lagenenligt om

772 27115000fordon 11 001-vägavgiñför vissatunga
13653511800015001-

9 44318001-

050015999enligt 12000-vägavgiñspliktig2.6.2
12550016999vägavgiñ 16000-1997:1137lagen om
13617571799917000-fordonför vissatunga
1723 12918000-

fyradraganordningmed2.7 utan
eller flera hjulaxlar

I 46 000 444501-vägavgiñspliktig 32.7.1 inte
14155611 0006 001-1997:1137enligt lagen om
772 27115000fordon 1001-vägavgiñför vissa 1tunga

13653511800015001-
443 172918001-

0122918999enligt 12000-vägavgiñspliktig2.7.2
113999 122919vägavgiñ 19000-lagen1997:1137 om
1722 35920 000-fordonför vissatunga

Traktorer m.m.
03703000- 1klass trafiktraktorTraktor 1

554253 0001301-
360 95000 173 001-

1681605001-7

0225jordbruks- 0-klassTraktor
traktor

01000001-inte be- 2Motorredskap, som
punkterna1-2skattasenligt
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varjehelt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

4 Tung inteterrängvagn, som
beskattasenligt punkt 2
medtvå hjulaxlar 2 001- 6 000 300 35

6 001- 14000 7001 70
14001- 7 300 200

med eller flera hjulaxlartre 2 001- 6 000 300 30
6 001- 14000 1500 50

14001- 18000 5 500 130
18001- 10700 170

F Släpvagnar
l Släpvagnarmed skattevikt högst 0- 3 000 500 0

3 000kilogram

2 Släpvagnarmed skattevikt över
3 000 kilogram, drassom av en
bil3 inte kan drivas medsom
dieselolja
med hjulaxel 3 001- 580en ll

med hjulaxlartvå 3 001- 13000 580 9
13001- 1480 0

med eller flera hjulaxlartre 3 001- 13000 S80 6
13001- 1 180 0

3 Släpvagnarmed skattevikt över
3 000 kilogram, drassom av en
bil kan drivas medsom
dieselolja, det frågaärom om

3.1 förstyraxel pahängsvagn
med hjulaxel 3 001- 5 000 630en 78

5 001- 8 000 2190 107
8 001- 5 400 198

3 Dras släpvagn påhängsvagnän bil kan drivas medävenarman av en som
dieselolja, skatt enligt Dras släpvagntas trañktraktor,ut även ettav en av
motorredskap beskattas trañktraktor ellersom tung terrängvagnsom en av en

beskattas enligt E4 skatt enligttas utsom
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varje heltbelopp
hundratalkilo-

denövergram
lägstavikten i
klassen

610 42med flera hjulaxlar 3 001- 8 000två eller
768001- 11000 2710

11001- 14000 4990 114
160001- 8 41014

3.2 andrasläpvagnar
8 000 320 36med hjulaxel 3 001-en

2 120 648 001-

310 23med hjulaxlar 3 001- 8 000två
460 388 001- 11000 l

2 600 5811 001- 14000
4 340 7614001- 17000
6 620 8417001-

300 14med eller flera hjulaxlar 3 001- 11000tre
1420 3011001- 17000

000 3 220 5017001- 25
7 220 6525 001-
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

4 Släpvagnarmed skattevikt över
3 kilogram,000 drassom av en
trañktralctoi eller motorred-ett
skap beskattassom som en
trafiktraktor eller tungav en
terrängvagn beskattassom
enligt E4
med hjulaxel 3 001- 8 000 550 45en

8 001- 2 800 120

medtvå hjulaxlar 3 001- 8 000 550 20
8 001- ll 000 l 550 50

11001- 17000 3 050 170
17001- 13250 250

med eller flera hjulaxlar 3 001-tre ll 000 550 20
11001- 14000 2150 40
14001- 20 000 3 350 75
20 001- 25 000 7 850 105

001-25 30 000 13 100 120
30 001- 19 100 45

Denna lag träder i kraft den

4 Dras släpvagn påhängsvagn bilän kan drivas medävenannan av en som
dieselo1ia skatt enligttas ut
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tillFörslag Lag3

137i lagen l997:ländring omom

fordonvägavgift för vissa tunga

vägavgift för1997:1137föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
följande lydelse.skall havissa fordon 6 §tunga att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

6§
inte förAvgiftsplikt gällergäller inte förAvgiftsplikt

tillhörfordonfordon tillhör somsom
försvarsmakten,försvarsmakten,
polisväsendet,polisväsendet,

brandväsendetcivilförsvaret,brandväsendetcivilförsvaret,
ellerräddningstjänstellereller räddningstjänst, annanannan

väghållningen.väghållningen.4.
fordonet bärstycketför undantag enligt förstaförutsättningEn är att

angivnadetillhör någonvisar fordonetkännetecken attyttre avsom
kategorierna.

hellerAvgiftsplikt gäller inte
års-fordonför är ensom av

äldreår ellermodell 30ärsom
körs påendast tillfälligtdetom

användsochallmänna vägar av
juridiskafysiska eller personer

huvudsysselsättning inte ärvars
häromgodstransporter. Bevis

Vägverket underför-utfärdas av
fordonetdelsutsättning att upp-
årsmodell ochkravetjyller om

fordonsägarendels intygaratt
fordonet kommerinte attatt an-

vändas på angivetänannat ovan
användsfordonOm isätt. ett

fordonetmed skallstrid intyget
avgijispliktigt.anses som
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fordonskombinationer det motorfordonet avgörandeFör är ärsom
för kombinationen undantagen från avgiftsplikt.ärom

lag träder i kraft denDenna

2 19-0882Bilen. . .
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Inledning1

Utredningsuppdragetl l
.

betydelsefull utvärderadel utredningsuppdragetEn utgörs attav av
styreffektema de skatter träffar vägtrafiken. utredningensIav som
direktiv uttalas det angeläget sådan analys kommer tilläratt att en
stånd eftersom bedömning dessa styreffekter intenågon samlad av
gjorts tidigare. enligt direktiven avvägningUtredningen skall göra en
mellan försäljningsskatt, energi- och koldioxidskattfordonsskatt, så att
den samlade styreffekten förbättras och miljö-trañksäkerhets-ur

bilförmånsynpunkt. Reglerna beskattning ingår inte i uppdraget.avom
viktig möjlig-En uppgift för utredningen undersökaär attannan

heterna till förenklingar för fordonsskatt och försäljnings-reglernaav
skatt. regler för detaljerade.Dessa närvarande mycketär

Vidare skall direktiven förslagutredningen enligt presentera en
skoterskatt vilken skall utformas i enlighet med övriga förslag.

Tilläggsdirektiven blandbeslutades i januari innebär1998som
utredningen, framgår ursprungligavad deutöverannat att som av

direktiven, skall författningsteknisk fordons-göra översynen av
skattelagen. Förenklingar fordonsskattereglema framhålls härvidav

eftersträvansvärda gäller särskilt beträffandeoch dettasom
bestämmelserna traktorer, motorredskap, ochterrängvagnartungaom
släpvagnar.

skall tilläggsdirektiven föreslåDessutom utredningen enligt
ändringar författningsteknisk för fordonsskatten förnatur attav anpassa

fordon används för godstransport på till gällande EU-väg,tunga som
regler. samband med införandet vägavgifter för vissa fordonI tungaav
den januari hade fordonsskatten endast i viss mån till1 1998 anpassats
det tillämpliga EU-direktivet.

Vidare innebär tilläggsdirektiven i januari utredningen skall1998 att
veteranfordon, dvs.de Skatteregler gäller förgöra översynen av som

bestämmelser skattebefrielse för fordonnuvarande ärom som av en
årsmodell eller syftetrettio år äldre, medär attsom anpassa
bestämmelserna till EU-reglema.

Enligt de tilläggsdirektiven, beslutades i oktober 1998,senaste som
skall utredningen utform-bland lämna förslag den närmareannat om
ningen fordonsskattehöjning för bussar. Riksdagen hartungaav en
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beslutat sådan skattehöjning uppgift alltsåoch utredningens ärom en
inte förutreda den bör ske endast utforma skatteskaloratt utan attom

bussar liknande för lastbilar. Utred-på gällersätttunga tungasom
ningen skall med andra 0rd inte några lämplighetsövervägandengöra

det gäller själva skattehöjningen.när
ytterligare uppdrag enligt ifrågavarande tilläggsdirektivEtt är att

redovisa hur fordonsskattesystemen i Danmark och Tyskland har ut-
formats med avseende på miljödifferentiering. Vidare i tilläggs-sägs
direktiven utredningen skall, framgår tidigarevadutöveratt som av
direktiv, beakta vad framförts transportpolitiskai densom
propositionen. Utredningen energi-skall också samråda med
skattegruppen inom Regeringskansliet. Slutligen skall utredningen
enligt tilläggsdirektiven hänsyn till vägavgiftssystemet för vissata

fordon vid vägtrafikens samlade beskattningöversynentunga samtav
beakta resultatet Naturvårdsverkets undersökning miljö-av om
effekterna ökad andel dieseldrivna bilar.av en

De ursprungliga direktiven och tilläggsdirektiven återfinns som
bilaga respektive till detta betänkande.2 3

1 Utredningsarbetet

Utvärderingen skattemas styreffekter på vägtrafikområdet har varitav
mycket viktigt led i utredningsarbetet. frånDen har utgått under-ett en

sökning för utredningens räkning utförts inom Ekonomiska forsk-som
ningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Professor Per-Olov
Johansson har varit ansvarig uppdragsledare för undersökningen som
utförts Mikael Sandström. Undersökningsrapporten återfinnsav som
bilaga till detta betänkande.4

Utvärderingen styreffekterna fanns inte tillgänglig utred-närav
ningens delbetänkande avlämnades i september Med hänsyn1997.
härtill valde utredningen koncentrera delbetänkandet till frågoratt som
inte beroende nämnda utvärdering, främst förenkla reglernaattvar av
för fordonsskatten personbilar och motorcyklar utredasamt att
möjliga förändringar med hänsyn till EG-rätten. föreslogsDessutom en
tillfällig, kraftig höjning syfteskrotningspremien personbilar medav

påskynda utskrotningen gamla bilar med de miljö- ochatt sämstaav
säkerhetsegenskapema.

Utredningen har därefter fått tillgång till undersökningen styr-av
effekterna vilken avrapporterades septemberi 1998. inne-Rapporten
håller flera intressanta resultat. tyder bland miljöklass-De annat att
differentieringen försäljningsskatten och fordonsskatten har haftav
effekt på sammansättningen bilparken. Vidare framstår det enligtav
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börförsäljningsskattenmiljöklassdifferentieringattrapporten avsom
differentieringmotsvarandeeffektivt styrmedel änett avvara mer

detreservationer ivisserligen kraftigafordonsskatten. I görsrapporten
ändå intressanta.får resultatenhär avseendet sammantaget ansesmen

styreffektergällerresultat redovisas detMinst lika intressanta när av
fleragrundas bland påresultatdrivmedelsbeskattningen. Dessa annat

resultatentillförlitligaoch framstår därmedtidigare studier änmersom
försäljningsskattensrespektivebeträffande fordonsskattens styr-

driv-beskattningenförändringar ieffekter. Enligt kanrapporten av
särskilt längre sikt.drivmedelsförbrukningen, på Ut-medel påverka

styreffekter,olika styrmedel ochutvärderingredningens somav
ifrågavarandesig till delar påi kapitel grundar storapresenteras

utvärderingen behandlasmed densambandI rapportenrapport.
närmare.

sidanavvägning mellan åUtredningens uppdrag göraatt enaen
övriga skatter inomoch andra sidanenergi- och koldioxidskatt å väg-

prövning vilka nivåervisstrafikområdet kan inrymma somavanses en
delbetänkandetanfördes iförstnämnda skatterna. Somskall gälla för de

intekoldioxidskatt dockfrågorna energi- ochkapitel 5 är om
för flerabetydelsebegränsade till vägtrafiksektorn storutan av

föremål förskatter dessutomsamhällssektorer. Ifrågavarande är
delbetänkandetRegeringskansliet.inom Ienergiskattegruppens arbete

omöjligtutredningen fann dettill dessa skäl dåhänvisades bland annat
energiskatten och koldioxidskatten.lägga fram förslag rörandeatt egna

tilläggsdirektivenmed den i deUtredningen har samrått senaste om-
samråd har blandenergiskattegruppen. dettanämnda Genom annat

bli färdigtarbete inte kommerframkommit energiskattegruppens attatt
Med hänsyn härtillutredningens uppdrag.under tiden för den här anser

framförhindrad läggaTrafikbeskattningsutredningen sig fortfarande att
drivmedel.skatten på olikaförslag rörande nivåerna föregna

förskattesatservalt från gällandeUtredningen har därför utgåatt
såtillvidabegränsningdrivmedel. innebärbeskattningen Detta attenav

avvägningegentligutredningen inte har kunnat någonden här göra
Utredningenövriga skatter.energi- och koldioxidskatt ochmellan är

nivåer kandrivmedelsbeskattningensnaturligtvis medveten attom
dethar slutförts.energiskattegruppens arbete Ikomma ändras näratt

det resultatpåminnahär sammanhanget detär värt att somom
istyreffektema, förändringarutvärderingenframkommit vid attav

drivmedelsförbrukningen.drivmedel kan påverkabeskattningen av
skulle i flera fall kunnadrivmedelsbeskattningenFörändringar i

börskillnadenförslag, beträffande hurpåverka utredningens stort.ex.
respektive bensindrivnadieseldrivnamellan fordonsskatten påvara

förföreslagna beloppenfordon. så fall får de utredningenI t.ex.av
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enhetsskatten på lätta fordon till förändringarna ianpassas
drivmedelsbeskattningen.

kapitel föreslårI 6 utredningen den nuvarande lagen försälj-att om
ningsskatt motorfordon avskaffas. förordarpå Vidare utredningen att

inför försäljningsskatt i sin helhet miljöklassrelaterad såärman en som
miljöklasser fastställts i enlighet med beslutadenyligenEUsnart nya av

kravnivåer. skall bakgrund framkommit vidDetta vadmotses av som
utvärderingen styrmedlen och styreffektema, differentieringdvs. attav

försäljningsskatten effektivttycks styrmedel änett mot-av vara mer
svarande differentiering fordonsskatten. Utredningen dock attav anser
den gällande försäljningskattelagen bör avskaffas under alla förhåll-
anden.

Förslaget avskaffa den nuvarande lagen försäljningsskattattom om
Ävenmotorfordon delvis föranlett förenklingsskäl. beträffandeär av

fordonsskatten har utredningen möjligheterna till ytterligare för-utrett
enklingar de föreslogs i delbetänkandet. föreslogsDärutöver som som
bekant enhetsskatt för personbilar och motorcyklar. efter del-Arbetet
betänkandet har inriktats andra lätta fordon, dvs. lastbilar,lättamot
lätta bussar och lätta släpvagnar. Härvid har utredningen inhämtat upp-
lysningar och synpunkter från källor inom bland Riksskatte-annat
verket, Vägverkets bilregister, Rikspolisstyrelsen Svensk Bil-ABsamt
provning. informationDenna har fått betydelse för utredningensäven
övriga förslag rörande fordonsskatten på traktorer ocht.ex. nyss
nämnda försäljningsskatt. Såvitt gäller fordonsskatten lätta fordonpå
har arbetet förslagi enhetsskatt vilket läggs fram iutmynnat ett om
kapitel det sammanhanget diskuterasI också möjligheten att, ettsom
alternativ till miljöklassdifferentierad försäljningsskatt, differentiera
fordonsskatten efter de kommande miljöklassema.

Vad gäller fordonsskattehöjningen för bussar innebär utred-tunga
ningens uppdrag inte någon lämplighetsbedömning. Arbetetsagtssom
har i stället inriktats den utformningen skatteskalomanämnaremot av
och har därmed fått i huvudsak teknisk karaktär. Utredningensen
förslag rörande bussar i kapiteltunga presenteras

Vad gäller godstransporter uppfattar utredningen det intetunga som
prioriterad fråga andra förändringar i beskattningenöverväga änatten

den tillanpassning EG-rätten i de första tilläggsdirektivennämnssom
januari första1998 och i hand sikte på släpvagnar.tar tungasom

uppfattning förstärksDenna riksdagen har beslutat ändradeattav om
fordonsskattesatser för lastbilar i samband med införandettunga av
vägavgiften för vissa fordon. gällande skattesatsernaDetunga numera
för lastbilar bestämda med hänsyn till såväl vägavgiftssystemetärtunga

internationella konkurrensskäl. denna bakgrund lämnarMotsom
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inga förslag förändringar fordonsskatten påutredningen tungaom av
lastbilar.

skulle slopadelbetänkandet uttalades utredningenI överväga attatt
fordonsskatten för släpvagnar. Frågan fick förstärkt aktualitettunga

uppdraget enligt tilläggsdirektiven lägga fram förslag föratt attgenom
fordonsskatten för fordon används för godstransporttungaanpassa som

på till gällande EU-regler. bör framhållas nuvarandeDetväg att ut-
formning fordonsskatten för fordon inte strider EU:smottungaav
regler skatten skulle slopas ochpå släpvagnar ersättastungamen om av
högre dragfordonet fordonsskatteuttagetskatt på lastbilen så skulle
likna ochutformningen EU-direktivets bestämmelser därmedav

emellertidhannoniera bättre med vägavgiftssystemet. har underDet
utredningens arbete visat sig de eventuella fördelarna med denatt
övervägda förändringen knappast de problem skulleuppväger som

har inte framkommit internationella konkurrensskäluppstå. Det några
för förändringen eftersom de flesta konkurrentländer i likhet med
Sverige fordonsskatt släpvagnar. Vad beträffarpåtar ut separat
nackdelarna med den övervägda förändringen kan blandså annat

de praktiska problem skulle uppstå vid själva omställ-nämnas som
ningen. fordonsskatteuttaget från släpvagnarna skulle fördelas påOm

för lastbilsägarealla lastbilar så innebär det beskattningen skärpsatt
Äveninte i för sig möjligtbrukar använda släpvagn. det och ärsom om

bestämma skattenivån hänsyn till lastbilen i frågamed äratt om
utrustad med draganordning jfr. vägavgiftssystemet så kvarstår att
förändringen den inteskulle innebära omställningsproblem och böratt
genomföras goda skäl. sådana skäl föreligger inte.Någrautan

finnsUtredningen har därför kommit fram till det inte tillräckligatt
grund för ändring förhållandet fordonsskatt pådet nuvarande medav
släpvagnar. Därför föreslås inte heller i detta avseende någon
förändring rörande fordonsskatten på godstransportfordon.tunga

Vad traktorer åtgärder för und-gäller har utredningen övervägt att
de betydande administrativa problem uppkommer vidvika som

registreringen så kallade trafiktraktorer och så kallade jordbruks-av
traktorer. Gränsdragningen mellan dessa, enbart beror traktomsavsom

nuvarande skatteskillnad mellananvändningssätt, behövs på grund av
de fordonskategoriema. traktorer behandlas i kapitelbåda Frågorna om

och utredningen föreslår härvid fordonsskatten på trafiktraktorer5 att
sänks till nivå för jordbrukstraktorer.samma som

Utredningen har inte förändringar i fordons-någraövervägt
skattehänseende för motorredskap och eftersomterrängvagnartunga
definitionerna motorredskap och terrängmotorfordon troligtvisav
kommer föremål förändras. Frågan sådana ändringar arbeteäratt om
inom Regeringskansliet.
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Motorcyklar, personbilar, lastbilar eller bussar års-ärsom av en
modell trettio år eller äldre inte fordonsskattepliktiga. Enligtär ärsom
tilläggsdirektiven i januari skulle1998 utredningen göra översynen av
skattereglema för sådana så kallade veteranfordon. Resultatet av

redovisas i kapitelöversynen
Enligt utredningens ursprungliga direktiv förslagskulle om en

skoterskatt Skatten skulle utformad enligheti medpresenteras. vara
utredningens övriga förslag vilket väl innebär sådan skattnärmast att en
skulle del fordonsskattesystemet. Utredningen har dockutgöra en av
under hand från Regeringskansliet inhämtat frågan skoterskattatt om
inte längre aktuell och utredningen därför inte någotär presenterar
förslag beskattning skotrar.om av
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2 Styrmedel och styreffekter

Inledning1

utredningensI direktiv skall skatterna pågörasöversynattanges en av
Översynentrañkområdet. skall koncentreras till vad denärsom

lämpligaste avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt, energi-
och koldioxidskatt i syfte förbättra samlade styreffekten meddenatt
avseende trafiksäkerhet miljö.på och sådan kräverEn översyn
information flera olika slag.av

såvälFörst måste problemen preciseras med avseendenärmare
miljö trafiksäkerhet. Härvid bör bland fråga sig vilkaannatsom man
miljöproblem direkt resultat vägtrafiken och vadär ärettsom somav
den bakomliggande orsaken till dessa. gäller exempelvisDet att
bestämma problemen bränsleförbrukningen,relaterade tillär typenom

fordon eller mängden trafik. olikaKunskap upphovet tillav om
problem förutsättning för det skall möjligt vidtaär rättatt atten vara
slags åtgärder.

Vidare miljöskadanmåste värderas. därigenom kanFörst avgöras
hur insatser, dvs. kostnader, motiverade för minskaärstora attsom
miljöpåverkan. efter avvägning mellan kostnaderna för reningFörst en
eller andra åtgärder kostnadernaoch i skada på miljön detärtermer av
möjligt bestämma vilka styrmedel användas.böratt som

Ett sista analys de potentiella styrmedlens faktiskaärsteg en av
styreffekter. kunskap nödvändig för kunna väljaDenna är ettatt
effektivt styrmedel. det gäller skatterna vägtrafikområdetNär på
handlar detta i vilken utsträckning skatterna påverkar trafikantemasom

konkret handlarolika val. det exempelvis hur konsumenternaRent om
bensin skattehöjning.påav reagerar en
Utredningen har koncentrerat sig det sista dessa dvs.på steg,av

huruvida skatterna på vägtrafikområdet har styreffekt. analysDennaen
därmed främst bidrag för dessa styrmedelär äravgöraett att ettom

verksamt medel använda i miljöpolitiken. Styrrnedelsmixen, dvs.att
avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt och drivmedels-
skatter bör dock bero de två första faktorerna, dvs. vilkaäven
konkreta miljöproblem skall lösas och dess orsaker värd-samtsom
eringen miljöskadan. behandlar inte dessa delarDenna översyn utanav
begränsas till de olika skattemas styreffekter. i inled-Som nämnts
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ningen till detta betänkande har utredningen initierat undersökningen
styreffektema vilken utförts inom Handelshögskolan i Stockholm.av

F örevarande kapitel utgår till delar från resultaten den under-stora av
sökningen.

2.2 Teoretisk bakgrund

2.2.1 ekonomiskaDen grunden för miljöpolitik

Redogörelsen i detta avsnitt grundar sig på Skatteväxlingskommitténs
betänkande Skatter, miljö och sysselsättning SOU 1997:11. För en

utförlig beskrivning hänvisas till kapitel i nämnda3 betänkande.mer
finnsDet i den ekonomiska teorin grundläggande föreställningen

knapphet. produktivaDe arbetskraft, naturtillgångar ochom resurserna
realkapital begränsade i förhållande till de mänskligaär behoven av

tjänster, miljökvalitet och bidrar till människorsannatvaror, som
välbefinnande. välkäntEtt resultat i ekonomisk teori ekonomiär att en
med så kallade perfekta konkurrensmarknader löser samhällets
grundläggande resursfördelningsproblem på effektivt Medett sätt.
effektivitet här samhällets utnyttjas på bästaattmenar man resurser
möjliga vid given inkomstfördelning ochsätt producentema tillatt
lägsta möjliga kostnad tillverkar det konsumenterna efterfrågar. Detta
teoretiska resultat, där priserna fungerar informationsbärare,som en
bygger antal förutsättningar. iEn sammanhanget viktigett
förutsättning det inte får finnas kalladeär så effekter.att externa
Varken produktion eller konsumtion får effekter integenerera som
avspeglas i marknadsprisema.

Externa effekter kan såväl positiva negativa i miljö-vara som men
sammanhang det sig i de flesta fallrör negativa effekter.externaom
Transportsektom orsakar effekter olika slag, dvs. effekterexterna av

påverkar andra aktörers konsumtions- och produktionsmöjlighetersom
och inte ingår i transportsektoms kostnader. Exempel på detta ärsom
buller och utsläpp partiklar. Förekomsten effekter lederexternaav av
till marknadsekonomin samhällets synvinkel misslyckasatt med attur
allokera på bästa möjliga Kostnaderna för de olikasätt.resurserna
privata aktörerna skiljer sig ifrån kostnaderna för samhället helhet.som
Med andra ord föreligger så kallat marknadsmisslyckande.ett

Marknadsmisslyckanden kan bero på förekomsten kollektivaav
eller på svårigheter definiera äganderätter. Kollektivaattvaror varor

karakteriseras min konsumtion inte påverkar din ochattav av varan
ofta äganderättema inte väldefinierade. Luftkvalitetatt är är ettav
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definiera.äganderätten svårkollektiv därexempel på är attvaraen
marknad skallförutsättning förVäldefinierade äganderätter är att enen

definiera ägande-kan dock försökapå brakunna fungera Mansätt.ett
därutsläppsrättighetermarknad förtill luftkvalitet viarätter t.ex. en

förorena luften. Närmöjlighettill rättigheternaägarna attstaten ger
förutsättningar förväldefinierade finnsrättigheterna på detta attsätt är

marknad skall kunna uppstå.en
ioffentliga ingreppmotiv förMarknadsmisslyckanden utgör

viadetta ske på tvåresursfördelningen. kanGrovt sätt,sett
Administrativaincitamentsbaserade styrmedel.elleradministrativa

exempelvis tvingande utsläppskravtrafikområdetstyrmedel är som
ställetstyrmedel innebär iIncitamentsbaseradeställs på fordonen. att

beteendeoch konsumentersförsöker påverka producenters ettman
förorenarenprissätta utsläppmindre direkt Genomsätt. ettatt ges

koldioxid exempel påpåincitament minska utsläppen. Skatten är ettatt
detta.

ha någontingväljer måstevilket styrmedelOavsett attmanman
falli andratotalförbud motiveras, mångavissa fall kanI ettstyra emot.

miljöstörande verksamhetviss mängdväljer lösning där enman en
miljö-bör det bedrivassamhällsekonomiskt perspektivtillåts. Ur ett

kostnadenkostnadseffektivt, dvs. till desspolitik så långt det är attsom
exempelvis inteuppnås.överstiger värdet det kan Detinte ärav som

frågan i ställetfullt intressantarimligt alla utsläpp Den ärut.att rena
samhälls-detillåtas. berorhur utsläpp kan Svaretstora som

miljöpolitik.bedriva Urekonomiska intäkterna och kostnaderna attav
samhälls-bör nivån väljas så desamhällsekonomiskt perspektiv attett

påoch intäkternaekonomiska kostnaderna överensstämmer
kilotoch intäkten det sistamarginalen. Således det kostnadenär av

samhälls-så det inteskall längre äränöverensstämma, mensom
bedriva miljöpolitik.ekonomiskt lönsamt att

bestårför minska utsläppsamhällsekonomiska kostnadernaDe att
fallet medför minska dem. Imåstede avsättas attav resurser som

kostnader förexempelvis beståtrafikens utsläpp kan dessa attav
användninguppstår videller merkostnaderinstallera katalysatorer som

bensin.miljöklassadav
oftaminska utsläppsamhällsekonomiska intäkternaDe ärattav

rekreations-bestå förbättradekvantifiera. kansvårare Deatt t.ex. av
mindre påverkansjukdomsfall ellermöjligheter, minskade

belopps-gånger svårtbyggnads- och konstverk. mångaDet är att
destosådana miljöförbättringar.mässigt bestämma värdet Inteav

kanviktiga eftersom de blandmindre beräkningarna mycketär annat
och riksdagens beslutunderlag för regeringenskomma utgöraatt om

skall ställasvilka miljömål som upp.
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Ekonomiska2.2.2 styrmedel

Med kunskap vilka mål skall blir naturliganästamotstyra stegom man
hitta de instrument effektivt leder till måluppfyllelse. Ettatt mestsom

sådant medel kalladeså Pigouskatter. baserasDessa påär att externa
effekter existerar, dvs. de privatekonomiska kostnaderna föratt
produktion eller konsumtion inte alltid med deöverensstämmer
samhällsekonomiska kostnaderna. aktör förorsakar utsläppOm en som
påverkar produktions- eller konsumtionsmöjlighetema för en annan
aktör skiljer sig de företagsekonomiska deoch samhällsekonomiska
kostnaderna åt. Pigous förslag skatt skulle introducerasattvar en
uppgående till värdet den negativa marginella effektexternaav som
den förorenande aktören bidrar med. Om den effekten ärexterna
positiv blir konsekvensen i stället aktiviteten skall "belastas medatt en
negativ skatt", dvs. subventioneras.

viktigaste teoretiskaDet resultat framkommit inom densom
miljöekonomiska litteraturen ekonomiska styrmedel är attom en
miljöskatt kommer leda till kostnadsminimerande fördelningatt en av
utsläppen. Kostnadsminimeringen innebär detaljerad kunskapatt om
olika reningskostnader i samhället inte behövs för kostnadseffektiven
rening utsläppen. princip behöver baraI besluta varjeattav man om
källa skall erlägga skatt för de utsläpp inte Varje aktören som renas.
kommer jämföra kostnaden för släppa enhet lika medatt att ut en
miljöskatten med denna marginalkostnadenenhet för rening.att rena

blir dåDet lönsamt för aktörerna längeså marginal-att rena som
kostnaden för rening mindre miljöskatten. slutläget kommer allaIär än
aktörer ha marginella reningskostnad, lika miljö-att storsamma som
skatten. fördelningDenna utsläpp den minimerar kostnad-ärav som

för uppnå utsläppsminskningen.atterna
Problemet dock bestämma nivån på skatten. Nivån bestämsär att

idealt uttrycklig beräkning den marginella kostnadensett genom en av
för utsläppen och den marginella skadan ytterligare enhetatt rena av en
utsläpp. Skatten skall väljas så dessa två marginalkostnaderatt
sammanfaller för få den för samhället bästa lösningen. Denatt
marginella skadan speglar i detta sammanhang individemas värdering

miljö, dvs. hur högt skadan ytterligare enhet utsläpp värderas.av av en
värderingDenna förutsätter nyttofunktion preciseras, däratt en

miljökvalitet ingår variabel. nivåEn på miljöskattensom en annan ger
fortfarande kostnadseffektiv fördelning de reningsåtgärderen av som
vidtas den totala mängden rening behöver då inte uppgå till vadmen

samhällsekonomiskt optimalt.ärsom
Samma resultat kan erhållas överlåtbaramed utsläppsrättigheter.

Varje sådan rättighet aktör möjlighet släppa viss mängd,att utger en en
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dvs. denför optimala utsläppsmängden,samhälletDenett ton.t.ex.
denfor rening ochför vilken den marginella kostnadenmängd
allalikamarginella skadan utsläppen är motsvararstora, summan avav

Kostnadseffektivitet uppnås påutsläppsrättighetema. sätt somsamma
aktör sittmiljöskatt. Bilden kompliceras dockmed om en genomen

handel i utsläpps-marknadspriset. Genomagerande kan påverkaensam
vilket lika medmarknadspris etablerasrättigheter kommer ärett att

berorför rening för alla aktörer.marginalkostnaden Detta att
kostnadernautsläppsrättigheter direkt avspeglas ibetalningsviljan för

rättig-reningskostnader väljer köpaför rening. Aktörer med höga att
reningskostnader och de väljer iheter aktörer med låga störresenareav

utsträckning sina utsläpp.att rena
flertal intressantaKostnadsminimeringsprincipen leder till ett

utformas. implikationeffektiv miljöpolitik bör Enresultat för hur ären
kostnadseffektivt ställakan detinte allmänt ärsäga attattatt man

samtliga sektorersamhällssektorer. krävakrav på alla Att attsamma
betydermed exempelvis tioskall reducera utsläppen attprocent man

mellan olikakostnaderna kan skilja sig betydligtbortser från att
förfördelning där sektor 90sektorer. En procent avsvararen

kan mindre kost-reduktionen och övriga sektorer för 10 procent vara
reduktionen fördelas lika alla sektorer.för samhället än överomsam

i principgenerell miljöskatt skall vilketi skenet dettaDet är ses,enav
i anspråk.sker där den minstreningen targaranterar att resurser

vid val styrmedelViktiga aspekter2.2.3 av

kostnadseffektiva lösningarstyrmedel leda tillekonomiska kanAtt
för användning dessa.miljöproblemen starktär argumentett av

medinnebär val mellan medelstyrmedel i miljöpolitikenValet ettav
avsnittet diskuteras några deolika egenskaper. det härI över-av

viktiga vid valet styrmedel.väganden ärsom av

Miljöbelastningens karaktär

betydelse för valet mellan olikaMiljöproblemets karaktär centralär av
upphov till olika skador.instrument. Olika utsläppsorters ger

kalladeskador bidrar till den såKoldioxidutsläpp inga lokala utanger
fallglobalt miljöproblem. dettaväxthuseffekten vilken I ärär ett

valetlokalisering betydelse förutsläppskällans geografiska utan av
styrmedel.

regionala eller lokala skador.fall dock utsläppI många ger
huvudsak miljöeffekter,Exempelvis har från biltrafik i två enavgaser
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global effekt i form utsläpp växthusgaser effektlokal isamtav av en
form direkta hälsoeffekter, påverkan på byggnader, buller etc.av
Miljöpolitiken måste i detta fall lösa två problem, lokalt ochett ett
globalt. dockDet i allmänhet inte möjligt lösa två problem medär att

medel, med enhetlig miljöskatt bensin. tänkbar metodett Ent.ex. en
för försöka lösa båda problemen skulle kunna kombineraatt attvara en
koldioxidskatt med så kallade biltullar.

Förutom miljöskador har rumslig dimension har de ocksåatt en en
tidsmässig dimension. Koldioxidutsläpp exempel där det haltenär ett är

koldioxid i atmosfären det egentliga hotet- inte detav som anses vara
utsläppet. Miljöskadoma beroende den totaltmomentana är av

ackumulerade mängden föroreningar. Detta ställer ytterligare krav
utformningen stynnedel.av

Styrmedelsval under osäkerhet

För kunna bestämma storleken vissa kostnader för reningatt t.ex.av
krävs bland detaljerad kunskap vilka tekniska möjligheterannat om

står till förfogande. praktikenI måste många beslut införandetsom om
styrmedel fattas med säkerhet känner till deutan attav nya man

samhällsekonomiska intäkterna och kostnaderna minskningenav av
utsläppen. intressant frågaEn denna osäkerhet betydelseär ärom av

det gäller välja mellan olika styrmedel.när att
En miljöskatt den aktör orsakar utsläppen kommergör att attsom

dem så länge detta billigare alternativ betalaär ett än attrena som
skatten. Reningskostnadema kommer således medöverensstämmaatt
miljöska.tten för det sista kilot aktören väljer Omattsom rena.
statsmakterna hade fullständig kunskap reningskostnadema skulleom

lika väl kunna aktören tillstånd släppa mängdett att utman ge samma
han kommer i miljöskattefallet.göraattsom

Antag reningskostnadema visar sig bli betydligt högreatt ännu
beräknat. Med regleringsaltemativet skulle utsläppen då uppgå till

kvantitet tidigare miljöskattealtemativet skulle leda tillsamma som men
mindre kvantitet utsläpp Från samhällsekonomiskatt en renas.

synpunkt skiljer sig således alternativen på två punkter. reglerings-I
fallet blir utsläppen jämförelsevis mindre, reningskostnademamen
högre. Omvänt blir utsläppen högre i skattefallet, mindremen resurser
används till rening.

Vilket alternativ föredra Svaret beror helt och hålletär på vadatt
kostnaderna för rening i förhållande till värdet minskaär attav
utsläppen. kostnadernaOm för rening stiger mycket kraftigt vid ökad
rening kan regleringsaltemativet samhällsekonomisksämrevara ur
synpunkt. Miljöskatter kan alternativ skadekost-sämreettvara om
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kannadema stiger mycket brant viss nivå. vissaFörutöver ämnenen
det finnas så kallade tröskeleffekter där utsläppen viss nivåöver ären
mycket hälsovådliga. Med reglering kan undvika sådantettmanen
utfall, storleken marginalkostnadema förvid osäkerhetmen om av
rening för leda till för höga Valetkan lågt miljöskatt utsläpp.satten

generellt problem och demellan kvantitets- och prisstyming är ett
tillämpas företeelsergrundläggande kan på andraävenresonemangen

utsläpp.än
enkla analys visar det inte på förhand gårDenna sägaatt att om en

optimalt lagd reglering eller fungerande rättighetsmarknad ären
bättre eller miljöskatt. Analysen understryker dock viktensämre än en

analysera både de samhällsekonomiska intäkterna och deattav
samhällsekonomiska kostnaderna for viss åtgärd skall väljanären man
styrmedel. Med 0rd vid varje beslutssituation rörandeandra måste man
val miljöproblem vill motverka.styrmedel hänsyn till vilkettaav man
Exempelvis leder analysen till slutsatsen reglering överlägsenäratt en
miljöskatter gäller mycket giftiga dvs. sådanadå det utsläpp ämnen,av

där ytterligare får miljökonsekvenser.utsläppämnen stora
vissa fall kan det kombinera olika formerI önskvärt attvara av

styrmedel. Kombinerade styrmedel speciellt intressanta i de fall därär
det finns så kallade kritiska vid vilka ökade utsläpp eller ökatgränser,

detleder till det vill skydda helt försvinner ochresursuttag att man
samtidigt råder osäkerhet och intäktssamband.kostnads-om

Administrationskostnader

Olika styrmedel kräver olika mycket i administration ochtermer av
kontroll. baserat kräver särskild administrativEtt skattersystem en
organisation kan omfattande administrativänsom vara mer en
reglering. Merkostnaden vid användningen ekonomiskt styrmedelettav
beror utformning. Befintliga utvärderingar svenskapå dess deav
miljöskattema tyder administrationskostnadema i allmänhetpå äratt
låga.

till teknisk utvecklingIncitament

incitament utveckling.Ekonomiska styrmedel kan bättre till tekniskge
blir tydligare företagen vilkaGenom utsläppen prissatta det föräratt

kostnadsbesparingar i sin tillkan vilket incitamentgöras, tursom ger
teknisk utveckling för därigenom minska det enskilda företagetsatt
kostnader.

incitamenten utvecklingOm utsläppen inte prissätts blir till teknisk
Även administrativa regleringar leder dock sannolikt tillsvagare.
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l
innovationer, det inte klarlagt hur skillnadenär ännu stor egent-men
ligen mellan ekonomiska styrmedel och regleringar i detta avseende.är

Grad måluppfyllelseav

kvantitativEn reglering precision medi och miljömåletstor attger
direkt i regleringen. Annorlunda träff-uttryckt har störreanges man en

säkerhet vid användning direkta regleringar marknadereller förav
utsläppsrättigheter. Miljöskatter har träffbildsvårbedömden mer
eftersom dessa skatters effektstyrande bland beror på denannat
ekonomiska aktiviteten i samhället. Som exempel kan nämnas att
energianvändningen följer konjunkturutvecklingen. miljöskatt börEn
vidare justeras till allmänna förändringar i prisnivån för skattensatt
styrande effekt inte skall påverkas tiden.över

ördelningsefekterF

Såväl administrativa miljöregleringar ekonomiska styrmedel harsom
effekter inkomstfördelningen. viktig skillnad mellanEn en
miljöskatt och administrativ reglering den inte någraär atten senare ger
statsfmansiella intäkter. har därför färreMan möjligheter korrigeraatt
eventuella oönskade fördelningseffekter använderom man en
administrativ reglering.

svårtDet något hur olika styrmedel påverkar in-är sägaatt om
komstfördelningen tiden. förKostnaderna skärpning miljö-över en av
politiken inte inom enskilt företag vältras i allmänhetstannar ett utan

på konsumenter företagoch på andra i förädlingskedjan.över

Internationella aspekter

litenI ekonomi den svenska konkurrerar särskiltöppenen som
exportföretagen på världsmarknad med i hög grad utifrån givnaen
priser. miljöpolitik inteEn beaktar den internationella dimensionensom
kan i sin förlängning leda till miljökvalitet. kan skeDettasämreen om
aktörerna väljer flytta produktionen till andra länder med lägreatt
miljökrav. För transportsektorn, och då främst åkerinäringen, kan detta
ske fordonen och/eller företagen registreras utomlands. Enattgenom
del de svenska kraven fordonenpå blir i så fall inte längreav
tillämpliga vilket innebär förrisk vi får bilparksämreatten en som
trafikerar både i Sverige och utomlands. Miljökraven dettavägarna
område regleras dock EG-rätten och det bedrivs arbete inomettav
ministerrådet för på sikt harmonisera miljökraven fordon inompåatt
Europa.
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grundläggande analysen i detta fortfarande densamma. FörDen är
miljö-miljöproblem intäkter i form bättrevarje måste vägaman av en
miljö-kvalitet kostnader i form lägre materiell standard. Ettmot av en

betraktas annorlundaproblem endast lokala skador bör på ettsom ger
oberoende utsläppskällansde miljöstömingarsätt än ärsom av

lokalisering.
till åtaganden inomMånga dagens miljöfrågor knutna svenskaärav
Därför miljöpolitikensför olika internationella avtal. börramen

lösningarkostnadseffektivahuvudsakliga uppgift finna såatt somvara
möjligt för de överenskomna målen.nåatt

finna kostnadseffektiva lösningar det viktigt utvärderaFör är attatt
effekterna de följande avsnittenolika ekonomiska styrmedel. Iav

bensinförbrukning respektiveanalyseras de olika skattemas effekter på
bilval, effekter i sin påverkar miljön.tursom

på vägtrañkområdet2.3 Styrmedel

DrivmedelSkatter har sedan lång tid inom vägtrafikområdet.använts
beskattades bensin ochför första gången redan 1929 då skatt på

infördes. införandet motiverades beskattningmotoralkoholer Vid denna
med statsfmansiella skäl. Fordonsskatten, eller skatt innehavpå av
fordon, infördes också 1920-talet. Motivet bakom införandetpå attvar
fordonsägama Vägunderhåll ochskulle få för kostnader i formsvara av
vägslitage. i den avgiftFörsäljningsskatten har sitt somursprung
infördes tillverkning och import personbilar i början på 1950-på av
talet. eftersom denSyftet då hämma bilismens snabba utvecklingattvar
krävde investeringar i vilket riskera belastaansågsvägnätstora att
samhällsekonomin hårt. kapitel och i detta betänkandeSe 3 6 samt

utförligkapitel och i utredningens delbetänkande för2 3 meren
fordonsskatten försäljningsskatten.redogörelse för bakgrunden till och

Beträffande alla ovannämnda skatter har alltså fmansieringsskäl varit
det primära syftet vid införandet. Samtidigt har naturligtvis dessa

dvs.skatter också haft olika effekter på trafikanternas beteenden,
styreffekter.

finns fem former stynnedel påi huvudsak ekonomiskaDet av
vägtrafikområdet. former jämte skrotnings-styrmedelDe tre av som
premien haft i försäljningbetydelse Sverige skatt påstörst utgörs av av
bilar, skatt bilar skatt själva bilkömingen, dvs.på innehav och påav
drivmedelsbeskattning. former styrmedel kommerDessa atttre av

formernaanalyseras i de följande avsnitten. båda andraDenärmare av
skrotnings-styrmedel dels vägavgifter eller vägtullar och delsär

premier.
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SverigeI har användningen vägavgifter och vägtullar hittills varitav
begränsad. formEn vägavgifter för fordon infördes år 1998tungaav

Sverige gick med i det så kallade Eurovinjettsamarbetet,att jfr.genom
avsnitt i7.2.2 detta betänkande. Avgiftens utformning för svenska
åkare, dvs. den obligatorisk och på helårsbasis,är leder tillatt tas ut att
den har styreffekter fordonsbeskattningen. utländskaFörsamma som
åkare från länder inte deltar i detta samarbete fungerar densom som en
vägavgift för nyttjandetiden. Avgiften utgår således för dentas utsom
tid åkaren använder det svenska dvs. avgiften erläggs förvägnätet,som
dygn, vecka eller månad. Biltullar eller lokala vägavgifter har hittills
inte stynnedel i Sverige. det så kalladeanvänts I Dennispaketetsom
ingick förslag vägtullar för Stockholm fmansieringskälla förom som en
investeringar i och övrig infrastruktur. Förslagetvägnät genomfördes
dock inte. lokalEn vägavgift/vägtull har, beroende hurpå den ut-
formas, vissa styreffekter på de lokala trafikflödena. För påverkaatt

Ävenlokala miljöproblem kan denna form styrmedel medel.ettav vara
parkeringsavgifter kan påverka trafiken i vissa områden. Slutligen

skrotningspremierutgör styrmedeläven på trañkområdet på-ett som
verkar sammansättningen bilparken. kanDet utredningennämnas attav
lämnade förslag i delbetänkandet tillfällig, kraftig höjningom en av
skrotningspremien på personbilar.

Utöver de ekonomiska styrmedlen finns antal regleringarett stort
med krav såväl fordonenpå på drivmedlen. finnsDet lokalaävensom
regleringar i form bestämmelser körsätt och trafikflöden påstyrav som
lokal nivå. följandeI avsnitt behandlas styreffektema hos drivmedels-
beskattningen respektive fordons- och försäljningsskatten.

2.4 Drivmedelsbeskattning

2.4.1 kanNär drivmedelsbeskattning braettvara
styrmedel

Drivmedelsbeskattning effektivt styrmedel under förutsättningär ett att
den har påverkan på bilistemas beteenden. En sådan god styreffekten
innebär samtidigt skatteintäktema minskar det förändradeatt genom
beteendet. För skatt bra ñskal synpunkt gäller detären som ur
omvända, dvs. skatten inte i någon utsträckning påverkaratt större
bilistemas beteenden. En optimal varuskatt påverkar resursfördelningen
i ekonomin så lite möjligt. Detta innebär skatten fungerarattsom om
bra styrsynpunkt så den fiskal synpunkt.är sämreur ur
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första fråga ställa sig vilka problem medbörDen är externaman
med drivmedelsbeskattning. Generellteffekter lämpade lösaär attsom

gäller styrmedel bör rikta sig direkt det problemmotatt ett som man
relaterade tillvill lösa, dvs. det skall rikta sig faktorer är näramot som

drivmedelproblemet. detta följer de problem skatt påAv att som en
drivmedels-kan lösa i första hand bör direkt proportionella motvara

till kör-förbrukningen och i andra hand bör direkt relateradevara
sträckan.

Koldioxidutsläpp exempel extemalitet där skatt påpåär ett en en
drivmedel kolinnehåll i det perfekt styrmedel.efter är närmaste ett

proportionella mängdenUtsläppen kommer direkt använtmotatt vara
förbränningendrivmedel eftersom mängden utsläpp inte beror utanav

enbart kolinnehållet.av
kväveoxider,andra fall blir inte kopplingen lika direkt. UtsläppI av

flyktiga organiska och kolväten kommer ocksåämnen att vara
bilensberoende förbränningsprocessen, dvs. den enskilda egen-av av
drivmedels-skaper. Utsläppen kommer således relaterade tillatt vara

idealiskförbrukningen inte i direkt proportion till denna.stå I enmen
användas försituation skulle drivmedelsbeskattningen kunna att

för alla bilar,intemalisera de effekter kan gemensammasom anses vara
i utsläpp. Andradvs. den minsta nämnaren termer avgemensamma

bil, skulle då få användas forstyrmedel, riktar sig attmot typen avsom
hänsyn till skillnaderna mellan bilarnas effekter vadta externa avser

praktiken eftersomutsläpp. avvägning dock svår iDenna göraär att
skillnaderna mellan olika bilar och mellankan betydande bådevara

bilensolika årsmodeller. Utsläppen kan dessutom variera medantas
enkelt kräva mycketlivslängd. sådan differentiering skulle helt såEn

information inte kostnadseffektivt kan uppnåpå sättettatt man
inom skattesystemet.densamma

för lösa med hjälpLokala effekter lämpar sig inte hellerexterna att
Buller exempel sådan effekt.drivmedelsbeskattning. påär ettav en

Även allvarligareutsläpp exempelvis kolväten och partiklar kan haav
problemkonsekvenser i landsbygden. lösa sådanaFörtätorter än att

lokala vägavgifter kanfordras strikt lokala styrmedel. Vägtullar eller
styrmedel i fall.lämpliga ekonomiska dessavara

Sammanfattningsvis drivmedelsbeskattning börkan sägas att
då extemalitetema har effekter generella, dvs.användas närärsom

skadan i princip bilen körs.densamma Denär oavsett externavar
ellereffekten skall direkt relaterad till bränsleanvändningenäven vara

till körsträckan i sin beror på bränsleanvändningen. förut-Entursom
sättning for drivmedelsbeskattningen skall verksamtett styr-att vara

påverkar bilistemas beteenden.medel dock den också Dettaär att
innebär trafikanterna visar sig känsliga for prisförändringar påatt vara
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drivmedel, dvs. de minskar bilanvändningen då drivmedelsprisetatt
ökar.

Drivmedelsskattemas2.4.2 styreffekter

Historiskt har drivmedelsskattema främst fiskalanväntssett som en
skatt, dvs. finansieringskälla för de offentliga åtagandena. Förstsom en
på 1970-talet började drivmedelsskattema liksom övriga delar av
energibeskattningen användas i styrande syfte för minska bero-att att
endet olja. Senare har drivmedelsskattemas styreffekter blivitävenav
intressanta instrumenten i miljöpolitiken.ettsom av

Skattens styreffekt efterfrågans pris- och inkomst-avgörs av
känslighet. Pris- respektive inkomstelasticiteten mått på dennaär ett
känslighet, och den förändringenprocentuella i efterfrågan vidges av

pris- respektive inkomstökning på procent.en en
I normala fall kommer priselasticiteten negativ, dvs.att vara

efterfrågan minskar då priset ökar. Efterfrågan elastisksägs vara om
elasticiteten mindre innebärän-l. efterfrågan minskar medDettaär att

då priset ökar med omvända gällerDetän procent procent.mer en en
efterfrågan oelastisk, dvs. minskningen efterfråganär ärom om av

mindre vid prisökning på Priselasticitetenän procent procent.en en en
ligger då mellan ochO -1.

Inkomstelasticiteten kan däremot antingen positiv eller negativvara
beroende vilketpå slags det gäller. de flesta fall denI positiv,ärvara
dvs. efterfrågan ökarpå då inkomsten ökar. Vid inkomst-en vara en
elasticitet kommer1 andel konsumentensär större änsom varans av
varukorg öka vad inkomstökningen. Varanänatt tarmer som ges av
således andel konsumtionen. omvända gäller förDetstörreen av varor
med inkomstelasticitet mellan O ochen

Priselasticitetsmåttet således efterfrågan,vad händer medanger som
och därmed förbrukningen, skatten förändrar prisnivån. Förnär att av-

effekten på förbrukningen det samtidigt viktigt beakta in-göra är att
komstförändringama då dessa viktiga för efterfrågans, dvs.även är
förbrukningens, utveckling.

Efterfrågans elasticitet kan olika beroende på vilketantas vara
tidsperspektiv analysen Generellt efterfrågan på deärsettsom avser.
flesta priskänslig på lång sikt kort sikt. berorpå Detta påänvaror mer

på lång sikt kapitalet, påverkar konsumtionen, utbyt-att är även som
bart. detta fall innebärI det valet fordon påverkas.att av
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Förändringar i efterfrågan drivmedel kan delas i delar:treupp
körsträcka,förändringar i genomsnittlig-

förändringar i bilar ochantalet-
bränsleförbrukning.förändringar i genomsnittlig specifik-

förändrakan den första punkten den lättastDet är äratt attantas som
Antalet bilar förändrassnabbt, dvs. det går ofta köra mindre.att
sälja bilbetydligt långsammare. köpa ellerdäremot Att är störreetten

långsiktigt beslut för konsumenten valet körsträcka.och Denänmer av
tredje förändringar i bilparken och vad dessa kanpunkten påverkas av
medföra bränslesnålare teknik och körsätt.i valtermer av av

kortsiktiga priselasticitet kan således förväntasDrivmedelseñerfrågans
.bilparkens storlekbetydligt lägre den långsiktiga. På kort sikt äränvara

Med siktgiven lång sikt kan denna påverkas. kortäven avsesmen
medanhär den effekten prisförändring drivmedletmomentana avav en

bilparkenlång sikt den period behövs för anpassningenär att avsom
skall hinna äga rum.

bensinskattemas styreffekterStudier2.4.3 av

fart iför priseffektema främst bensinefterfråganpåIntresset tog
antalsamband oljekrisema på 1970-talet. Sedan dess harmed ett stort

inkomstelasticiteter förstudier gjorts där försökt skatta pris- ochman
därförefterfrågan diskuteras nedanpå bensin. skattningarDe rörsom

förenbart bensin. avsnitt kommer implikationema dettaI nästa av
andra drivmedel behandlas.att

bilaga till detta betänkande går igenomSandström 1998, 4 trese
olika deÖversikter efterfrågestudier. tabell återgesI 1.1 genom-av

studier.snittliga elasticiteter redovisas i dessa tresom
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frånTabell 1.1: Elasticiteter översiktsstudier
Studie Pris- Inkomst-

elasticiteter elasticiteter
Kort sikt Lång sikt sikt Lång siktKort

Dahl och Sterner -0,26 -0,86 0,48 1,21
1991
Goodwin -0,27 -O,7l - -
tidsserie, 1992
Goodwin -0,28 -0,84 - -
tvärsnitt, 1992
Espey 1998 -0,26 -0,58 0,47 0,88
Källa: Sandström 1998 och respektive artikel. Notera medelvärdena oviktade,äratt
dvs. hänsyn har inte tagits till studiernas kvalitet varierar.att

de bakomliggandeI studierna varierar skattningama elasticitetemaav
relativt mycket. viktig faktor vid jämförelsen mellan olika studierEn
visar sig huruvida de effekter bilparkens storlek pris- ochvara som
inkomstförändringama finns med i den skattade modellengenererar
eller inte. Om modellen inte beaktar effekter på bilparkens samman-
sättning vid skattningen elasticitetema kommer dessa attav vara
betydligt lägre dessa effekter beaktas. Således påverkar modell-än om

Ävenspecifikationen resultatet skattningama. vilken form dataav av
används, tvärsnittsdata eller tidsseriedata, visar sig påverkasom

resultatet skattningama.av
kortsiktiga priselasticiteten verkar ha sjunkit tiden enligtDen över

efterfråganEspeys analys, medan lång sikt blivit alltmer priselastisk
framgår inte tabell studie innefattar bensin-1.1 101Espeysav
prisstudier publicerade under åren grundar sig i sin1966-1997. Dessa

på olika långa dataserier från perioden Förändringarna1929-1993. itur
skattade priselasticiteter kan tyda på sådana anpassningar enkeltatt som
kan körsträckan, och därmed bensinförbrukningen,göras närav av
bensinpriset ökar har blivit allt svårare åstadkomma. harDet överatt
tiden blivit svårare snabbt minska bensinförbrukningen, medan denatt
långsiktiga anpassningen andraå sidan kan ha blivit något lättare. Detta
kan exempelvis bero på den tekniska utvecklingen alltmer fokuseratatt

bilarnaspå bränsleförbrukning.
Tabell indikerar bensinefterfrågans priselasticitet1.1 på kort siktatt

ligger mellan 0,26 och kan jämföras0,28 Detta medävenprocent.
resultat från studien Bensinskatteförändringars effekter Ds 1994:55
där priselasticiteten härleddes till mycket kort sikt-0,21 på och -O,31
på kort sikt. antal studier indikerar såledesEtt den kortsiktigaatt
priselasticiteten ligger i intervallet mellan -0,25 och -0,30 procent.
Skattens styreffekt på kort sikt måste därmed relativtanses vara
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ökatgrundbensinefterfrågan påförändringenbegränsad, dvs. ettavav
docksiktsikt. På långrelativt liten på kortökad skatt ärpris eller ären

så Dettaoch gångermellan tvâförändringen betydligt stor.större, tre
bensinpris-ochlångsiktiga anpassningenvisar den störreär attatt en

sammansättning ochbåde bilparkensha påverkan påförändring bör en
egenskaper.dess tekniska

Även ökningintresse.inkomstelasticiteten Enskattningama är avav
siktbensinefterfrågan på korttilllederinkomsten med attprocentenav

ungefär likaefterfrågansikt ökarPå långökar med halv procent.ca en
påinkomstenökninginnebärmycket inkomsten. Detta att avensom

bensin-ökningproportionellt likaleder tillsikt storsett aven
motverka denekonomi,i växandekonsumtionen. tenderar,Detta atten

avseende påpris medtill högreeffekten anpassningenlångsiktiga ettav
har höjtspriset bensinAnnorlunda uttryckt,bensinförbrukning.total

harbensin.efterfrågan på Dettalett till lägretiden vilket haröver en
ökadvilka lett tillrealinkomstermotverkats stigandesamtidigt enav

bensinefterfrågan.
be-dock inte enkelbensinpristill högreAnpassningen är attett

förändring idvs.de faktorerskriva. gårDen nämntsöver ovan,som
storlek.bilparkensbränsleförbrukning ochspecifikkörsträckor,

och SchipperJohanssonutförligt studieSandström behandlar aven
studiemodelleras. dennakomponenter Idär dessa olika1997 antas

storlekoch bilparkensbränsleförbrukningenden specifika vara
utanförliggervariabler, dvs. faktorerbestämda somavav exogena

variablertvåbero på dessakörsträckanmodellen. låterI nästa steg man
bådedärmed berofaktorer. Körsträckanoch andra antas avexogena

tabell 1.2bränsleförbrukning. Ibilparkens storlek och bilarnas
uppskattningarmed bästafrån denna studieredovisas resultaten av

ochdatamaterialetsregressioner,baserade pålångsiktiga elasticiteter
bedömningar.författarnasbegränsningarmetodens samt
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Tabell 1.2: Bästa långsiktigauppskattningar elasticiteter Johansson ochav
Schipper, 1997
Skattad komponent Bensin- ln- Skatter utom Befolknings-

pris komst bensinskatt koncentration
Bilar capita -0,1 1,0 -0,06 -0,4per
Körsträcka bil -0,2 0,2 0,06 -O,4per
Delsumma:
Bilresande per
capita -0,3 1,2 0,0 -0,8
Specifik
bränsleförbrukning -0,4 0,0 -0,1 1 -0,2
Totalt:
Bensineñerfrågan

capita -0,7 1,2 -0,l1 -lper
Källa: Sandström 1998 hänvisar till Johansson och Schipper, 1997, tabell 5som

tabellI 1.2 redovisas både effekten på bilresandet capita och denper
totala bensinefterfrågan capita. Studien visar bilresandet ärattper
mindre priskänsligt den totala bensinefterfrågan på lång sikt. Dettaän
innebär förändringen till drygt hälften sker minskadatt genom en
specifik bränsleförbrukning, här anpassningen 0,4 minsk-är procents
ning vid prishöjning på Innebörden detta ärprocent. atten en av
bensinskatten fungerar relativt bra styrmedel för deett externasom
effekter beror direkt den specifika bränsleförbrukningen.som av
Bensinskatten däremot något på minska de effekterär sämre att externa

beror bilresandet, dvs. användningen bilen.som av av av
Vid förändrade inkomster sker den anpassningenstora genom

förändring antalet bilar. Vid ökning inkomsten med procentav en av en
Ävensker proportionell ökning bilinnehavet capita.en av per

körsträckan bil ökar vid inkomstökning, i betydligt mindreper en men
omfattning. specifika bränsleförbrukningenDen verkar däremot inte
påverkas stigande inkomster.av

I studien beaktas också övriga skatter och befolkningskoncentration.
Resultaten visar inte tätbefolkat område leder tilloväntat att ett mer en
lägre bensinefterfrågan. Skattningama de långsiktiga elasticitetemaav
för övriga skatter intressantare. Icke drivmedelsrelaterade skatterär
visar sig ha negativ effekt på antalet bilar capita, dettaen per men
kompenseras effekten på körsträckan bil ökar, dvs. färre bilarattav per

dessa körs Detta leder till den totala effekten påattmen mer.
bilresandet capita skattas till noll. Effekten på bränsleförbrukningenper

också betydligt lägre motsvarande styreffektär for bensinskatten,än
dvs. jämfört-0,1l med -0,40. Bensinskatten visar sig därmed ettvara
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inom vägtrafikområdetbetydligt bättre styrinstrument övriga skatterän
bränsleförbrukningen och bilresandet.önskar påverka bådeom man

länderredovisade studierna har uppgifter från antal olikadeI ett
använder Johansson ochvid skattningama. Exempelvisanvänts

däribland Sverige.Schipper data från OECD-länder, De1997 12
iskattningar och Wall Ds 1994:55Jansson ärpresenterar sammasom

studierna. bör såledesstorleksordning i de här refererade Det varasom
förhållandensvenskarimligt tillämpa dessa skattningar påävenatt

i formerframhållas det alltid finns osäkerheter allaDet bör dock att av
vilketAntalet studier andra sidan relativtempiriska studier. åär stort

uppgifter i många andrabör innebära säkerheten i dessa större änäratt
fall studier tillgå.där det finns betydligt färre att

ökar vid höjningGenomgående har antagits bensinprisetatt en av
faktiskt resulterar ibensinskatten. Huruvida skattehöjning enen

respektive köparenprishöjning beror hur priskänslig säljarenpå är samt
köparna i det härmarknadsstrukturen. har redan konstateratsDet att

Bensin oelastiskfallet relativt okänsliga för prisförändringar. ärär en
absolutvärdet vimed elasticitet mindre av Omänärvara en som

karakteriseras perfektmarknaden för bensin kanantar att som en
konkurrensmarknad utbud grund säljaremed elastiskt på mångaett av

det får bära i princip helarimligt konsumenternaär att anta att
tillskattehöjningen i form högre priser. Sandström refererar enav

bensinmarknaden, dvs. detstudie där imperfekt konkurrens antagits
Även denna studie tyder denfinns begränsat antal säljare. attett

skattehöjning övervältras sådelen 70-90största procentatt avav en
höjningen i omedelbart belastar konsumenternastort sett genom en
prishöjning.

Andra drivmedel2.4.4

behandlat efterfrågan påstudier har refererats har allaDe som ovan
efterfrågan på andrabensin. Betydligt färre studier har gjorts av

bränslen.
redovisas i Sandströms studie undersökningardieselFör ett varspar

dieselefterfrågansinte vägledningresultat någon närmare omger
substitut till bensin.priselasticitet eller hur väl diesel fungerar somom

bensindet tidigare priselasticiteten förSandström diskuterar haratt ansetts att
något resultatet tönnånsbeskattningensskulle lägre i Sverige. Detta avvara var

bensin-till marginalkostnaden för ytterligareutfonnning, ledde attsom
Då i Sverige jämförelsevis hög,förbrukning noll. andelen tjänstebilar ärvar

Förrnånsbeskattningen ladesdetta leda till något lägre priselasticitet.antogs en
längre gäller.den januari vilket innebär detta intel 1997, argumentattom
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enkelt försök skatta aggregeradeVidare har Sandström gjort attett
bensin. Skattningamaefterfrågefunktioner för diesel respektive ger

till vissa delar orimliga,dock inte trovärdiga resultat verkarutan se
efterfråganvidare till detta betänkande. modellera påbilaga 4 Att

bensin och diesel inte enkelt, vilket framgår de resultatär av som
för andraredovisats i tidigare avsnitt. Vidare används diesel även

kalladändamål förhållandet diesel och såDetän transporter. att
statistikenseldningsolja likvärdiga produkter kan också påverka1 är

för-kvalitet. studie dieseleñerfrågan krävs troligenVid atten av
brukningen förbrukare inom transportsektorn, vilketdelas på olikaupp
kan variation i data, vilket behövs försvårt. få tillräckligFör attvara

krävas tillgång till datatillfredsställande skattningar, torde dessutom
kapitel ligger dockfrån flera länder. Tyngdpunkten i detta på
vägtrafikområdet.styreffekten hos de olika skatter finns För ensom

respektive bensindrivendiskussion individens val mellan diesel-om en
mixen fordonsskatt ochbil och hur detta val påverkas avav

till kapiteldrivmedelsskatt för respektive fordonstyp hänvisas 3 om
fordonsskatt på lätta fordon.

Sandström fåtal studier.alternativa drivmedel redovisarFör ett
Brasilien 1970-talet, kostnadersubvention etanol i påDessa avser av

för bensin med etanolinblandad bensin och dess konkurrens-ersättaatt
efterfrågefunktioner förkraft. finns studie där utbuds- ochDärutöver en

Andra studier belyseretanol på den amerikanska marknaden skattas.
introduktionen alternativa bränslen. Resultaten dock såandra ärav

förutsättningar deberoende lokala faktorer och andra specifika attav
inte Generellt användningenkan appliceras på svenska förhållanden. är

alternativa drivmedel för liten för skall kunna göraännu att merav man
effekter.allmängiltiga bedömningar olika styrrnedelsav

efter-andra drivmedel bensin den relevanta fråganFör ärän om
frågan skiljer från bensinefterfrågan.på avgörande sig Mestsättett

använderintressant i sammanhanget huruvida bilistär enen som
valt bensindriven bil.dieseldriven bil skiljer sig från bilisten som en

Skillnaden främst ligga i den genomsnittliga körsträckanbör äratt
betydligt längre för dieselbilar för bensinbilar. dock inteDet ärän

dieselefterfrågan.självklart vad detta implicerar för förändringar i
därmed detDrivmedelsförbrukningen påverkas körsättet och ut-avav

förändra Effekten ocksåfinns för detta. påverkasattsom avrymme
dieselförbrukningen blirkörsträckan för minskaatt utrymmet attgenom

bilen körs långt.större om
förändringar beskattningen diesel bör effekterna påVid i av

trafik olika rimligtyrkestrafiken och privat analyseras på Detsätt. är att
princip påverkasprivatbilistemas efterfrågan på diesel ianta att

likadant bensinefrerfrågan. yrkestrafiken elasticiteten påFör ärsom



SOU 1999:62 Styrmedel och styre/feber 59

kort sikt troligen lägre för privatbilistema. för-Det svårareän är att
ändra körstil och minska körsträckan. Samtidigt kan dennaatt antas att
del bilparken snabbare privatägda bilar vilket medföromsätts än attav
det möjligt den långsiktiga elasticiteten förär diesel i nivå medatt är
eller högre elasticiteten för bensin.än

2.4.5 Milj ödifferentierade drivmedelsskatter

Miljödifferentieringen bensin behandlades utförligt i Skatteväxlings-av
kommitténs betänkande SOU 1997:11, vilket ligger till grund för
denna beskrivning. Från och med den januaril 1986 differentierades
bensinskatten för första gången i två skatteklasser, för blyfri ochen en
för blyad bensin. Bakgrunden till differentieringen riksdagensvar
beslut skärpta avgasregler för fordon. kraven innebarDeom nya nya

endast bensindrivna personbilar utrustade med katalytiskatt avgas-
rening hade förutsättningar klara avgasreglema och det endastatt var
dessa kunde köras på blyfri bensin. Samtidigt tillgången påsom var
blyfri bensin på den svenska marknaden begränsad. stimuleraFör att
introduktionen blyfri bensin infördes både lägre skatt blyfripåav en
bensin och reducerad försäljningsskatt för bilar med katalytisken
avgasrening. Rabatten på försäljningsskatten motsvarade i stort sett
konsumentens merkostnad vid installation katalysator. Merkost-av
naden vid produktion blyfri bensin uppskattades till 10 liter,öreav per

differentieringen bestämdes till 16 Detta motiverades medöre. attmen
ville ha snabb introduktion blyfri bensin hela landet.överman en av

Övergången till blyfri bensin gick snabbare förväntat vilketän
föranledde vissa justeringar skattesatserna för kompenseraattav
intäktsbortfallet. komDetta dock öka skattedifferensen till 20att öre

liter. figurI beskrivs försäljningsutvecklingen1.1 blyfri respek-per av
tive blyad bensin.
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blyfri bensin.Försäljningsutveckling1.1:Figur av
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Däreftermarknadsandelar.början snabbtbensinen iblyfriaDen tog
till dettaAnledningenbensin långsammare.efterfrågan på sådanökade

kundevilka intekatalysator,personbilarandelenden utanstoravar
introduceradeblyfri bensin. Under år 1992medköras ett av

meddär blyetbensinkvalitetSverigeoljebolagen i ersattvaren ny
användabilar katalysatormöjligt förvilket gjorde detnatrium, attutan

Övriga bensinenefter. blyfriaföljde snabbtoljebolag Denblyfri bensin.
blyad bensinförsvannunder år 1994marknadsandelar ocherövrade

Övergången blyadfrånmarknaden.från den svenskaoch hållethelt
blyutsläpp frånminskninglett tillblyfri bensin harbensin till aven

framgår figurtrafiken, vilket 1.2.av
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Figur 1.2: Utveckling frånblyutsläpp trafiken, ton.av
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Skattedifferentieringen mellan blyfri och blyad bensin framställs ofta
bra exempel på ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.ett Detsom

gäller dock komma ihåg de omständigheter rådde. Introduk-att som
tionen skattedifferentieringen del åtgärdspaketstörreettav var en av
och det svårt särskilja effekternaär de olika åtgärderna.att av
Riksdagens beslut från år skärpta1985 avgaskrav för personbilarom av
årsmodell 1987 innebar de fordonen uppfyllde de skärptaatt nya som

Övergångenavgaskraven endast kunde använda blyfri bensin. till blyfri
bensin från år framåt1992 och kan dock till delar hänföras tillstora
skattedifferentieringen. Skillnaden i skatt mellan blyfri och blyad
bensin gjorde det lönsamt fram blyfri bensinsort för ickeatt ta en
katalysatordrivna fordon, där blyet med natrium alternativtersatts
kalium. bensinkvalitetensDen skattefördel dess alternativgentemotnya

blyad bensin innebar bensinen kunde säljas till förmånliga priseratt- -
och den därför snabbt marknadsandelar.tog

decemberDen 1 infördes1994 ytterligare differentieringen av
energiskatten bensin.på Två miljöklasser på blyfri bensin infördes och
skattedifferensen mellan miljöklass 2- och miljöklass 3-bensin
bestämdes till 6 liter. Detta motsvarade ungefär oljebolagensöre per
merkostnad vid produktion den miljövänliga bensinen.av mer
Skattedifferensen introducerades skatten på bensinatt ängenom annan
miljöklass 2 höjdes. Miljöklass 1 reserverad för framtida bensin-är
kvaliteter. Under 1993/94 introducerades kvalitet blyfri bensinen som

Övergångenuppfyllde de bestämdes för miljöklassparametrar som
till de bensinkvalitetema gick snabbt och under år 1997 hänfördesnya
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i miljöklasstill de olika kvalitetemahela bensinförsäljningen se
tabell 1.3.

årbensinförsäljningprocentuella andel totalTabell 1.3 Olika miljöklassers av
1995 -1997.

199719961994 1995Typ bensinav
8070 74Miljöklass 2a 11

26 206 29Miljöklass 2b
0 0lMiljöklass 3 83
0 00Blyad bensin 0

Källa: Svenska Petroleum Institutet

bensin har tillsammansblyad och blyfriSkattedifferentieringen mellan
blyadutfasningenpådrivande effekt påmed andra åtgärder haft aven

Även miljöklassdifferentieringenbensin den svenska marknaden.på av
miljökvaliteter.effekt bättrebensin verkar ha haft styrande moten

bensin visarskattedifferentieringenErfarenheterna från attav
verkarstyrmedelkombination med andraekonomiska styrmedel i

tillövergångönskar stimuleraha effektkunna ettmanen om
bränslealtemativ.miljövänligare

drivmedels-bedömningSammanfattande2.4.6 av

styreffekterskattemas

Bensinför-bensin och diesel.påverkar priset påDrivmedelsskatten
inomdieselförbrukningenbrukningen dock betydligt större änär av

bensinefterfrågansgjortsantal studier hartrafiksektom. Ett stort av
litentämligenbensinskatten harpriskänslighet. Slutsatsen är att en

resulterar isikt. prisökning på 1styreffekt på kort En attprocent
innebärungefärförbrukningen minskar med 0,3 Detta attprocent.

bensinför-minskaeffekt måletskatten har begränsad är attom
Kortsiktigtpositiv miljöpåverkan.därigenom nåbrukningen för att en

dvs. denñskal synpunkt,bensinskatten däremot brafungerar gerur
period därsikt i principstabila skatteintäkter. Med kort enavses

bilparkenförändringardet sker ingabeståndet bilar givet, dvs.är avav
mindre bil-resultatsjunkerbensinförbrukningen ettutan av ensom

lämpligtdrivmedelsskatter inteanvändning. innebärDetta utgör ettatt
snabb effekt.skallstyrmedel åtgärderna ge enom

visar sigprisförändringbensinförbrukningenPåverkan av en
tidsperiod dåunderlång sikt, dvs.dock betydligt påstörre envara

beaktastill de prisrelationema. Härbilparken hinner nyaanpassas
långsiktigabensinsnålare bilar.effekter valet Densåledes påäven av
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priselasticiteten uppskattas tilltvå gånger så dentre storvara som
kortsiktiga. prisökningEn på l i längre tidsperspektivprocent ettger en
minskad bensinförbrukning på 0,7 Ungefär hälftenprocent.ca av
minskningen bensinförbrukningen kan hänföras till körsträcka ochav
antal bilar invånare medan resterande del beror bilarnasper av
specifika bränsleförbrukning. Bensinskatten påverkar således använd-
ningen bilen, både körsträckan minskaratt ävenav genom men genom

bilinnehavet minskar. Bilarnas bensinförbrukningatt påverkas också,
vilket tyder på skatten främjar utveckling bränslesnålare bilar.att av

Således effektema betydligtär i långt i kort tids-större änett ett
perspektiv. Det skall dock bensin fortfarande betraktanoteras att är att

oelastisk dvs. förbrukningen minskar proportionelltsom en settvara,
mindre vad priset ökar.än

fåFör bild vad bensinskattens styreffektatt imotsvarar tenneren av
koldioxidutsläpp har räkneexempel konstruerats. Resultatenettav

redovisas i tabell 1.4. exempletI bensinpris på 8,27 kr/literantas ett
vilket det genomsnittär Svenska Petroleum Institutet redovisat försom
år för1997 oktan95 bensin. Exemplet bygger på vissa grova
antaganden bland förbrukning och prisövervältring.annatom

Tabell 1.4: Effekter påhöjd skatt på långbensin kort och sikt.av en
Koldioxid- Pristör- Bensin- Koldioxid- Punktskatte-
skatt ändring, förbrukning, utsläpp, intäkter,ton

miljonerprocent mdkr
kbm

5 öre 1,75+ Kort -0,0287+ -66 629 0,501+
sikt
Lång -0,0669 -155 469 0,326+
sikt

1 Avser höjning skatten från 37 till 42 kilo koldioxid.öre öreen av per

En höjning koldioxidskatten har naturligtvis effekter påävenav
förbrukningen andra fossila bränslen. Här studeras dock enbartav
effekten på bensinförbrukningen. ökningEn koldioxidskatten med 5av

höjer priset medöre 1,75 vilket minskar förbrukningen ochprocent,ca
därmed koldioxidutsläppen med 66 629 Tabellen visar tydligtton.
skillnaden mellan kort- och långsiktiga effekter. I det längre
perspektivet minskar utsläppen med dubbelt så mycket.änmer

Skattehöjningamas, och därmed prisökningarnas, dämpande effekt
på bensinefterfrågan motverkas dock inkomstelasticitetenatt ärav

inkomsternastörre Närän i ekonomin ökar kommer bensin-
konsumtionen öka vad inkomsterna ökar. växandeatt än Imer en
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dämpande effekt påmotverka deneffektdennaekonomi kommer att
har.prisökningkonsumtionen som en

drivmedelsskattemaiförändringarpåverkarSammanfattningsvis
främstdetlång siktsikt. Påsärskilt på längrebensinkonsumtionen, är

påverkasbilresandetmedanpåverkasbensinförbrukningfordonens som
därförBensinbeskattningen kanutsträckning. etti mindre varaanses

i riktningutvecklingentekniskadriva denstyrmedel för motviktigt att
iväl fördrivmedelsskattenVidare fungerarbränslesnåla bilar. attmer

bensinförbrukningen,direkt påberortill effekterpriset hänsynta som
proportionelladirekteffekter miljönsådana motdvs. ärsom

koldioxidutsläpp.exempel dettapådrivmedelsförbrukningen. braEtt är
gäller intekörsträckanrelaterade tilleffekterFör ärexterna sammasom

fungerarDrivmedelsskattenbilar.bränslesnålareproportionalitet för
slagsdettaintemaliseringförtämligen bradock externaäven av

effekter.

försäljningsskattochFordons-2.5

Inledning2.5.1

statsfinansiella skäl.fordonsskatteninfördestidigareSom sagts av
i viss måndäremotföregångareSyftet med försäljningsskattens var

ochbilar.och importen Itillverkningenville dämpastyrande då avman
försäljningsskattendifferentieringenochmiljöklassindelningenmed av

profil. liknandemiljöstyrande Ettfå uttalatskattkom denna att en
frånbefrielsenden femårigaformfinns istyrelement numera av

fordonsskattelagen,miljöklass 1 14 §personbilar ifordonsskatt för a
betänkande.kapitel i dettavidare 3se

användas Vilkaoch försäljningskattenfordonsskattenkan dåHur
använda dessa skatterminskaseffekter kannegativa attexterna genom

sig bästlämpardennadrivmedelsbeskattningavsnittetI attangavsom
första handberoende idirekteffekterintemalisera deför äratt avsom

effekterhand körsträckan. Deoch i andrabränsleförbrukningen externa
däremot bäståtgärdasegenskaperbilens övrigaberoendeär avsom

fordons-i ställeteffekter kanslagsstyrmedel, och för dettamed andra
försäljningsskattema användas.och

försäljningsskattenochfordonsskattenteoretisk synpunktUr är
fordonsskatten,Nuvärdetlikvärdiga.förutsättningar heltunder vissa av

fordons-inbetalningarden framtidadvs. värdet idag strömmen avavav
innebärförsäljningsskatt.viss Dettaskatten, att motmotsvarar enen

ochförsäljningskatt ochalltid viss omvänt,fordonskattviss svarar en
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de olika skatterna bör då också ha styreffekter. konsum-Församma
bör det likvärdigt antingen betala högre pris inklusiveenten att ettvara

försäljningsskatt idag, och därmed få högre kapitalkostnad, elleren
belastas med årlig kostnad i form fordonsskatt. gällerDettaen av en
under förutsättning dels bilens ekonomiska livslängd inte påverkasatt

vilken de alternativa skatterna väljs och dels kapital-attav av som
marknaden fungerar väl. Det innebär kostnaden för lånaatt attsenare

skall densamma för den enskilde konsumenten förpengar vara som
En ytterligare förutsättning konsumenterna diskonterar detstaten. är att

framtida värdet korrekt dvs. åsätter de framtida inbetal-sätt,ett
ningarna fordonsskatten det rätta värde dessa idag.motsvararav som

Dessa villkor dock inte nödvändigtvis uppfyllda. Imperfektionerär
på kapitalmarknaden kommer innebära skilda för olikaatt räntor
aktörer och dessutom lånemöjlighetema begränsade för vissaär

Änkonsumenter. viktigare dock bilens livslängd inte förut-är att är
bestämd beror vilken skatterna väljs. Genomutan attav av som
fordonsskatten och försäljningsskatten påverkar bilens livslängd
olika kommer de ha olika styreffekter.sätt Kostnaden för försälj-att
ningsskatten oberoende bilens livslängd.är Detta innebär attav
kostnaden för försäljningsskatten, utslagen årlig kostnad, blirsom en
lägre äldre bilen blir. Fordonsskatten utgår varje år och summan av
dessa skatteinbetalningar blir i stället äldre bilen blir. Fordons-större
skatten del den årliga driftkostnaden för bilenutgör och kan där-en av
med påverka valet skrotningstidpunkt. En högre årlig kostnad, iav
form exempelvis höjd fordonsskatt, tenderar tidigareläggaattav
skrotningen bilen. höjd försäljningsskattEn bör i stället verka så attav

förlängerden bilens livslängd eftersom dess kostnad reduceras i takt
med denna livslängd. Försäljningsskatteintäktema relaterade tillär
nybilsförsäljningen medan fordonsskatteintäktema endast beror av
bilparkens totala storlek. Valet mellan försäljnings- och fordonsskatt
bör följaktligen bestämmas bland med utgångspunkt i vilkenannat
omsättningshastighet önskar ha bilparken.man av

ytterligareEn aspekt tidsdimensionen. Försäljningsskattenär tas ut
vid tillfälle och kan därmed endast ha styreffekt vid bilvalet vidett en
denna tidpunkt. Därefter påverkar inte försäljningsskatten bilistens/-
konsumentens agerande. Fordonsskatten bilens hela livs-övertas ut
längd och kan därmed förändras vid information bilens effekterny om
på miljön eller i fall värderingen dessa effekter förändras tiden.överav
Ur denna aspekt fordonsskatten flexibelt styrinstrument.är ett mer

Bilen19-08823 , . .
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Empiriska studier2.5.2

styreffekterutvärderasyftet varitstudier har gjorts därFå att av
Sandströmstudie redovisasförsäljningsskatten.fordons- och En av

refererar till någrabetänkandebilaga till detta1998, 4 ävensomse
och därmedprisförändringars,del studier harandra studier. En avsett

antagandeefterfrågan underskatteförändringars, påverkan attom
studier har inriktat sigAndrai perfekt konkurrens.priserna bestäms

bilmarknaden.på Ytter-analysera konkurrenssituationenmot attmer
köpbeslut,hushållenskategori studier deligare utgörs avsettav somen
skattemasstudienväljer skaffa bil.dvs. huruvida de Föratt om

valthar Sandströmbilars marknadsandelarpåverkan på olika att
modell haroligopolistisk konkurrens. Sammaanvända modell meden

Israelsreformeringeffekternatidigare för studeraanvänts att avav en
styreffekterskattemasanalyserarbilbeskattning. Antalet studier som

emellertid begränsat.under oligopolistisk konkurrens är
påverkasäljare intekonkurrensmarknad kanfriPå enen

ocksåfri konkurrensför givet. Vidmarknadspriset detta antasutan tas
skulleolika märkenolika bilarhomogena så att t.ex. avvarorna vara

beskriverprodukter. Sandströmhelt likvärdigakunna betraktas som
oligopolistisk marknad vilketstudie bilmarknadendäremot i sin som en

med fri konkurrens.marknadalltså innebär den inte äratt en
motiveras medoligopolistisk konkurrensSandströms antagande attom

försäljningenförgeneralagenter 75fyra Sveriges procent avsvararav
marknaden bördominerande påpersonbilar. såGenom att varaav

uppfattardvs. företagenpåverka de priser dedessa företag kunna ut,tar
naturligtvis svårtVidare detförsäljningspriset givet.inte är attsom

rimligtdethomogenabetrakta bilar är attutan mervarorsom
varumärke spelarblandkategorisera dem olika där annat ensom varor

roll.stor
består delar:Modellen används i studien treavsom

EfterfågejGJnktiOner1

väljer den bilkonsumentenmodellen baseras påEfterfrågesidan i att
honomväljer den bilhans krav, dvs. hanbäst mot som gersvararsom

konsumentenvalet det alternativetHärvid även attstörst nytta. avser
viss bil delsVidare bestämsfrån köpa någon bil.avstår nyttanatt av en

ochexempelvis kön, ålderegenskaperför konsumenten unika somav
exempelvisspecifika egenskaperinkomst och dels för somvaranav

slumpmässig faktor.finnsprestanda, pris och säkerhet. Dessutom en
bilenSålunda kanfaktor kan tolkas på fleraDenna sätt. nyttan av vara

vilketdess faktiska egenskaper,det finns osäkerhetosäker, dvs. omen
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kan bero konsumenten inte ellerpå känner till alla egenskapernaatt att
de faktiskt individspeciñkaokända. Faktom kan tolkasär även som
egenskaper inte kankan observeras. På basis denna modell ettsom av

för efterfrågan respektive bilmodell modelleras. Under vissapåsystem
mycket förenklande antaganden gäller efterfrågan visspåatt en
bilmodell funktion dess storlek, topphastighet och pris.är en av

Prissättningsfunktioner2

Vid beskrivning utbudet viss bilmodell producenten haantasav av en
viss marknadsmakt vilket innebär högre pris marginal-änatt etten

kostnaden kan Marginalkostnaden, dvs. kostnaden förtas ut. att
producera ytterligare bil, bero topphastighet,på bilens vikt,antasen
storlek och motorstyrka hästkrafter.mätt i antal biltillverkarenNär
bestämmer sitt denpris sålda kvantiteten minskar vid högreantas att ett
pris. Prissättningsfunktionen därför bero på hur marginal-antas
kostnaden för producera bil varierar med dess egenskaper,att samten

pålägg positivt beror bilmodellens marknadsandel. Ettett som av
förenklande bliantagande varje bilmodellgörs att antasgenom
producerad självständigt företag, inte tilldvs. hänsynett atttasav en
producent producerar flera olika bilmodeller.

Prisfimklion3

Prisfunktionen beskriver förhållandet mellan den kostnad
konsumenterna har för bil det pris producentemaägaatt samt tar ut.en

hänsyn till den verkliga kostnaden förKonsumenten antas ta att
långsiktigt och köra bilen enbart hänsyn till inköps-äga än tasnarare
priset, dvs. producentpriset. Kostnaden för bil modellerasägaatt en

komponenter:tresom summan av
1inköpskostnaden, eller kapitalkostnaden, vilken påverkas av

försäljningsskatten,
2 fast periodisk kostnad för bilen, fordonsskatt,ägaatt t.ex.en

försäkring, garageplats samtm.m.
3den rörliga kostnaden för köra bilen, dvs. främst bränslepriset,att

vilket påverkas drivmedelsskatten.av

Genom beskrivna formulering prisfunktionen kan effekternaovan av
de olika skatterna analyseras.treav

har hämtats från och baseras uppgifter från VägverketsData SCB på
trafikregister under perioden Uppgifterna har slagits ihop1991-1996.
till modellnivå där Volvo betraktas modell,745t.ex. oavsettsom en
motorstyrka, drivmedel eller utrustningsgrad. Materialet begränsades
till bilmärken vilka det sålts fler bilar år under den2 000änav per
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1
ytterligare begränsning studien endaststuderade tidsperioden. En är att

Sportbilar eller kalladebehandlar "vanliga" personbilar och inte såt.ex.
för dessa bilar skiljer sigDatamaterialet tyder på sambandenattvans.

jämfört studerade biltypen. Uppgifter egenskaper ochmed den om
gäller uppgifterpriser hämtade ifrån Autograph Bilfakta AB. Dettaär

och avgifter,inköpspris inklusive mervärdesskatt, övriga skatterom
bensinförbrukning, toppfart och storlek utrymmesindex.

Resultat

bilenefterfrågan på bilmodellResultaten visar är större störreatt en
docktopphastighet den har. Efterfrågan sjunkeroch högreär om

priset resultaten framstår rimliga och de ocksåökar. skattadeDe ärsom
Prissättningsfunktionen, eller utbudsfunktionen,statistiskt säkerställda.

bilmodellen ökar med bilens storlek,visar produktionskostnaden föratt
motorstyrka antal hästkrafter.med dess toppfart med desssamt

bilens vikt ökar.Produktionskostnaden verkar dock minska Dettanär
förklaras det- allakan framstå överraskande kan attmen av omsom

dyrare produceraandra egenskaper hos bilen oförändrade är attantas -
Även skattningar samtliga statistisktlätt bil bil. dessaän ärtyngreen en

säkerställda. utförlig beskrivning resultaten,För seen mer av
Sandström bilaga till detta betänkande.1998, 4

kostnaden förprisfunktion beskriver sambandet mellanDen attsom
påverkar denna kostnadoch köra bil och de komponenteräga somen

kan ligga grund för analys skattemas styreffekter. Studientill en av
och fordons-visar både inköpspriset inklusive försäljningsskattatt

säkerställda effekter på priset.skatten har signifikanta dvs. statistiskt
för personbilar igäller dock inte för fordonsskattebefrielsenDetta

bensinförbrukningen eller bensin-miljöklass och inte heller för1
i ifråga-kostnaden. Koefficienten för bensinpriset kan inte skattas

inte varierar medvarande ekonometriska modell på grund dennaattav
bilmodell.

styreffekter verkarFörsäljningsskattens och fordonsskattens vara
kostnad för bilenungefär lika verkligaKonsumentens ägaattstora.

ungefär höjning fordons-påverkas enligt studien lika mycket av en av
höjning försäljningsskatten.skatten motsvarande Dennaavsom av en

kostnad efterfrågan bilmodellen och desspåverkar sedan på
marknadsandel relation till den andel alla hushåll inte hari somav

fordons-bil. effekterna förändrade försäljnings- ochnågon Att av
eftersomskatter tämligen likvärdiga kan tyckas något märkligtär

vidfordonsskatten årligen medan försäljningsskatten endastutgår tas ut
inköpet. finns flera förklaringar till detta.dock tänkbara EnDet av

framtida Skatteregler medfördessa kan osäkerhet attatt envara om



SOU 1999:62 styrefekterStyrmedel och 69

nutida förändring försäljningsskatten framstår säker änav som mer
motsvarande förändring fordonsskatten under kommande år. Enav

förklaring kan fordonsskattebeloppen förhållande-utgörattannan vara
vis små delar totalkostnaden för bil och mångaägaatt attav en
konsumenter därför lägger mindre vikt vid skattebeloppen. Kostnaden
för konsumenten blir betydligt högre den årliga fordonsskatten höjsom
jämfört med höjning försäljningsskatten. följerDärav atten av
försäljningsskattens styreffekt för given skattebelastning.är större en
Fordonsskatten, räknat total skattebelastning bil under bilenssom per
livslängd, skulle således behöva höjas för givenuppnåattmer en
styreffekt försäljningsskatten väljs styrmedel.än om som

Datamaterialet innehåller endast begränsat antal registrerade bilarett
i miljöklass Resultaten visar den femåriga befrielsen från fordon-att
skatt för sådana bilar "Fordonsskatterabatt" inte verkar ha haft någon
signifikant effekt på efterfrågan dessa bilmodeller.på orsak till dettaEn
resultat kan antalet observationer för litet för dennaäratt attvara
variabel skall bli signifikant. Skattningen dock i storleks-är samma
ordning koefñcienten för fordonsskatten, med tecken.omväntsom men

innebärDetta skattebefrielsen för miljöklass minskar1 kostnadenatt
konsumentenför ökar efterfrågan på bilmodellen och därmed desssamt

marknadsandel. Att skattereduktion har ungefär effekten samma som
skatteökning, fast med tecken, dock rimligt resultat.omvänt är etten

därförDet möjligt ifrågavarande skattebefrielse haft vissär att en
styreffekt.

De koefficienter i modellen relaterade till bensinför-ärsom
brukningen eller bensinpriset inte statistiskt säkerställda. kanDettaär
tolkas på olika sätt:

Bensinförbrukningen1 kan ha liten betydelse då modellen innehåller
variabler vikt, storlek, antal hästkrafter och topphastighet vilkasom
samtliga kan variera positivt med bensinförbrukningen.antas

2 Datamaterialet täcker för kort tidsperiod för kunna fångaatten
sådana förändringar i efterfrågan beror bensinprisför-som av
ändringar. Tidigare redovisade studier visar den långsiktigaatt
effekten bensinefterfrågan betydligt den kortsiktigaär större än
och den långsiktiga effekten delar bilparkenmotsvaras att storaav av
hunnit under perioden. Med hänsyn härtill kan den tids-omsättas
period omfattas ifrågavarande material, år, välsom av sex anses som
kort.

skattade3 Den modellen fångar inte på bra effekternasättett av
förändringar i bensinpriset eller i bensinförbrukningen. berorDetta

bensinprisetpå inte tillåts variera med bilmodeller i denatt
paneldatamodell speciñceringEn modellenanvänts.som annan av
skattades också för detta fallet och variabeln föratt se om var
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alternativa modell kansignifikant.bensinkostnaden blev då Denna
Modellenekonometriska problem.dock inte användas på grund ärav

bensinskatt medanlämpad för analyser förändraddärmed inte väl av
försäljnings-förändradeeffekterna valet bilmodelldäremot på avav

och fordonsskatter kan analyseras.
bensinförbrukningen inte har någonförklaring till4 En attannan

ihop tilldata har slagitssignifikant effekt efterfrågan kanpå attvara
motorstyrka ochuppgifter olikabilmodellnivå. innebärDetta att om

genomsnitt.modell behandlas Inne-motorstorlek för ettsomen
bil-mellan olikavariationen i bensinförbrukningbörden är att

verkligheten eftersom denvad fallet imodeller blir mindre än ärsom
beaktas. hadebilmodell inte Detvariation faktiskt finns inom ensom

detta imöjligt inkluderafönnodligen inte varit praktiskt att
betydligt samtidigtfall ha ökatmodellen. Antalet biltyper skulle i så

vilket skulleminskat väsentligtantalet observationer biltypsom per
ha medfört osäkra skattningar.

förhållandet mellanmodellenytterligare förenkling iEn görs är attsom
oberoendeefterfrågan detsammakostnadsvariablema och antas avvara

försäljnings- ellerinnebär ökninghur dyr bilen Detta att en av
det gällereffekt oberoendefordonsskatten har av omsamma

bil. dettaefterfrågan dyrare eller på billigare Förpå att testa omen en
modellen förbilar skattadessamband stabilt olika prisklasser påöverär

skattade sambandförändringarbilar i olika prisgrupper. Inga större av
ursprungliga modellen kanvilket indikerar denkunde attnoteras

kostnadsvariablemasambandet mellananvändas. förhållandetDet att
prisklass bör dockdetsamma bilensoch efterfrågan oavsettantas vara

för analysera de olika skattemasbeaktas använder modellennär attman
styreffekter.

Simuleringar

policysimuleringarredovisar i sin antalSandström 1998 rapport ett
från sista kvartaletför åskådliggöra skattemas styreffekter. Dataatt

för antal sålda bilar beräk-och modellens prediktion1996 användes
itabell skallredovisas 1.5nades för de olika fallen. Resultaten som

grundvaloch varje kvantifiering påendast betraktas indikationersom
skattningarna blir osäker.av
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Tabell 1.5: Simuleringsresultat: Fördelning bilparken efter miljöklassav
Grundfall Scenario l Scenario 2 Scenario 3

Miljöklass l 6,7 % 5,6 % 2,6 % 1,5 %
Miljöklass 2 40,9 % 41,4 % 37,6 % 38,0 %
Miljöklass 3 52,4 % 53,0 % 59,8 % 60,5 %

grundfallet,I dvs. den faktiska situationen under den period for vilken
simuleringen försäljningsskatten 2 000 kronor för bilargörs, ivar
miljöklass bilar i miljöklassFör och1 2 utgick ingen försäljnings-

Ävenskatt. det femåriga undantaget från fordonskatten för bilar i
miljöklass tillämpadesl under denna period.

Under scenario 1 det femåriga fordonsskatteundantaget förantas att
bilar i miljöklass bort.1 Scenario utgår ifrån2 försäljningskattentas att

densamma för alla bilar under perioden,är dvs. kr.2 000 Dettyper av
tredje scenariot innebär ingen skattedifferentiering sker mellan deatt
olika miljöklassema vilket alltså kombination scenariomotsvarar en av

och1
Resultaten simuleringen, endast skall betraktasav som som en

indikation på vad kan tänkas ske, tyder på den miljöstyrandeattsom
skattedifferentieringen kan ha haft viss effekt. Andelen bilar ien
miljöklass hade varitl 1,5 någon skattedifferentieringprocent utan
scenario 3, jämfört med 6,7 i gmndscenariot. Dettaprocent utgör en

Ävenminskning andelen bilar i miljöklass med knappt1 80 procent.av
andelen bilar i miljöklass minskar från2 i40,9 grundfallet tillprocent
38 i fallet skattedifferentiering vilket andelenprocent utan motsvarar att
minskar med Andelen bilar7 i miljöklass 3 ökar däremot frånprocent.

till52,4 60 vilket innebär ökning med 15 Resultatenprocent procent.en
tyder på kombinationen styrmedel haft effekt på försäljningenatt av av
bilar i miljöklass samtidigt det1 i princip endast verkarsom vara
differentieringen försäljningskatten påverkat försäljningenav som av
bilar i miljöklass

Skattemas styreffekter på efterfrågan har här analyserats via deras
effekt på priserna. Miljöklassystemet kan ha haft direkt effektäven en
på konsumenternas val i den bemärkelsen det förutgöratt ett system
miljömärkning. Konsumenten väljer i så fall miljömärkt bil främsten
på grund sin önskan miljöhänsyn och skatteinstrumenten skulleatt taav
därmed eller mindre onödiga. Skattestimulansema har dockvara mer
hela tiden byggt miljöklassystemetpå och det därför svårtär att
särskilja denna direkta effekt i studie skatter. studeraFörrör atten som
sådana beteenden imåste så fall andra metoder väljas.
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studie styreffekter påempirisk2.5.3 En av
ålderssammansättningbilparkens

skillnad försäljningsskatten och fordonsskattenmellanEn är, som
livslängd.vilken effekt de olika skatterna har bilenstidigare,nämnts

försäljningsskattgiven livslängd bil bör det finnasFör på somen en en
styreffekt.exakt fordonsskatt med avseende Ommotsvarar en

skrotningstidpunkt i stället beslutsvariabel kommer fördelningenär en
mellan betydelse. gäller fördelningende olika skatterna ha Detatt

vid inköpet, och drivmedels- ochmellan försäljningsskatten, tas utsom
fordon i drift. årliga skattebelast-fordonsskattema, vilka belastar Den

påverkas bilenningen försäljningsskatten kommer näratt tasav av
fordonsskattenbruk medan den årliga skattebelastningen äravur

har likartadeoberoende skrotningstidpunkten. skrotningspremieEnav
skrotningspremie blirstyreffekter. Under antagande oförändradav en

bil skrotas.det diskonterade värdet premien lägre Detsenare enav
grund värdet påblir med andra ord dyrare behålla bilen på attatt av
höjning skrotnings-premien blir lägre bilen skrotas. En avsenare

bilen tidigare vilket bör ledapremien bör då höja värdet skrotaattav
genomsnittsålder sjunker.till bilparkensatt

Sandström analyseras effekterna höjningI 1997 avav en
bilarskrotningspremien. modell skattas där andelen skrotadeEn antas

skrotningspremien, kostnaden förfunktion bland attannatvara en av
bilen kostnaden för köpa bilen. sista variablemaDeäga attsamt

respektive pris-skattades med hjälp prisindex för driftkostnadenettav
relation till totalt konsumentprisindex.index för köpa bil i Iatt en

enlighet med i föregående stycke bör andelen skrotaderesonemanget
för fordon ökar, ökabilar minska kostnaden köpa samtattom om

bekräftar detta.kostnaden för använda fordonen ökar. Resultatenatt
Prisindex för fordon har signifikant negativ effekt andelenköp av en

positivskrotade bilar medan prisindex för drift visar signifikanten
respektiveeffekt andelen skrotade bilar t-värde -3,27 2,3.

tolkas med försiktighet, indikerar i räkne-Resultaten bör stor ettmen
exempel prisförändringar kan ha relativt effekt på andelenatt storen
skrotade bilar. bilprisindex ökar snabbare denOm änprocenten

skrotade minska medallmänna prisnivån i ekonomin skulle antalet bilar
bilar. Motsvarandevilket år 1995 motsvarade 2 0001,7 procent,ca ca

prisindex drift bilaranalys med ökning för med procenten av av en
prisnivån ökning antalet skrotadeden allmänna indikeraränmer en av

bilar med 0,93 procent.
grundaderesultat stödjer det tidigare teoretisktDessa resonemanget

effektförsäljningsskattens respektive fordonsskattens bilparkensom
ålderssammansättning. försäljningsskatt nybilsköpet relativtEn gör sett
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dyrare och minskar därmed fömyelsen bilparken. Medelåldern påav
bilarna blir i jämvikt högre i fallet försäljningsskatt.än utan en
Fordonsskatten har den omvända styreffekten. Den ökar kostnaden för

hålla bilen i drift och därmed kortare livslängd på bilen.att styr mot en
Bilparkens medelålder blir därmed lägre jämfört med fallet utan en
fordonsskatt.

2.5.4 Sammanfattande bedömning fordons- ochav

försäljningsskattens styreffekter

Både fordons- och försäljningsskatten verkar således ha effekter på bil-
parkens sammansättning. Fordonsskatten har enligt denna studie
ungefär lika styreffekt på valet bilmodell försäljnings-stor av som
skatten, denna årligen jämfört med försäljningsskattentrots att tas ut

endast utgår vid inköpstillfallet. innebär, förDetta given skatte-som en
belastning, försäljningsskatten har effekt fordonsskattenatt större änen

bilparkens sammansättning. skatt påverkar inköpsprisetEn harsom
påverkan på valet bilmodell motsvarandestörre beloppän tas utav om

fordonsskatt under antal år. resultat kanDetta tyckas för-ettsom en
vånande dâ försäljningsskatt alltid motsvarasen av en
nuvärdesberäknad fordonsskatt. kan dockDetta anförts i avsnittsom

förklaras2.5.2 flera orsaker, skattebeloppen så be-ärt.ex. attav
gränsade i förhållande till de totala kostnaderna för bilinnehavet att
konsumenterna inte hänsyn till skattemas storlek vid bilköpet. Detar
framkomna resultaten tyder för given skattebelastning såatt en
verkar värdet försäljningsskatten idag den framtidaväga äntyngreav
årliga fordonsskatten.

följd fordons-En och försäljningsskatten kan påverka valetattav av
bilmodell miljödifferentiering dessa skatter kommerär ävenatt en av

påverka bilvalet. Då studien indikerar försäljningsskatten haratt att en
påverkan för visst givet totalt skatteuttagstörre så börett en

miljödifferentiering denna skatt få inverkan på bilvaletstörre änav om
motsvarande differentiering fordonsskatten fleråriggörs av genom en
skatterabatt.

Försäljningsskatten och fordonskatten har dock olika effekter
omsättningen bilparken. högre försäljningskattEn verkar dämpandeav
på nybilsförsäljningen och ökar den genomsnittliga livslängden hos
bilparken. lönarDet sig i så fall behålla bil längre för på detatt atten

reducera den årliga kostnaden. fordonsskatthög förkortarsättet En
däremot medellivslängden bilparken den årliga kostnadenattgenom
ökar. Vilken skatt föredra blir därmed bland beroendeär att annatsom

hur respektive gamla bilar värderas miljö- och trafik-av nya ur
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den miljöpåverkansäkerhetssynpunkt hur värderarsamt somman
produktionen bilar.uppstår genom av nya

övervägande hand börmiljöstymingen i forstaskäl talar dock för att
tyder påeftersom resultaten i studienske försäljningsskatten attgenom

skattebelastning.för given Dettastyreffekten kan där,störrevara en
för bilar i deendastinnebär försäljningsskatten sämretas utatt

till självamiljöklass och och begränsasmiljöklassema, dvs. 2
miljöstymingen åstadkommasAlternativt kanmiljödifferentieringen.

tycks kunnaeftersom denna skattmed hjälp fordonsskatten ävenav
till detta iUtredningen återkommerpåverka valet bilmodell.av

kapitel

bedömningsamlad2.6 En

styreffekterdirektiv det primärt skattemasEnligt utredningens är som
idäremot inte dennañskala funktion ingårskall analyseras. Skattemas

bedömning.
målet,sammanhanget gällerviktigaste frågan i det härkanskeDen

formertrafiksäkerhet olikavad skall Såvälstyra mot. avsomman
kan stå iflerdimensionella problem vilka inbördesmiljöpåverkan är

varandra. exempel kantill eller komplettera Som nämnas attmotsats en
bekostnad ochbilförares säkerhet kan ökas på omgivningens att en
koldioxidutsläpp kanstyrande skatt sikte på begränsatar attsom

kan styrmedel bidrapartiklar. vissa fallmedföra ökade utsläpp I ettav
tillkoldioxidskatten bidrartill flera olika problem sålösa när attatt som

minska svavelutsläppen.
skallmiljöproblemstynnedel beroende vilketValet är somav av

ekonomiska styrmedelregel vid utformningenhanteras. generellEn av
förproblemet möjligtdet skall in så källan tillnära attär sättasatt som

sådana probleminnebärbra styreffekt skall kunna uppnås. Detta atten
bäst löses med hjälpföljd drivmedelsförbrukningendirektärsom en av

drivmedelsförbrukningendrivmedelsbeskattningen. Eftersom ärav
kostnaderproportionell körsträckan kan är näraävenmot som
drivmedelsbeskattningen.intemaliseras viarelaterade till den senare

vilkas påverkanutsläpp generella ochgäller dock enbartDetta ärsom
miljöeffekterna varierarbilen körs.densamma Närär oavsett var

i första hand lokalalandsbygd och börmellan exempelvis tätort
eftersträvas. Vägavgifter i kanlösningar sätttätorter ett att tavara

Beträffande sådanlokal miljöpåverkan.hänsyn till detta slag av
och dess utrustningavhängig bilmiljöpåverkan är typen avsom mer av

lämpliga.skatter på bilköpet eller bilinnehavetär mer
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Vid utformningen det samlade skatteuttaget det således viktigtärav
bestämma vad upphov till den effekten, dvs.att externasom ger om

den hänföra till drivmedelsförbrukningen eller den berorär påatt om
valet bil. det första falletI drivmedelsbeskattningen det bästaärav
styrmedlet medan fordons- och försäljningsskatten fungerar bättre i det

fallet.senare
Förändringar i drivmedelsbeskattningen påverkar drivmedelsför-

brukningen. På kort sikt styreffekten relativt begränsad denär men
långsiktiga styreffekten medförDetta drivmedelsbe-är större. att
skattningen på sikt bränslesnål bilpark. Samtidigt ökarstyr mot en mer
dock drivmedelsförbrukningen, både bilinnehav och körsträcka,genom

de genomsnittliga inkomsterna ökar.när
Vad gäller effekter relaterade till valet bil så börärexterna som av

fordons- eller försäljningsskatt väljas styrmedel. Enligt densom av
utredningen initierade studien verkar dessa skatter ha olika effekter på
omsättningen bilparken. Försäljningsskatten minskar viljan köpaattav

bilar vilket minskar omsättningen bilparken. Fordonsskattennya av
verkar i riktning det dyrare behålla bil.motsatt göraatt attgenom en
Enligt den genomförda studien förefaller båda dessa skatter påverka
valet bilmodell. årliga fordonsskattenDen ha ungefär lika storav synes
påverkan på efterfrågan försäljningsskatten endast tas utsom som en-
gång. Resultatet kan verka förvånande anförts tidigare finnsmen som
det flera tänkbara förklaringar till bilköpare inte fullständigatt tar
hänsyn till värdet den framtida fordonskatten. Studien tyder alltså påav

värdet försäljningsskatten vid bilköpet värdetatt väger tyngre änav av
den framtida årliga fordonsskatten.

Eftersom både fordons- och försäljningsskatten visat sig ha effekt på
valet bil har differentiering efter miljöklass styreffektäven påav en
bilvalet. Vid given skattebelastning verkar försäljningsskatten haen en

inverkan fordonsskatten. alltså i första handstörre Detän är
försäljningsskatten bör miljödifferentieras för uppnå störstaattsom
möjliga styreffekt. Som utredningen återkommer till i kapitelnästa är
det dock alternativ differentiera fordonsskatten efter miljöklasser.ett att

Med hänsyn till ökad utskrotning bilar leder tillatt av en mer
miljövänlig och trafiksäker bilpark indikerar de här redovisade
resultaten det huvudsakliga skatteuttaget bör ske via fordonsskatt.att en
En miljödifferentiering för påverka valet bil bör däremot i förstaatt av
hand ske inom för försäljningsskatten. Konsekvensen dettaramen av
skulle kunna bli försäljningskatten begränsas till bilar i deatt att avse

miljöklassema. Skatteuttaget för dessa bilar börsämre i enlighet med
tillämpligt EU-direktiv merkostnaden för bil såmotsvara att utrusta en

den uppfyller kraven i bättre miljöklass. Samtidigt böratt en
drivmedelsbeskattningen huvudsakligen användas för hänsyn tillatt ta
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de effekter direkt hänförli tillärexterna som ga
drivmedelsförbrukningen.
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fordonpå lättaFordonsskatt3

utformasfordonlättaFordonsskattenförslag:Utredningens som
till 500bestämsfordonsskattebeloppetårligaenhetsskatt. Deten

motorcyklarförkronor1000släpvagnarför lättakronor samt
lätta bussar.ochlastbilarlättapersonbilar,bensindrivnaförliksom

tillenhetsskattebeloppetbestämsfordonlättadieseldrivnaallaFör
sådanabeträffandegällaskallbeloppSistnämnda ävenkronor.5 000

varit lägrehittillsfordonsskattenvilkapersonbilar fördieseldrivna
Vidare kaneller äldre.modellårs1993degrundpå äratt avav

försälj-miljödifferentieradtillalternativfordonsskatten ett ensom
i denbilarutformningmiljöstyrande attningsskatt genomenges

tid.kortareunderfordonsskattbefrias frånmiljöklassenbästa en

Inledning3.1

fordonlättaMedfordon.lättafordonsskatten påbehandlarkapitelDetta
medfordonfordonsskattepliktigasammanhangethäri det enavses

utsträck-iskerHänvisningkg.överstiger 3 500 storinteskattevikt som
personbilarforenhetsskattdelbetänkande därutredningenstillning en

idelbetänkandetianfördes ärskälföreslogs. Demotorcyklaroch som
skäldessaochfordonlättaandrabeträffandegiltigahuvudsak även

avseendenandraIavsnitt 3.5.1.iutförligtganskadärföråterges
tillutvidgas äventillämpningen attdåfrågorheltuppkommer nunya

frågorDessasläpvagnar.och lättalastbilarlättabussar,lättagälla
skälenSammanfattningsvis ärframåt.ochavsnitt 3.5.2iövervägs

fordonsslagenaktuellaalla deförenhetsskattinföraforstarkare att nu
motorcyklar.ochpersonbilarbeträffandedetenbartför göraän att

beskattningfrågorna motor-behandlathar inteUtredningen avom
under-kanskatteviktderaseller ävenredskap terrängvagnartunga om

begreppendettaSkälet för motor-kg. är3 500 attviktgränsenstiga
kate-ändras itroligtvis kommerterrängmotorfordon attredskap och

debland terrängvagnama,ingårterrängmotorfordon tungagorin annat
föremåländringarsådana ärfordonsskattepliktiga. Fråganär omsom

såvältraktorer-BeskattningenRegeringskansliet.inomarbetefor av
kapitelibehandlaslätta tungasom -

fordonalla lätta ärförslagetaktuelladetomfattarövrigtI somnu
personbilar,motorcyklar,dvs.fordonsskattelagen,enligtskattepliktiga



78 F ordonsskatt på lätta fordon SOU 1999:62

bussar, lastbilar och släpvagnar vilkas skattevikt inte överstiger
3 500 kg. Vad gäller personbilar omfattas i enlighet med
delbetänkandet fordonäven enhetsskattentyngre det finns ettav
mycket litet antal personbilar med skattevikt 3 kg.500över
Beträffande släpvagnar bör det föreslagna endast omfattasystemet
fordon med skattevikt till och med 3 000 kg.upp

För de angivna fordonen föreslås enhetsskatt införs i ställetattnu
för gällande beskattning efter vikt. föreslagnaDet enhetsskattesystemet
innebär skattebelopp förett motorcyklar bensindrivna personbilar,samt
lätta bussar och lätta lastbilar. Ett högre skattebelopp bör gälla för
dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Enhetskatte-
beloppet för släpvagnar bör begränsas till hälften skattebeloppet förav
bensindrivna bilar. Vidare beskrivs hur fordonsskatten kan ges en
miljöstyrande utformning bilar i den bästa miljöklassenattgenom
befrias från fordonsskatt under kortare tid. Detta får etten anses som
alternativ till anförs i kapitel differentieraatt, försäljningsskattensom
på motorfordon efter miljöklasser.

3.2 Bakgrund

Utredningens delbetänkande innehöll bland förslag for-annat attom
donsskatten på motorcyklar och personbilar skulle utformas som en en-
hetsskatt. I det sammanhanget redogjordes för hur dagens fordons-
skattesystem vuxit fram. Den bakgrund i det följande ärsom ges
ganska kortfattad och för detaljerade uppgifter hänvisas tillmer
redogörelsen i delbetänkandet s. ff.36

Innehav fordon har beskattats sedan 1920-talet. Bestämmelserav
ifrågavarande skatter har bland funnits i vägtrafikskattelagenom annat

1973:601 och i den lagen med vilken trädde inyare samma namn,
kraft den januaril 1989 SFS 1988:327. Senare ändrades lagens rubrik
till "Fordonsskattelag". Fordonsskattelagen gäller fortfarande med
bland de ändringar framgårannat nedan.som

Kilometerskattesystemet, infördes i mitten 1970-talet,som av om-
fattade de flesta dieseldrivna fordon och innebar kilometerskattenatt
berodde fordonets körsträcka. Skattesatsema utformade efterav var
fordonsslag och skattevikt. Samtidigt fanns fast skattedel, fordons-en
skatten, för både bensindrivna och dieseldrivna fordon.

Den 1 oktober 1993 avskaffades kilometerskatten och medersattes
punktskatt på dieselolja. Avskaffandet kilometerskattesystemeten av

medförde fordonsskattenäven på dieseldrivnaatt lätta fordon höjdes
för motverka totaltatt sänkt beskattning dessasett fordon. Fören av
dieseldrivna personbilar 1993 års modell eller äldre bestämdesav
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ochpersonbilarbensindrivnamedjämförtbeloppetdubblatillskatten
Denbelopp.dettagångertill fempersonbilardieseldrivnaför nyare

alltsåskallfordonlättadieseldrivnapåfordonsskattennuvarande högre
detgällerVadkilometerskatten.avskaffadedenbakgrundmot avses

dieseldrivnaförmycketlikahöjdesinteskattenförhållandet att
såårsmodellerföräldreellermodellårs1993personbilar nyaresomav

förgrundtilllågbetänkandedethärtillbakgrundenframgår somav
1992:53,dieselolja SOUpåSkattkilometerskatten,avskaffandet av

fordonsskattenivåiskillnadifrågavarandeansågsDet83. utanatts.
årligakortamedfordonsägareför deoskäligblikonsekvensenskulle
dittillsdepersonbilar underdieseldrivnaiinvesteratkörsträckor, som
"vissautredarenansåggrund härav attPåförutsättningarna.gällande

fördubb-endastföreslogochgällabordeÖvergångsbestämmelser" en
års-äldredepersonbilardieseldrivnaförfordonsskattenling avav

modellerna.
femdeunderfordonsskattenårligadenslopadesjanuari 19951Den

miljöklassifordonandra lättaochpersonbilarförårenförsta
fordonsskattelagen.i§14infördeshäromBestämmelsen aen nysom

för-detEU-inträdetutgjordes samtändringentillBakgrunden av
miljöklass 1fordon ipå lättaförsäljningsskattenden lägrehållandet att

bilavgasdirektiv.med EU:sförenliginte var
förmed 10fordonsskatten procenthöjdesjanuari 19961Den

Åtgärden del ilastbilar.ochbussarpersonbilar,motorcyklar, var en
höjdesåroktober1i EU. Denmedlemskapetfinansieringen sammaav
skulleskattehöjningpersonbilar. Dennaallaföråterigenfordonsskatten

försäljnings-delentjänsteviktsberoendedenförkompensera avatt
personbilama.förslopadestjänstevikt,kg40kronor6 öreskatten, per

förmed 50höjdes utompersonbilar procentpåFordonsskatten
Med hänsynellerårsmodell 1994personbilardieseldrivna senare.av

äldrepåhögre änavsevärtpå defordonsskattentill varsenareatt
bilarnapå deskattehöjningenansågspersonbilardieseldrivna att nyare

till 15begränsasskulle procent.

bestämmelserGällande3.3

Allmänt3.3.1

bil-i §bland 4fordonsbeteckningar annatolikaBetydelsen angesav
motordrivnaiindelas"Fordon"framgårregisterkungörelsen. Där att

harintefordonsgrupperantalsläpfordonochfordon samt ett som
isinindelas ifordonMotordrivna tursammanhanget.häri detintresse
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motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. Motor-
fordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder. Slutligen indelas bilar
i personbilar, lastbilar och bussar. Beteckningen "Bil" har alltså en
ganska vid betydelse.

Enligt 6 första§ stycket fordonsskattelagen motorcyklar,är person-
bilar, lastbilar, bussar och släpvagnar skattepliktiga, de eller börärom

i bilregistret och inteupptagna avställda.vara är Detsamma gäller för
traktorer, ochtunga terrängvagnar motorredskap. Släpvagnar drassom

jordbrukstraktor inte registreringspliktigaär och därmedav inte heller
skattepliktiga. Såvitt gäller släpvagnar dras motorredskap ellersom av

framgårtung terrängvagn andra stycket i nyssnämnda paragraf deav att
endast skattepliktigaär under vissa speciella förutsättningar vilka
saknar betydelse i det här sammanhanget.

Motorcyklar, personbilar, lastbilar eller bussar enligt bil-som
registret årsmodellär trettio år ellerär äldre enligt 9 §av en ärsom
fordonsskattelagen inte skattepliktiga. Utredningens ifråga-översyn av
varande bestämmelse redovisas i kapitel i7 detta betänkande.

Med skattevikt enligt fordonsskattelagen5 § den vikt efteravses
vilken fordonsskatt beräknas. För motorcyklar och personbilar utgörs
skattevikten tjänstevikten. Såvitt personbilar innebär tjänste-av avser
vikt den sammanlagda vikten fordonet i fullt driftfärdigt skick,av
bränsle föraren. För lastbilar, bussarsamt och andra släpvagnarm.m.

påhängsvagnarän skatteviktenutgörs totalvikten. Totalvikt innebärav
fordonets tjänstevikt och maximilast.summan av

Av 11-12 fordonsskattelagen följer skatten betalas föratt
skatteår eller, skatten för fordon överstiger 3ett 600 kronor år,om per
för skatteperiod fyra kalenderrnånader. Den årliga skatten framgår av
bilaga till1 fordonsskattelagen. Skatten med grundbelopptas ochut ett

tilläggsbelopp för varjeett helt hundratal kilogram den lägstaöver
vikten i klassen. För skatteperiod uppgår skatten till tredjedelen av
skatten för helt år.ett

Av 13 § fordonsskattelagen framgår bland följande. Omannat ett
fordon skattepliktigtär under endast del skatteår det kanett t.ex.en av
gälla nyregistrerade fordon eller fordon varit avställda under åretsom
utgår fordonsskatt för den tid då fordonet skattepliktigt.är frågaI om
fordon för vilka den årliga fordonsskatten understiger 4 800 kronor
gäller dock, skatteplikt föreliggeratt under del kalender-om en av en
månad, så utgår skatt för hela månaden. fordonFör med högre årlig
fordonsskatt kan skatten under vissa förutsättningar utgå för dag i
stället för månad. När det gäller lätta fordon dock skattenär med ett
undantag alltid lägre det nämndaän beloppet. Undantaget diesel-avser
drivna personbilar, för dessa kan den årliga fordonsskatten överstiga
4 800 kronor.
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förfordonsskattelagen innebäriBestämmelsen 14 § att person-a
intefordonsskattlastbilar i miljöklass 1bilar, lätta bussar och lätta tas

förstafordonet blir skattepliktigtförsta från detunder de fem årenut
registrering.fem första från Iunder de årengången dvs.

bestämmelseföreslås ifrågavarandepropositionen 1998/99:l00 att
elhybridfordon. Enligtomfattar el- ochdenändras så ävenatt

gälla el- ochskattebefrielse endastpropositionen bör dock sådanen
från den juli 1999.elhybridfordon blir skattepliktiga lsom

3.3.2 Bussar

"Biloch bilregisterkungörelsemabuss enligt fordons-En utgörs av en
föraren,flera åttainrättad för befordran utöveränär av personersom
ändamålför ändamål".bilen dessutom inrättad Annatäräven annatom

kan godsbefordran.t.ex. vara
skatteskala för lätta och bussar.dagsläget gällerI tungasamma

skattevikt,fordonsskatten med fordonetsEnligt skatteskala ökardenna
Beträffandeskattevikten kg.dock inte högre till och med 3 001än

i kapitelhöjningar fordonsskatten 4bussar lämnas förslagtunga om av
närvarande enligtFordonsskatt bussar föri detta betänkande. på uttas

fordonsskattelagen, nedan.och i bilaga tillpunkterna C C 2 11 se

Skatt,kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
varje heltbelopp för

hundratal kilo-
denövergram

vikten ilägsta
klassen

C Bussar
390 016001 inte kan 0-Bussar som

40430dieselolja 601- 3 000drivasmed 1
09843 001-

0600 720kan drivas 0- l2 Bussarsom
553 000 775meddieselolja 1601-
0l 5453 001-

kan drivas medalltså högre deordonsskatten på bussarF är om
lägre skattför lastbilar betydligtdieselolja. bussar liksomFör änuttas

i avsnittjämförelsepersonbilar med motsvarande vikt.på Den görssom
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3.3.3 avseende skattenivåema för personbilar och lastbilar har därför
relevans för bussar.även Skatteskaloma för bussar desamma förär som
bensindrivna lastbilar respektive dieseldrivna lastbilar anordningutan
för påhängsvagn med två hjulaxlar, med viktig skillnad; skattenmen en
på dieseldrivna lastbilar fortsätter öka med stigande totalvikteratt även

3 001 kg.över Skatten på dieseldriven buss blir däremot enligten
gällande regler inte högre l kronor545än hur bussenoavsett tung är.
Detta bör det har begränsadnoteras även betydelse i samband medom
beskattningen lätta fordon. Förslag höjningar fordonsskattenav om av
för bussar lämnas i kapiteltunga i4 detta betänkande.

Enligt 14 fordonsskattelagen§ gäller för lätta bussar uppfyllera som
kraven för miljöklass fordonsskatt1 inteatt under de fem förstatas ut
åren från det fordonet blir skattepliktigt första gången. Bestämmelsen i
fråga tillämpligär även personbilar och lätta lastbilar.

3 Lastbilar

Enligt fordonskungörelsen indelas lastbilar i lätta respektive be-tunga
roende på totalvikten överstiger 3 500 kg. Lätta lastbilar enligtom
fordonskungörelsen alltså de lastbilarmotsvarar behandlas i dettasom
sammanhang.

Lastbil definieras "Bil är personbil ellerattsom som anse som
buss". Det oftast inteär svårt vilka fordonavgöra skallatt regist-som

bussar. Gränsdragningen mellan lastbilarreras ochsom personbilar
orsakar däremot vissa problem. En personbil bil inrättatsär en som
huvudsakligen för befordran dock högst förare och åttaav personer,

krävsDet naturligtvis föreskrifternärmare förpassagerare. avgöraatt
viss bil skall klassas personbil eller lastbil,om särskilten detsom om

gäller fordonstyp lika väl kan det deten andra.som vara ena som
Sådana föreskrifter meddelades tidigare Trafiksäkerhetsverketav som
uttalade följande beträffande så kallade kombibilar TSVFS 1989:93.
Bil med lätt löstagbara och/eller fällbara med lastöppningsäten samt
baktill eller på sidan bör hänföras till fordonsslaget personbil. Dock kan
kombibil hänföras till fordonsslaget lastbil den beräknadeom samman-
lagda vikten de fordonet inrättat förär mindre hälftenav är änpersoner

den högsta tillåtna lastvikten och lastutrymmetsav längd bakom
lastförskjutningsskyddet minst 170är centimeter samtliganär säten är
monterade och/eller uppfällda eller, längden kortare, lastut-ärom

volym minst likarymmets är volymen förstor Vidaresom personer.
har AB Svensk Bilprovning gjort följande kommentarer i Teknisk
Handbok Fordon. "Personbilskombi klassificeras i sitt standardut-
förande personbil. För personbilskombi skaatt kunnasom en anses
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befordranförhuvudsakligenändamål avänförinrättad annatvara
bak-falldeIbort.framstolamabakom tassittplatsernamåstepersoner
sitt-tillräckligtdetlastplan ärnerfallt lägre utgör omryggstöd isätets

lastför-sitt lägeilåsasdåmåsteRyggstödet avbort.dynan tas
stadigvarande sätt."ellerskjutningsskyddet annat

bensin-punkt D lframgårlastbilarförFordonsskattebeioppen av
Ifråga-fordonsskattelagen.tillbilaga 1idieseldrivnaoch D 2drivna

frånlastbilardieseldrivnasåvittändradesbestämmelsevarande avser
vissaförvägavgiftmed tungadåfebruari 1998 systemetden 1medoch

skallFordonsskattEurovinjettsystemet.kalladesådetinfördes,fordon
Hurfordon.vägavgiftspliktigaförbelopplägremeddesssedan uttas

dettaochstorlekvägavgiftensberorskallskattenlägremycket avvara
komplicerade.blivit2punkt Dibestämmelsernamedförthar att

fordonetbland annatlastbilar berorför omFordonsskatten avnumera
huvuddraganordning överhardetför påhängsvagn,anordninghar om

två,harfordonetpåhängsvagndraganordning samtänannan omtaget
medlastbilardock inteVägavgiften berörhjulaxlar.fleraellerfyratre,

gåanledning närmarefinns attdet intevarförunder 7totalvikt ton,
finnsDetsammanhanget.det härvägavgift ibestämmelsernapå om

andraförfordonsskattesatsemaåtergeanledningheller attinte
drag-lastbilarvägavgiftspliktiga utanickelastbilardieseldrivna än
lättaallaeftersom nästan2.5.1Dhjulaxlartvåmedanordning,
medkategorinliknandedentillellerkategoridennatillhörlastbilar

2.3.1.Dpåhängsvagnföranordningdraganordning änannan
Följandekategorierna.nämndatvådeföridentiskaSkattesatsema är

D 1punkternadärförfordonsskattelagentillbilaga 1utdrag avserur
2.5.1.Dsamt
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Fordonsslag Skattevikt, Skatt,kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt

hundratalkilo-
denövergram

lägstavikten i
klassen

D Lastbilar
1 Lastbil inte kan drivas 0- 1600 390 0som

meddieselolja 1601- 3 000 430 40
3 001- 984 0

2 Lastbil kan drivas medsom
dieselolja
2.1 med anordning för
páhangsvagn med två
hjulaxlar
2.5 draganordningmedutan

hjulaxlartvå
2.5.1 inte vägavgiñspliktig 0- 1600 720 0
enligt lagen 1997:1137 601-1 3 000 775 55om
vägavgiñ för vissa 3 001- 6 000tunga 1545 4
fordon 6 001- 10000 1677 29

10001- 14000 2821 98
14001- 17000 6 737 175
1700l-- ll 984 229

Lätta lastbilar i miljöklass liksoml personbilar och lättaär, bussar med
den miljöklasstillhörigheten, befriade från fordonsskatt under de fem
första åren 14 fordonsskattelagen.§a

Fordonsskatten på lätt lastbil betydligt lägre personbilär änen en
med motsvarande vikt. För underlätta jämförelse återges häratt en
skattebeloppen avseende personbilar punkt B B 2.1 och iB 2.2
bilaga till1 fordonsskattelagen.
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Skatt,kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varje heltbelopp
hundratal
kilogram över

lägstaden
ivikten

klassen
B Personbilar

05850- 900Personbil inte kan drivasl som
149734dieselolja 901-med

Personbil kandrivasmed2 som
dieselolja

0172900 lenligt bilregistrethar 0-2.1 som
297l 468ársmodellsbeteckning 1993 901-

eller äldre

245 0900 20-2.2 personbilannan
5692 814901-

kgtjänsteviktsklassen 401-1 500personbil i 1Fordonsskatten ärpå en
beroende påkronor årkronor eller 659alltså kronor, 953 51 479 2 per

årsmodell. Dendieseldrivna personbilar,och, i frågadrivmedel om
totalvikt mellan 800ungefär lnämnda tjänsteviktsklassen motsvarar en

förmaximilastengenomsnittligatill denoch kg med hänsyn9001 att
totalviktsklassenlastbil ibensindrivenkg.personbilar 400 Förär enca

dvs.fordonsskatten till 510 kronor,årligakg uppgår den801-1 9001
bensindriventredjedel skatten pådrygtden baramotsvarar enaven

skillnadenbilar blirvikt. dieseldrivnamotsvarandepersonbil med För
draganordninglastbilarJämförelseniögonfallande. utanännu avsermer

lastbilardet dessapunkt eftersomhjulaxlar 2.5.1med två D är som
forsumbartövrigt detmed personbilar.har likheter För är ettstörst

foranordningflera hjulaxlar ellerhar ellerantal lätta lastbilar tresom
totalvikts-lastbil idieseldrivenFordonsskatten påpåhängsvagn. en

förutsättningarenlighet med angivnakg uppgår iklassen l 801-1 900
skatten påvilket endast 15till kronor år,885 utgör procent enavcaper

vikt/storlek.motsvarandepersonbil meddieseldrivennyare
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Släpvagnar3.3.4

släpfordon enligt fordons- bilregisterkungörelsemaEtt ochutgörs ettav
fordon inrättat för koppling till bil, traktor, eller motorredskapärsom
och för eller godsbefordran eller för bära anordningavsett attperson-
för drivande bilen, traktorn eller motorredskapet. Släpfordon indelasav
i släpvagnar på hjul eller band och släpslädar på medar. Påhängs-

släpvagn inrättad för med vändskivaär är att tappvagn en som genom
eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap
och så utförd chassiet eller karosseriet vilar direkt på detär attsom
dragande fordonet.

Frågan skatteplikt för framgått i avsnittsläpvagn 3.3.1ärom en som
beroende vilket fordon framgårslags drar släpvagnen. Vidareav som

andra fordonsskattelagen9 § stycket påhängsvagnar inte ärattav
skattepliktiga skattevikten överstiger kg och de uteslutande3 000om
dras dieseldrivna bilar eller så kallade terminaltraktorer. Denav av
fortsatta skattepliktigaredogörelsen endast släpvagnar äravser som
enligt fordonsskattelagen. Bilaga till lagen innehåller bland1 annat en
skatteskala for släpvagnaralla skattevikt inte överstiger 3 000 kg;vars
punkt Vidare finns skatteskalor för med skatteviktF släpvagnartre

kg; punkt för släpvagnar bil inte kan3 000 F 2 drasöver som av en som
drivas med dieselolja, punkt for de dras bil kanF 3 som av en som
drivas med dieselolja punkt for släpvagnar dras vissaF 4samt som av
traktorer m.m.

På sida återges utdrag bilagan till fordonsskattelagen,nästa ett ur
omfattande delar1 och delar skatteskalomaF F 2 F 3.2. Desamt av av

släpvagnar med eller flera hjulaxlar har utelämnats. Punkttresom avser
harF 3.1 utelämnats helt eftersom den enbart gäller for styraxel for

påhängsvagn s.k. dolly.
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Skattevikt, Skatt,kronorFordonsslag
kilogram

tilläggs-grund-
beloppbelopp

F Släpvagnar
0000 150skattevikt 0- 1med högstl Släpvagnar

21000 170001- 3kilogram l3 000
med skattevikt2 Släpvagnar över

dras3 000 kilogram, som av en
kan drivas medbil intesom

dieselolja
115803 001-med hjulaxelen

5803 001- 13000med hjulaxlartvå
0l 48013001-

medskattevikt3 Släpvagnar över
000 kilogram, dras3 ensom av

medbil kan drivassom
frågadieselolja, detär omom

för påhängsvagn3.l styraxel
andra3.2 släpvagnar

363203 001- 8 000med hjulaxelen
642 1208 001-

233103 001- 8 000med hjulaxlartvå
460 3811000 l8 001-

582 600001- 14000ll
764 34014001- 17000
846 62017001-

skatteviktför släpvagnar medFordonsskattebestämmelsema över
gäller för lättarefrån vadskiljer sig alltsåkg3 000 avsevärt som

deskattepliktigaFordon i densläpvagnar. är oavsett omsenare gruppen
inteoch skatten påverkaseller andra släpvagnarpåhängsvagnarutgör

dieseldriven.bensin- ellereller dragbilenantalet hjulaxlar ärav omav
skattevikterviduppehålla sig släpvagnarfortsätterOm att varsman

förhållandevisskattesatsernakg, såinte överstiger 3 000 ärattser man
totalviktsklassensläpvagn ijämfört andra fordon.låga med För en

fordonsskattenden årligakg uppgårkg eller 2 901-3 0001 401-1 500
respektive kronor.till kronor 569254
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3.4 Inhämtade uppgifter

3.4.1 Antal registrerade fordon

Enligt uppgifter från Vägverkets bilregister fanns i november 1997 ca
200 000 motorcyklar. Med hänsyn till uppgifterna vinterhalv-att avser
året det inteär oväntat del dessaatt stor motorcyklaren av var
avställda. Tvärtom kan det kanske framstå förvånande andelenattsom
avställda inte 60större än Detta kan dock delvis förklarasprocent.var

villkoren i trafikförsäkringaratt för motorcyklar oftaav utgår ifrån att
motorcykeln påställd underär hela året.

Vid tidpunkt fanns det drygt 4,2 miljoner personbilarsamma varav
ungefär 15 avställda. De allra flestaprocent registrerade personbilarvar

bensindrivna. Antalet dieseldrivna personbilar begränsadevar sig till
drygt 150 000.

jämförelseI med antalet personbilar och motorcyklar fordons-är
lätta bussar mycket begränsad. Antalet lätta bussar,gruppen dvs. bussar

totalvikt inte överstiger 3 kg,500 uppgick i novembervars 1997 till ca
1 000 drygt hälften dieseldrivna.varav var

Lätta lastbilar utgör avsevärt Enligtstörre bilregistreten grupp.
fanns 300 000 lätta lastbilar registrerade i november 1997ca devarav
flesta, 240 000, bensindrivna. Drygt 20 de lätta last-ca var procent av
bilarna avställda. Ungefär 60 de registrerade lättavar procent av
lastbilarna ägdes juridiskaav personer.

Vidare fanns i november 1997 760 000 registrerade släpvagnarca
med skattevikt högst 3 000 kg. Ca 15 dessa avställda.procent av var

3.4.2 Synpunkter från myndigheter m.m.

Utredningen har inhämtat uppgifter och synpunkter från bland annat
Riksskatteverket, Vägverkets bilregister, Rikspolisstyrelsen ABsamt
Svensk Bilprovning.

Riksskatteverket har anfört väsentliga förenklingar och kostnads-att
besparingar skulle uppnås med enhetsskatt. Med hänsyn tillen att
fordonsskatten för lätta lastbilar och lätta bussar inte behandlades i
utredningens delbetänkande har Riksskatteverket efterlyst justeringen

skatteskaloma för dessa fordon.även Härvid harav verket framhållit
lätta lastbilar och bussaratt ofta har användningsområdesamma som

personbilar och det därför inte böratt för skillnader istoravara
fordonsskatt mellan dem.
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personbilar,föreslagits enhetsskatt påFrån bilregistrets sida har en
harTill stöd för förslagetlätta lastbilar, lätta bussar motorcyklar.samt

undvika skatteundan-anförts skulleförutom förenklingsskäl att man
lastbil eller buss. Bil-personbil klassaddragande i syfte fåatt somen

utredningen föreslår.registrets förslag liknar delvis det den härsom
uppfattningRikspolisstyrelsen har instämt i utredningens ut-som

kan medföra avsevärdadelbetänkandet, enhetsskatttrycktes i att en
Rikspolisstyrelsen för-förenklingsvinster. Vidare har tjänstemän inom

medförförenklingar fordonsskattesystemetklarat sådana attatt somav
gränsdragningsproblem skulleformerkan undvika olika varaavman

flygandetrafikpolisens arbete. Vid så kallademycket positiva för
bland kontrollerainspektioner fordon skall polisen annat omav

förfordonsskatt har betalatsfordonsskatten betald. Kontrollenär attav
tillutföra med hänsynvisst fordon förhållandevis enkelär attett

undersöka fordonetsbetydligt svårarekontrollmärket. Det är att om
Oftaregistreringsbeviset.faktiska beskaffenhet medöverensstämmer

personbilarsig ändå vid flygande inspektionervisar det att som
personbilaråterställts tillomregistrerats till lätta lastbilar harsenare

Rikspolisstyrelsen harregistreras sådana.utan åter ävenatt som
förekommandevanligtfrågat alla trafikpolisdistrikt det är att manom

användslastbilsregistrerade fordon vilkavid kontroll påträffar som
skiljer sigöverlämnats till utredningen. Depersonbilar. Svaren har en

dockkanhel del mellan de trañkpolisdistrikt Svaren17 svarat.som
vanligtvanligt eller mycketsammanfattas så flertalet detansettatt

lätta lastbilarfordon vilka registreradeförekommande äratt an-som
skulle hade rätteligenvänds personbilar eller inredda såär attsom

personbilar.registrerats som
tidigaresig positivt till denSvensk Bilprovning har ställtAB ASB

framhållitoch motorcyklar ochföreslagna enhetsskatten personbilarpå
omfattaslastbilar och lätta bussarönskvärt lättaävenatt avsom

med tjänstemän inom ASB:sVid utredningens kontakterenhetsskatten.
önskemåletproduktionsteknik haravdelning för fordons- och om

lastbilar framhållitspersonbilar och lättaskatteutjämning mellan
beskrivits otillfreds-nuvarande situationen harytterligare. Den som

förekommandedet vanligtställande. Enligt uppgifterna från ASB är att
särskilt de dieseldrivna,personbilsregistrerade kombibilar, är avom

lastbilar.registreras lättaskatteskäl byggs för kunnaatt somom
förofta till precis så mycket krävsOmbyggnadema begränsas attsom

"fårmöjlig. personal uppleveromregistrering skall bli ASB:s att man
uppenbart syfteskattemyndighet" fordonsägare mednär attagera som

försöker tänja för vadminska fordonsskatten ärgränsen attsom anse
lastbil.som en



Fordonsskatt fordon90 på lätta SOU 1999:62

överväganden3.5

Delbetänkandet3.5.1

utredningens delbetänkande föreslogs bland fordonsskattenI attannat
på motorcyklar och personbilar skulle utformas enhetsskatt.som en
Förslaget innebar i korthet skattebelopp för bensindrivnaett person-
bilar och motorcyklar kronor skattebelopp1 100 år och högreettper
för dieseldrivna personbilar kronor föreliggande4 200 år. Medper nu
arbete vidgas tillämpningsområdet för enhetsskatten till ävenatt
omfatta lätta bussar, lätta lastbilar och lätta släpvagnar. finnsDet ännu
starkare skäl för införa enhetsskatt för alla de aktuella lätta fordonenatt

för enbart det beträffande personbilar och motorcyklar. Deän göraatt
skäl i delbetänkandet anfördes för övergå från tjänstevikts-attsom
beskattning till enhetsskatt på personbilar och motorcyklar fort-är
farande lika giltiga och återges därför ganska utförligt här. Därefter
redovisas överväganden i avsnitt och framåt.3.5.2nya

Delbetänkandet; miljö- och trafiksäkerhetsklasser

Med hänvisning till anfördebilavgasdirektiv utredningen i del-EU:s
betänkandet miljöklassdifferentiering försäljningsskatten inte äratt av
möjlig förrän det finns miljöklasser med kom-överensstämmersom
mande, inom beslutade kravnivåer delbetänkandet, ff.EU 45s.
Vidare anfördes Sveriges handlingsfrihet inte skulle öka miljö-att om
klassdifferentieringen överfördes till fordonsskattesystemet eftersom
det inte kan klarlagt förenligsådan beskattning medärattanses en
EU:s direktiv. Med hänsyn härtill uttrycktes tveksamhet EU-om
förenligheten hos den nuvarande bestämmelsen fem skatte-årsom
befrielse för lätta fordon i miljöklass 14 fordonsskattelagen.1 §a
Slutligen uttalades inte heller differentiering skatten med hänsynatt av
till fordons trafiksäkerhet möjlig förrän det finns etableratär ett system
för trafiksäkerhetsklassning fordon.av

Delbetänkandet; dieseldrivna personbilar

delbetänkandetI redovisades mycket kraftig ökning antaleten av
dieselbilar till följd såväl nybilsförsäljning import äldre bilar.av som av

för övrigtDetta ökning håller i sig. Vidare beskrevsär en som
miljöegenskapema hos dieseldrivna personbilar i vissanya som
avseenden markant hos motsvarande bensindrivna bilar.sämre än nya
Därefter anfördes i huvudsak följande s. 50.

De beskrivna skillnaderna avgasutsläpp skulle kunna anförasinyss
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för införa totalt högre beskattning diesel-argument att settsom en av
drivna bilar bensindrivna. Med hänsyn till miljön bör personbils-än av
dieslar åtminstone inte i förhållande till bensinbilar och det ärgynnas

minimikrav miljösynpunkt konkurrensneutralitet upprätthållsett attur
mellan motoraltemativen. hittillsvarande högre fordonsskattenDen på
dieseldrivna personbilar har kompensera för skillnaden iavsett att
beskattning drivmedlen bensin och dieselolja. FörhållandetOmav
mellan drivmedelsprisema inte kan ändras differentieringär av
fordonsskatten för närvarande det bästa till buds stående medlet för att
uppnå konkurrensneutralitet.

Med hänsyn till det kraftigt ökade antalet äldre personbilsdieslar bör
den förhållandevis låga fordonsskatten på dieseldrivna personbilar av
årsmodell och äldre1993 höjas till nivå försnarast samma som nyare
fordon. nuvarande utformningenDen där fordonsskatten på person-
bilsdieslar högre för årsmodeller måste betecknasär nyare som
olycklig. saknas anledningDet äldre personbilsdieslar och detatt gynna
finns starka miljöskäl för den föreslagna höjningen äldreeftersom

Ävendieselbilar har miljöegenskaper bilar. dettasämre än nya om
medför skattehöjning på äldre personbilsdieslar så det någotstor ären

måste på grund de starka miljöskälen föraccepteras attsom av
begränsa importen sådana bilar. inte möjligt ha olikaDet är attav
fordonsskatteregler för i Sverige befintliga dieselbilar och sådana äldre
dieselbilar importeras. Om fordonsskatten på äldre dieselbilarsom
skulle kvarstå på ungefär nivå idag det sannolikaär mestsamma som

importen sådana bilar fortsätter med oförminskad styrka, vilket iatt av
fallså måste mycket negativt miljösynpunkt.anses ur

Delbetänkandet; enhetsskatt på personbilar och motorcyklar

Under rubriken "Enhetsskatt innebär avsevärda förenklingar" anfördes i
huvudsak följande i delbetänkandet 52.

nuvarande fordonsskatten efterDen tjänstevikt inte utformad medär
hänsyn till miljön eller trafiksäkerheten. Det saknas såväl miljö- som
trafiksäkerhetsskäl för behålla den gällande differentieringen. Motatt
denna bakgrund kan avsevärda förenklingar fordonsskattenuppnås om

med enhetligt belopp för fordon. enhets-Entas ut ett storen grupp av
skatt skulle medföra förenklingar för fordonsägare, fordonstillverkare
och myndigheter. fordonsägamaFör skulle följden bl.a. bli regist-att
reringsbesiktningar inte behövs enbart det skälet fordonets skatte-attav
vikt ändrats. Vidare skulle det sannolikt bli fler varianter varje bil-av
modell denpå svenska bilmarknaden då det inte krävs typbesiktningen
för varje variant fordonet. enbart exempel förenklings-Detta påärav
vinster kan uppstå. ytterligare exempelEtt utgörs att extrasom av
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undvikas idebiteringar och återbetalningar fordonsskatt skulleav
sådana fall då de för närvarande föranleds ändring det enskildaav av
fordonets tjänstevikt. ökar förståelsen för fordonsskattesy-Dessutom

rationellt.det upplevs enkelt ochstemet om som
Beträffande vägslitage skillnaden mellan olika personbils-är

modeller obetydlig jämfört mellan personbilar ochmed skillnaden
fordon jämfört skillnaderna inomoch medäventunga tungagruppen

fordon. denna bakgrund nuvarande indelningen skatte-denMot ger av
skalan falskt intryck precision ii antal mindre intervaller ettett stort av
fördelningen skatteuttaget.av

Delbetänkandet; miljö och enhetsskatt

Vidare miljöperspektiv, Miljö ochbehandlades enhetsskatten seur
enhetsskatt, invändningi delbetänkandet. konstaterades53 Där att ens.

innebär skatte-enhetsskatt på personbilar skulle kunna detattmot vara
höjningar strider måletför de lättaste fordonen och därigenom mot att
minska inte hållbar.koldioxidutsläppen. Invändningen ansågs Det är
visserligen genomsnitt förbrukarriktigt personbilar iatt tyngre mer
bränsle personbilar och därmed i högre grad bidrar tilllättaän
utsläppen koldioxid, detta gäller inte undantag. Bränsle-utanav men
förbrukningen beror på långt fler faktorer fordonsvikten,än t.ex.

koldioxid-motoreffekt, och förarens körsätt. Vidare utgörmotortyp
utsläpp skall beaktas hosendast de miljöegenskaper etten av som
fordon. övrigt koldioxidskatten och priset på drivmedel deFör är
viktigaste för koldioxidutsläppen. istyrmedlen minska Slutsatsenatt
delbetänkandet blev därför det inte finns några bärande miljöskäl föratt

behålla viktanknuten beskattning på personbilar och motorcyklar.att en

Delbetänkandet; enhetsskatttrafiksäkerhet och

delbetänkandet anfördes följande beträffande fråganI i huvudsak om
tjänsteviktsbeskattning och enhetsskatt trafiksäkerhetssynpunkt.ur

det gäller bilars inbyggda krocksäkerhet egensäkerhetNär är en
vanlig uppfattning och bilar säkrare mindre ochstörre är änatt tyngre

Ävenlättare bilar. uppfattning förenkling verkligadenna ärom en av
förhållanden och egensäkerheten kan variera högst väsentligttrots att
inom olika viktklasser talar detta förhållande den gällandeså mot ut-
formningen skatteskaloma. innebär nämligen högre fordons-Dennaav
skatt och personbilar. Nuvarande kunskapstörre tyngre om sam-
bandet mellan personbilars vikt och deras trafiksäkerhet dock be-är

Ävengränsad. skulle finna säkerheten för ökarattom man passagerare
med storleken bilen de färdas i blir frågan kompliceradpå så närmer

trafikanter,bilens inverkan på säkerheten för övrigaäven vägerman
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gångtrafikanter eller färdas i andra bilar. samladde Vidt.ex. som en
bedömning finns det inte tillräcklig grund för trafiksäkerhetsskälatt av
föreslå styrning viktfördelning fordonsparken.jämnare Imot en av
konsekvens härmed det inte trafiksäkerhetsskäl förenklings-utanvar
skäl anfördes till stöd för förslaget enhetsskatt.som om

miljöklasserOm3.5.2 m.m.

kapitel föreslås det införs miljöklassrelaterad försäljningsskattI 6 att en
motorfordon det finns fastställda miljöklasserså överens-snart som

med de beslutade kravnivåema. BakgrundennyligenEUstämmer ärav
redovisats kapiteli försäljningsskatt tycks2 att ettsom mervara

effektivt tillstyrmedel fordonsskatt det gäller bilköpareän när att styra
bilar i den bästa miljöklassen. det administrativa skäl inteOm t.ex. av
skulle lämpligt införa miljöklassdifferentierad försäljnings-attanses
skatt kan i stället differentiera fordonsskatten efter de miljö-man nya
klassema. alternativ skulle likna det i Tyskland infördaDetta systemet,
jfr. bilaga till detta betänkande. miljöstyrande effekten bör bli5 Den

fallen fordonsskatten utformaslika i båda förutsatt kannästan stor att
nedsättningen skatten utfaller under den första tiden bilenså äratt av

registrerad.
Som redovisas i kapitel har Sverige möjlighet besluta6 attnumera
miljöklasser sådanai enlighet med krav. UtarbetandetEU:som nya av
miljöklasser sker inom och beräknas bli färdigtMiljödepartementetnya

under våren eller Utredningen har erfarit det1999. att sann-sommaren
olikt kommer fråga försäljnings-bli två miljöklasser ochatt attom
skatten skulle kunna hamna i storleksordningen kronor för2 000 ett
fordon i den miljöklassen. Med så förhållandevis begränsatsämre ett
belopp skälkan det visa sig försäljningsskatten administrativaatt av
inte lämplig. alternativ skulle fordon i den bästa miljöklassenSomär ett
kunna befrias från fordonsskatt under så lång tid efter registrering att
den fordonsägaren likaskatterabatt därmed tillkommer blir storsom

försäljningsskatten skulle varit för fordon i den miljö-ha sämresom
klassen. Med utredningens förslag det två års fordonsskatte-motsvarar
befrielse för bensindrivna lätta fordon i den bästa miljöklassen eftersom

föreslagnadet enhetsskattebeloppet för dessa fordon uppgår till 0001
fordon, förkronor år. Beträffande dieseldrivna vilka högreett en-per

föreslagits, fråga kortarehetsskattebelopp skulle det bli betydligtom en
period fordonsskattebefrielse.av

fordonsskatterabattenytterligare alternativ inte bestämmaEtt är att
för viss tid utforma den så den köper bil i den bästautan att som en ny
miljöklassen tillgodoräknas belopp, motsvarande vad försäljnings-ett
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skatten skulle ha till, vilketuppgått sedan får avräknas från fordons-
skatten. Oavsett vilket de båda alternativen väljs börsåav senare som

sådan utformning fordonsskatten få miljöstyrande effekten av en som
sig den hos försäljningsskatten. Skälet för detta så för-närmar är att ett

hållandevis begränsat skattebelopp 2 000 kronor motsvararsom en
ganska kort tids befrielse från fordonsskatt. nybilsköpare väljerEn som

bil i den bästa miljöklassen får med andra del skatte-0rd snabbten av
stimulansen. gäller däremot inte fordonsskatterabatten skulleDetta om
fördelas bilens hela livslängd. utformningsådan bör därför inteEnöver
väljas.

Fordonsskattebefrielse för fordon i den bästa miljöklassen före-
kommer bekant redan bestämmelsen i fordons-l4a§som genom
skattelagen. Med hänsyn till utredningen diskuterar alternativatt nu

liknar denna bestämmelse bör det utredningens tvek-noteras attsom
samhet inför ifrågavarande bestämmelse inte hänför sig till dess miljö-
styrande effekt. Utredningen däremot tveksam till 14 §är om a
fordonsskattelagen förenlig med bilavgasdirektiv eftersom denEU:sär
miljöklass åsyftas där inte inom beslutadEUmotsvararsom en
kravnivå.

Miljöklassdifferentiering bör alltså i första hand ske för-genom
säljningsskatten det inte lämpligt införa miljö-attmen om anses en
klassdifferentierad försäljningsskatt bör liknande miljöstymingså en
kunna uppnås fordonsskattebefrielse för fordon i den bästagenom
miljöklassen.

Differentiering fordonsskatten efter bilarnas specifika bränsle-av
förbrukning förs ibland fram alternativ och sådan utform-ettsom en
ning kan jämföras med den i infördaDanmark så kallade gröna
ägaravgiften, bilaga till detta betänkande. Utredningen vidhåller5se
dock den uppfattning uttalades i delbetänkandet vilken kansom
sammanfattas med beskattningen drivmedel det viktigasteäratt av

förstyrmedlet minska drivmedelsförbrukningen. uppfattningDennaatt
förstärks vad framkommit vid utvärderingen de olikaav som av
skattemas styreffekter, kapitel framstår därmedDet omvägse som en
för minska bränsleförbrukningen detta via skatten pågöraatt att
fordonen.

delbetänkandetI anfördes differentiering efter trafik-skattenatt av
säkerhetsklasser inte möjlig så länge det saknas etableratär ett system
för trafiksäkerhetsklassning fordon. Något sådant föreliggersystemav

inte och utredningens bedömning därför oförändrad i dettaännu är
avseende.
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Dieseldrivna lätta fordon3.5.3

ungefärpå diesel bör hakapitel konstaterades drivmedelsskattenI 2 att
styreffekter efterfrågan motsvarande skatt harpå närtyp somsamma av

drivmedelspriset börefterfrågan på bensin. ökningdet gäller En av
drivmedlet.i minskad efterfrågan på det aktuellasåledes resultera en

ocksåpå lång sikt på kort sikt bördenna effekt verkarAtt änstörrevara
beträffandeeftersom bilinnehavet och bilvaletgälla generellt även

möjligt påverka på lång sikt.dieseldrivna lätta fordon är att
försäljningsskattens påverkan påFordonskattens respektive omsätt-

desamma for dieseldrivna fordonningen bilparken bör också varaav
främst tidsmässigt olikaför bensindrivna fordon. skattemasDet ärsom

styreffektema dessabetalningsproñler upphov till de olika ochsom ger
bensinpersonbilaromsättningen diesel- och påbör påverka sammaav

verkarbåde försäljningsskatten och fordonsskattenfaktumDetsätt. att
såväl diesel-bilvalet bör också gälla generellt forha påverkan påen

bensindrivna bilar.drivna som
ochkombinationen drivmedelsskattdagens skattesystemI är av

bilar. kommerfordonsskatt olika för bensin- och dieseldrivna Detta att
vid dieseldriven bilbilistens val drivmedel bilköpet. Förpåverka enav

fordonsskatten högre. relativadrivmedelsskatten lägre medan Detärär
dimensionerats genomsnittlig diesel- respek-skatteuttaget har så att en

förbensindriven personbil skall ha ungefär skattebelastningtive samma
mil. således primärt den for-årlig körsträcka på 5001 Det ären ca
kommer påverka valet mellanväntade årliga körsträckan att ensom

bensin- dieseldriven bil.eller
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respektivebensin-Förhållandet förkostnaderna1.1: mellanFigur en
dieseldriven bil.

Årlig bensinbilkostnad

dieselbil

Årlig körsträckak

årliga kostnaden,fastaförhållande.figur åskådliggörs detta DenI l.l
vertikalamed denskämingspunkterlinjemasde bådamotsvarassom av

förfordonsskatthögrepå grundaxeln, bland störreär annat enav
kostnadens på-rörligabensindriven.bil för Dendieseldriven än en

lutningen på kurv-åskådliggörskostnadenverkan den årliga genom
inklusivedieselprisetbensin- respektivedelspåverkas avorna, som

blirdieselbilarfördrivmedelsförbrukningen. Kurvanskatt ävenmen av
bränsle-dels mindrebensinbilar grundför påHackare kurvanän av

körsträcka, k,Vid viss årligbränslepris.förbrukning och dels lägre en
dieseldriven bilochbensin-årliga kostnaden förkommer den attenen

denna lönarkörsträckan längreårligadendensamma. Om änärvara
foromvända gällermedan detdieseldriven bildet sig väljaatt en

varierak, kommerBrytpunkten, dvs.körsträckor.kortare årliga att
bränslesnålarede alltjämförs.vilka bilar Förberoende på som
det skall lönakörsträckor förårligadieselbilama räcker allt kortare att

dieseldriven bil.sig väljaatt en
likvärdiga såhelti övrigtbilar upplevsdessa tvåOm typer somav

årligaförväntadedenfrämst kommabör bränslevalet avgörasatt av
iaspekternaturligtvis ytterligarefinnskörsträckan. vägsDet som

fram-och risken förrelativa prestandabilarnasbedömningen t.ex.som
det dockprincipielltförskjutningar i skatterelationen Renttida ärm.m.

avgörandebör denkörsträckanden förväntade årliga mestsom vara
faktorn.
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konkurrensneutralitetden ståndpunktendelbetänkandet intogsI att
miljömässigtbilardieseldrivna och bensindrivna måstemellan ettvara

Naturvårdsverketsvinner stödståndpunktenminimikrav. Den av
gjorts påmiljöegenskaper vilkenbilarsdieseldrivnautvärdering av

Naturvårds-M98/1689/7.regeringsbeslut Iregeringenuppdrag av
i de flestamiljöegenskaperdieselbilamasuttalasverkets attrapport
och debensindrivna bilarmotsvarandeavseenden hos attänär sämre
dieselbilarandelenmotverkasmiljömålen kommer attuppsatta om

minskninglitenmedför dockandel dieselbilarökar. En större aven
utsläppenmarginell minskningochkolväteutsläppen avaven

bränsleförbrukninglägreDieselbilar harkoldioxid. 20-25 änprocent
dieselolja,förbränning literandra sidanbensinbilar å av engermen
koldioxidkolinnehåll,dess högre 15 ängrund procent mercaav

koldioxidutsläppavseendebensin. Skillnadenliterförbränning av en
skullebränsleförbrukning kunnaskillnaden imindre vadblir alltså än

genomgåendemiljöegenskaperövrigahanden. Samtidigtvid ärge
dieselbilamasökningbensinbilar.dieselbilar hos Enhos änsämre av

ochkväveoxiderutsläppenmedför kraftig ökningandel enavaven
hälso-Uppskattningenpartikelutsläppen.kraftig ökningmycket avav

dieselbilar 3-4frånutsläppenindikerar bland ärrisker attannat nya
bensinbilar. Detfråncancerframkallande utsläppengånger än nyamer

diesel-de gamlamycket bättredieselbilar docktilläggs änäratt nya
bilarna.

TrafikbeskattningsutredningensstödjerNaturvårdsverkets rapport
förhållande tillidieselbilarfall inte börislutsats vartatt gynnaman

skatte-tillräckligt stöd förUnderlaget dock intebensinbilar. attger
bland denför dettaSkälenmässigt bensinbilama. är annatgynna

bättrefaktiskt hardieselbilamautvecklingensnabba tekniska attsamt
finnsoch koldioxid.kolväten Deti avseendenmiljöegenskaper ett par

dieselbilar skatte-användandetanledning förhindradock all äratt att av
Fordonsskatten påbensinbilar.jämförelse medimässigt gynnsamt

ibör därförlastbilar och lätta bussarpersonbilar, lättadieseldrivna även
fordon förbensindrivnamotsvarandehögre påfortsättningen änvara

bensin,beskattas lindrigaredrivmedlet dieselförkompensera änattatt
storlek.Enhetsskattensvidare avsnitt 3.5.8,se

Enhetsskatt3.5.4

ochfordonsskattenviktanknutnaför slopa dendet gäller skälenNär att
anfördesvadförsta hand tillenhetsskatt hänvisas iden medersätta som

förenklingsskäletanfördesviktigt skäli delbetänkandet. Ett som var
fordonsskatte-förståelsen förframhölls,i samband därmedoch att

19-0882Bilen4 . . .
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skallenkelt och rationellt.ökar det upplevs Detsystemet om som
betydelsen skatte-tilläggas knappast kan överskatta att ettatt avman

naturligtvisrationell utformning. gällerhar enkel och Dettasystem en
kan reglernafordonsskattesystemet i dettainte bara för systemmen

effekter kanförenklas betydligt negativa uppstår. Tvärtomutan att
enkelt och rationelltvissa effekter försvinna. Ettoönskade systemetav

underlättar förfordonsskattesystem medför bland attannat man
dock minst lika viktigt- intefordonsägare för myndigheter.och Det är

upplevsför berörda fordonsägama skattesystemetbara de direkt att-
i fordonsskattlogiskt. nuvarande skillnadenkonsekvent och Densom
upplevaslastbilar kan med fogmellan personbilar och lättat.ex. som

i delbetänk-för personbilar uttaladesologisk. Angående skatteskalan
falsktmindre intervallerandet indelningen i antal ettatt ett stort ger

naturligtvis i sig negativt dessutomintryck precision. Detta är menav
efter kg-intervallerframstår den aktuella indelningen 100 nästan som

personbilfordonsskatten påutmanande då den ställs i relation till att en
medliknande fordonkan flera gånger högre påän ett annat,vara

avsnittlätt lastbil jfr.vikt det registreratärsenare somsamma om-
sista stycket.3.3.3,

varkenpersonbilar anfördes i delbetänkandet detdet gälldeNär att
den nuvarandefinns eller trafiksäkerhetsskäl för behållamiljö- att

möjligt mindre anled-viktanknutna beskattningen. finnsDet ännuom
förlätta fordonen vilketning skattemässigt de tyngstaatt gynna -

lastbilar ochden lägre fordonsskatten på lättanärvarande sker genom
olämplig mednuvarande utformningen framstårlätta bussar. Den som

trafiksäkerhet, vidare avsnitt 3.5.6hänsyn till såväl miljö omsom se
lastbilar.lätta

bussar3.5.5 Lätta

utformas enhetsskatt medFordonsskatten på lätta bussar bör som en
differ-för personbilar och lätta lastbilar ochskattebelopp somsamma

entierad mellan dieseldrivna och bensindrivna fordon på sätt.samma
i huvudsakSkälen för den föreslagna enhetsskatten på lätta bussar är

lastbilar och viktgränsendesamma anförs i avsnitt lättanästa omsom
för lätta lastbilar. Med andrabör densamma för lätta bussar somvara

överstigerbussar skattevikt inteord bör enhetsskatt påtas ut vars
500 kg.3

skattenför närvarande utformad såSkatteskalan för bussar är att
kapitel itill kg i 4 dettainte ökar med skattevikten längre 3 001än men

förfordonsskattenbetänkande lämnas förslag höjning tyngreavom
med totalvikt i intervalletbussar. förslag berör dock inte bussarDetta
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3 000-3 kg.500 Därmed det inte hindernågot låta denmöter att nu
föreslagna enhetsskatten omfatta bussar med skattevikter till ochupp
med kg.3 500 invändningEn kanske skulle kunna göras motsom en
sådan skattehöjning för lätta bussar skatten på lätt buss dåär att en
skulle bli betydligt högre skatten på buss.6 Skälen förän t.ex. tonsen

lätta bussar skall omfattas enhetsskatt övriga lättaatt av samma som
fordon dock betydligt starkare skälen för i fordonsskatte-är än att
hänseende behandla lätta bussar på bussar. Försätt tungasamma som
övrigt bör risken för frånövergång lätta bussar till bussar överen
3 500 kg obetydlig. Skattevikten kg framstår3 500 naturligvara som en

mellan lätta och fordon och lättagräns bussar bör behandlas likatunga
med övriga lätta fordon det innebär skatten dessapå bliräven attom
högre på bussar. Om det förhållandetän intetunga senare anses
godtagbart bör i första hand skatteskalan för bussar justeras såtunga att
fordonsskatten på buss aldrig understiger skatten påtungen
motsvarande lätt buss. Enhetsskattebeloppet skulle därmed utgöra
lägsta möjliga skattebelopp för de bussarna.även tunga

3.5.6 lastbilarLätta

Fordonsskatten på lätt lastbil eller lätt buss för närvarandeären en
lägre på lika fordon registreratsavsevärt än ett tungt som som person-

bil. harDet inte framkommit sig miljö- eller trañksäkerhetsskälvare
eller några andra skäl för ha det på det finns bådeTvärtomatt sättet.
miljö- och trafiksäkerhetsskäl talar det nuvarande förhåll-emotsom
andet. För undvikande missförstånd bör dock framhållas, denattav
främsta anledningen till höja skatten på lastbilar och bussar tillatt

nivå för personbilar det helt enkelt finns någotär inteattsamma som
hållbart skäl för lätta lastbilar och bussar skall i skattehän-att gynnas
seende.

En tänkbar invändning skatt på personbilar ochmot att ta ut samma
lätta lastbilar skulle kunna det fråga två olika fordonsslagärattvara om
med olika transportuppgifter. sådan invändningEn bara delvis riktig.är
När det gäller lastbilsregistrerade kombibilar så deär av samma
fordonstyp personbilar och de utför i utsträckningstorsom samma

Övrigatransportuppgifter dessa. lätta lastbilar kan också ofta hasom
användningsområden personbilar. Det viktigaste dockärsamma som

fråga sig skillnaden mellan personbilars och lätta lastbilarsatt tran-om
sportuppgifter relevant. skall dockFörst någotär varför densägas om
nuvarande lägre skatten på lätta lastbilar och bussar olämpligär ur
milj och trafiksäkerhetssynpunkt.ö-

Många lätta lastbilar har betydligt högre skattevikt genomsnittetän
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för personbilama. För del dessa lätta lastbilar, s.k.tyngre t.ex.en av
eller s.k. Sport Utility Vehicles SUV, motorstyrkanärvans propor-

tionellt så fordonets fartresurser blir jämförbara medstörre, att en
personbils. förefallerDet uppenbart sådana bilar generellt utövaratt

miljöpåverkan genomsnittliga personbilar.större talarän Dessutom
mycket för de har negativ inverkan på säkerheten för andra trafik-att

inverkan den teoretiska skillnaden ianter, är större änen som mer
säkerhetspåverkan mellan två personbilar med 100 kg vikt-t.ex.
skillnad. Särskild betydelse bör tillmätas det förhållandet ochatt vans
liknande bilar ofta har motorstyrka och fartresurser möjliggör attsom
de körs personbilar","som vilket i kombination med deras avsevärda
tyngd skapar speciella risker. sådantFör lastbilsregistrerat fordonett tas
för närvarande lägre fordonsskatt för lättareänut avsevärten
personbil. Enligt utredningens mening finns inte tillräckligt underlag
för bestämma högre fordonsskattenivåer för ifrågavarande fordonatt än
för personbilar med hänsyn till såväl miljö- trafiksäkerhets-men som
skäl bör de i fall inte i förhållande till personbilama.vart gynnas

återkommaFör till skillnaden mellan personbilars och lättaatt
lastbilars transportuppgifter och frågan denna har relevansnågon iom
skattehänseende så kan börja med konstatera skattenivån föratt attman
de lastbilarna bestämd med hänsyn till bland inter-tunga är annat
nationella konkurrensskäl. Skattenivån för lätta lastbilar har anpassats
härtill vilket inneburit den under de gångna åren har sänktsatt när
skatten på lastbilar sänkts inte höjts skattentunga närmen person-
bilar höjts. har lett framDetta till nuvarande skillnader mellanstora
skatten på personbilar och lätta lastbilar. framstår dockDet som
oskäligt fordonsskatten på lätt lastbil kan så lite 15att en vara som

skatten likadan, personbilsregistrerad bil.procent av en men
Internationella konkurrensskäl framträder inte heller med någon styrka

det gäller lätta lastbilar sådana skäl måste i första handnär beaktasutan
vid beskattningen lastbilar. Ibland framförs uppfattningentunga attav
skatten på lastbilar ändå bör lägre allmänna närings-vara av mer
politiska skäl. denna uppfattningMot måste invändas lägre fordons-att
skatt lättapå lastbilar skulle synnerligen trubbigt instrument förettvara

stödja näringslivet. räcker egentligenDet med konstateraatt att att
företag i utsträckning använder personbilar liksom privat-stor att

i utsträckning använder lastbilsregistrerade bilar. Förstorpersoner
övrigt det enhetsskattebelopp, kommer föreslås, så måttligtär attsom

det rimligtvis inte bör påverka lönsamheten inom sigatt transport-vare
branschen eller hos företag.andra

de hittillsUtöver anförda skälen för enhetsskatt så det mycketär
betydelsefullt därigenom skulle undanröja incitamentet föratt attman
omregistrera personbilar till lätta lastbilar. del de ombygg-En stor av
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nader bilar för närvarande skatteskäl skulle därmedgörsav som av
upphöra.

Liksom i fråga de lätta bussarna skulle det kunna invändas, attom
skattehöjning för lätta lastbilar till nivå för personbilaren samma som

innebär skatten lätt lastbil blir betydligt högre skattenänatt en
6 lastbil. Skälen för behandla lätta lastbilar lika medtex. tons atten

övriga lätta fordon dock minst lika starka det gällde lättaär närsom
bussar och betydligt starkare förskälen låta lätta lastbilarän att
omfattas skatteskala lastbilar. Fordonsskatte-tungaav samma som
nivåerna för lastbilar har utformats med hänsyn till internationelltunga
konkurrens, dvs. med hänsyn till skäl inte sig påminda likagörsom
starkt beträffande lätta lastbilar. Beträffande lastbilar finns inte risk för

obetydlig övergång från lätta fordon till fordon kg3än 500övermer en
eftersom de omfattas körkortskrav och lägre hastig-strängaresenare av
hetsbegränsningar. lastbilar bör därför omfattasLätta enhets-av samma
skattebelopp övriga lätta fordon. blir fordonsskattenDärmedsom
lätta lastbilar högre på vissa lastbilar. inteOm detta kan godtasän tunga
så bör det i första hand bli fråga justera skattenivåerna föratt tungaom
lastbilar så enhetsskattebeloppet lägsta möjliga skattebeloppatt utgör

för dessa.även

släpvagnar3.5.7 Lätta

Lätta släpvagnar bör också ingå i det föreslagna enhetsskattesystemet.
Lika lite beträffande tidigare behandlade fordonsslag finns detsom
några skäl för behålla den viktanknutna beskattningen lätta släp-att av

Viktgränsen för vad lätt släpvagn börär attvagnar. som anse som en
dock något lägre motsvarande för lätta bussar och lättasättas än gräns
lastbilar.

Nuvarande fordonsskattebestämmelser för släpvagnar med skatte-
vikt kg3 000 skiljer sig från vad förgäller lättareöver avsevärt som
släpvagnar, jfr. avsnitt 3.3.4. de släpvagnama påverkasFör tyngre
skatten bland dragbilen bensin- eller dieseldriven. Medärannat av om
hänsyn härtill bör viktgräns tillämpas för vilka släp-avgöraattsamma

skall lätta och omfattas enhetsskattesystemet.vagnar som anses som av
Såvitt släpvagnar bör alltså tillämpningsområdet för enhetsskattenavser
begränsas till fordon skattevikt inte överstiger kg. Skill-3 000vars
naden i förhållande till Viktgränsen för lätta bussar och lätta lastbilar
har dock ingen praktisk betydelse. november fanns inte endaI 1997 en
registrerad släpvagn med skattevikt mellan och3 000 3 500 kg.

Fordonsskattesystemet måste i vissa avseenden schablon-vara
mässigt. därför skäligtDet hänsyn till släpvagnarär att ta att genom-
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förhållandetanvändning och till detsnittligt har begränsad årlig atten
drasanvändas självständigt, dvs. de måstede inte kan annatettav

fordonsskattepliktigt. På grundregelfordon och detta fordon är avsom
begränsas tillenhetsskattebeloppet för lätta släpvagnardet anförda bör

bensindrivna lätta fordon.hälften skatten påav

storlekEnhetsskattens3.5.8

fordon och skattenfordonsskatten bensindrivetRelationen mellan på ett
fortsättningsvis be-fordon börmotsvarande dieseldrivet även vara

drivmedel. Med andrabeskattningen respektiveroende hur hög är avav
fordon förför dieseldrivnabör fordonsskatten högre0rd änvara

bensin.beskattas lindrigarebensindrivna eftersom dieselbränsle än
alternativ,motoraltemativen reellafall då de bådagäller iDetta utgör

Fordon med skattevikteri beträffande lätta fordon.dvs. huvudsak över
mycket sällan bensindrivna.3 500 kg är

och dieselbil bör såi fordonsskatt för bensin-Skillnaden varaenen
fordonsägare,"genomsnittlig"alternativen blir likvärdiga förstor att en
mil. Därmedungefär 500dvs. med årlig körsträcka 1omen person en

alternativetofta det ekonomiskt bästaframstår dieseldrivna fordon som
genomsnittet.årliga körsträckor överstiger Detför fordonsägare vars

och dieselaltemativet kunnatnaturligtvis varit önskvärt bensin-hade att
omöjligt uppnådettalikvärdiga för alla fordonsägare är attgöras men

skatten på driv-beträffande rörliga kostnademaskillnad denär en
fastaskillnad avseende de kost-medlet skall kompenseras engenom

oundvikligtfordonsskatten. därförnaderna den årliga Det är att en
får intressekörsträcka medför fordonsägarenlängre årlig störreettatt

väljadrivmedelskostnadför begränsa sin rörliga att ettatt genom
dieseldrivet fordon den högre fordonsskatten.trots-

fordon får alltsådieseldrivnahögre fordonsskatten på lättaDen
förkompenseraförhållandevis schablonmässigt sätt attettanses som

den detdrivmedelden beskattningen ifrågavarandelägre ärmenav
sammanhangetför detta. det härbästa till buds stående medlet Igöraatt

bensindriven bil jämförtförkan tilläggas totalkostnaden ägaattatt en
faktorer skattemassjälvfallet beror flermed dieseldriven änaven

inköpspriset för bil medkanstorlek. Bland nämnas attannat en
motsvarande bilmodell medbrukar högre fördieselmotor änvara

förprisskillnad kan betydandebensinmotor. Storleken denna varaav
fall.ungefär fem i andrabilfabrikat begränsa sig tillvissa procentmen

bensin, dvs.dieselolja i sig billigare produktVidare ävenänär en
frånbortsett beskattningen.

Fordonsskatten personbil ungefär fyradieseldrivenpå ären nyare
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gånger skatten bensindriven personbil.så på motsvarandestor som
Beloppsmässigt innebär skillnaden den årliga fordonsskatten för deatt
flesta dieseldrivna personbilar 000-5 000 kronor högre för4är än mot-
svarande bensinbil. Anledningen till den nominella skillnadenatt
varierar naturligtvis skatten enligt gällande regler beroendeär äratt av

i fordonens tjänstevikt. Skillnaden mellan fordonsskatten för dieselbilen
och för liknande bensinbil skillnaden i beskattningmotsvaraen avses

l respektive drivmedel. Nuvarande skillnad förefaller väl avvägdav vara
beaktar dieselaltemativet väljs fordons-huvudsakligenattom man av

kör betydligt flesta andra500 mil år medan del 1ägare änsom mer per
väljer bensindrivna bilar. gäller dock inte bilen innehasDettai om som

i tjänstebil. sådana fall betalar nämligen arbetsgivaren fordonsskattenI
detta påverkar den anställdes förmånsvärde. Samtidigt skall denutan attli anställde, i enlighet med de tjänstebilsregler gäller från den 1nya som

i januari själv betala drivmedlet alternativt beskattas för förmånen1997,

l arbetsgivaren betalar drivmedlet. Därmed tjänstebils-kanattav en
l innehavare välja den bil lägst drivmedelskostnad- dieselbilensom ger

själv "drabbas" den högre fordonsskatten. Dieselbilamasutan att av-
andel nybilsförsäljningen till företag har följaktligen ökat kraftigtav
sedan de tjänstebilsreglema infördes och kritiska har ifråga-rösternya

utformningen dessa regler. har bland framhållitsDetsatt attannatav
ifrågavarande fordon kommer finnas kvar bilparken under tid.i långatt
Trafikbeskattningsutredningen dock inte någragör närmare överväg-
anden rörande den här frågan eftersom reglerna beskattning bil-om av
förmån inte ingår i utredningsuppdraget.

Nuvarande skillnad mellan fordonsskatten på dieseldrivnanyare
personbilar bensindrivna väloch personbilar framstår alltså som
avvägd i fall bortser från problematiken för-rörandevart om man-
månsbilar. Motsvarande skattenivå bör därför gälla inte förbara
dieseldrivna personbilar modell förår och1994 ävenutanav nyare
äldre dieseldrivna personbilar liksom för andra dieseldrivnalätta
fordon. Därmed bör skatten på dieseldrivna lätta fordon bestämmas så

den minst 4 000 kronor högre på bensindrivna lätta fordon. Detär änatt
innebär betydande skattehöjningar för dieseldrivna personbilar 1993av
års modell och äldre och höjningar för dieseldrivna lättaännu större
lastbilar och bussar. emellertid motiverat med hänsyn till deDetta är
starka miljöskälen för begränsa ökningen andelen dieselbilar.att av
Vad gäller äldre dieseldrivna personbilar så framhölls redan i delbe-
tänkandet den lägre skatten på dessa, ungefär hälften skatten påatt av

dieseldrivna personbilar, bidrar till ökad import till Sverigenyare av
äldre dieselbilar med dåliga miljöegenskaper. ansågsDetta ettsom
allvarligt problem bör åtgärdas fordonsskatten äldrepåattsom genom
dieseldrivna personbilar höjs till nivå för dieselbilar.samma som nyare
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Problemet med import begagnade dieseldrivna personbilar harav
fått förstärkt aktualitet Naturvårdsverkets jfr.numera rapportgenom

avsnitt 3.5.3 och enligt den här utredningens uppfattning höjningär en
fordonsskatten på äldre dieseldrivna personbilar deav mesten av

angelägna miljöåtgärdema inom vägtrafikområdet. Dessutom bör
skattenivån för andra lätta dieseldrivna fordon höjas till nivåsamma

för dieseldrivna personbilar.som
Övergången till enhetsskatt skulle, det samlade fordonsskatte-om

behålls oförändrat, innebära sänkt skatt för de flestauttaget personbilar
och skattehöjningar förövriga lätta fordon. dock inteDet självklartär

fordonsskatteuttaget skall oförändrat. kapitel iatt I detta betänk-5vara
ande lämnas förslag sänkning fordonsskatten trafik-påom en av
traktorer vilken skulle medföra viss minskning fordonsskatte-en av
intäktema. Vidare föreslås i kapitel 6 återstående delar försälj-att av
ningsskatten på motorfordon avskaffas. Motsvarande intäktsbortfall bör
finansieras ökning fordonsskatteintäktema med 200genom en av ca
miljoner kronor år. Slutligen kan frågan de lämpligamestper om
nivåerna för fordonsskattebeloppen komma påverkas eventuellaatt av
förändringar i beskattningen drivmedlen. Med beaktande detav av nu
anförda kan frånutgå enhetsskattebeloppet 1000 kronor förman
bensindrivna lätta fordon. Enhetsskattebeloppet för dieseldrivna lätta
fordon bör tidigare minst kronor4 000 högre, dvs. lägstsagtssom vara
5 000 kronor. Sistnämnda belopp bör å andra sidan inte överskridas nu
eftersom det ändå blir fråga mycket kraftig höjning för vissaom en
dieseldrivna fordon. Samtidigt bör åter framhållas skillnaden mellanatt
den årliga fordonsskatten för bensinfordon respektive dieselfordon

skillnaden i drivmedelsbeskattningen.motsvara För uppnåavses att
detta måste fordonsskatten med nuvarande nivåer för skatterna på-
respektive drivmedel skilja minst kronor4 000 mellan bensinbilar-
och dieselbilar. Med hänsyn till det anförda bör följande enhets-nu
skattebelopp gälla.

Fordon Fordonsskatt årper
Motorcyklar l 000 kronor
Personbilar, bensindrivna l 000 kronor
Personbilar, dieseldrivna 5 000 kronor
Lätta bussar, bensindrivna 0001 kronor
Lätta bussar, dieseldrivna 000 kronor5
Lätta lastbilar, bensindrivna 000 kronor1
Lätta lastbilar, dieseldrivna 000 kronor5
Lätta släpvagnar 500 kronor
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4 Fordonsskatt på bussartunga

Utredningens höjning fordonsskatten förförslag: En tungaav
bussar bör omfattaendast dieseldrivna bussar. Fordonsskatten för
dessa bussar bör viktdifferentieras förpå sätt tungasamma som
dieseldrivna lastbilar. bör indelas olika skatteklasserBussarna i
beroende på de har eller fyra fleratvå, eller axlar. Storlekentreom
på höjning fordonsskatten kan, med vissa mindre justeringar,en av
bestämmas utifrån beräkningar Institut förStatensav
KommunikationsAnalys.

Inledning4.1

Detta kapitel behandlar utformningen höjning fordonsskattenav en av
för bussar. Med bussar i det följande bussar medtunga tunga avses
skattevikter 3 500 kg.över

Avsnitt innehåller redogörelse för till höjningen4.2 bakgrundenen
fordonsskatten för bussar. Därefter beskrivs gällande fordons-tungaav

skatteregler i avsnitt avsnitt redogörs for de uppgifter4.3. I 4.4 som
inhämtats. Avsnitt innehåller gjorts vid4.5 de överväganden harsom
utformningen höjningen fordonsskatten.av av

4.2 Bakgrund

Kommunikationskommittén har i sitt slutbetänkande SOU 1997:35
föreslagit fordonsskatten för bussar i långväga trafik bör höjas såatt att
den full intemalisering effekter.busstrafikensmotsvarar externaav

Regeringen har därefter i proposition 1997/98:56, Transportpolitik
för hållbar utveckling, bedömt fordonsskattesystemet för bussaratten
bör omarbetas med sikte på nå intemalisering. Regeringen haratt en

skattesystemet bör utformas på fordons-sättansett att samma som
skatten för lastbilar med olika skatteklasser beroende på vikt ochtunga
axelkonfiguration. Vidare har regeringen omarbetningansett att en av
skattesystemet bör ske utifrån de beräkningar gjorts Statenssom av
Institut för KommunikationsAnalys beräkningar visarSIKA. Dessa

behovet skattehöjning för buss med platser eller kan60att av en en mer
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bestämmas till kronor Riksdagen har beslutat icirka 22 000 år.per
rskr.enlighet med propositionen i denna del bet. 1997/98:TUl0,

1997/982266.
Trafikbeskattningsutredningen har i tilläggsdirektiv Dir. 1998:92

utformningenblivit ålagd lämna förslag på den närmareatt 1av en
idärvidhöjning fordonsskatten för bussar. Utredningen har atttungaav

utformningenbeakta vad framförts i regeringens proposition omsom
lämplig-sådan höjning. således inte frågaDet är göraattom enav en

frånhetsbedömning höjning fordonsskatten för bussar utred-av en av
ningens sida.

Gällande bestämmelser4.3

fordonskungörelsen bil inrättad förbuss enligtEn utgörs ärav en som
befordran föraren bilenflera åttaän utöver även ärpersoner omav

förinrättad ändamål.annat
för bussar inteFordonsskatt med 984 kronor år tungatas ut per som

kan med bensindrivna bussar, och meddrivas dieselolja, 1 545t.ex.
kronor för bussar kan drivas med dieselolja.år tungaper som
Anledningen till det relativt låga skatteuttaget på bussar dessaär att

avskaffandet den s.k.kompenserades med låg fordonsskatt vid aven
kilometerskatten införandet särskild skatt dieselolja.och på Förav en
bensindrivna lastbilar fordonsskatt med belopptunga tas ut samma som
för emellertidmotsvarande bussar. dieseldrivna lastbilarFör tastunga
fordonsskatt belopp vikten.med ökar medut ett som

Inhämtade uppgifter4.4

Enligt uppgift från Vägverket fanns i oktober cirka1998 12 700 tunga
bussar trafik avställda. det totalai och cirka 300 bussar Av2 som var
antalet bussar huvuddelen eller treaxliga medan mindretvå- ettvar
antal fyr- eller fleraxliga. Vägverket har också inhämtatsFrånvar

Uppgifternauppgifter antalet i dieseldrivna bussar.om passagerare
visar fleraxliga bussar fördet finns både tvåaxliga och eller 60att tre-
eller fler Uppgifterna variation ivisar också det är storatt lpassagerare.
fråga for från kg till kg.skatteviktema dessa bussar, 000 29 00014om
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l överväganden4.5

harför bussarfordonsskattenhöjningberäkningarDe somavav en
bussar. Detdieseldrivnahainte ängjorts SIKA avsett annatsynesav

omfattaskallfordonsskattenhöjningdärför ifrågasättaskan avom en
bedömning börför sådanAvgörandebussar.bensindrivna varaäven en

jämställas ikanbussarbensindrivnaochdieseldrivnahuruvida
olikhetervissafinnsdetkonstateraskanbeskattningshänseende. Det att

bensinförEnergiskattenbensindrivna.ochbussardieseldrivnamellan
bränsle-högreharbensindrivna bussarochdieseloljaförhögre änär en

Även andrakankörsträckomabussar.dieseldrivnaförbrukning än vara
bussarBensindrivnadieseldrivna bussar.förbensindrivna bussarför än

beskattaoskäligtdärförfårantalet.till Det attfådessutomär varaanses
Fördieseldrivna bussar sätt. attochbensindrivna bussar samma

j fordonsskatte-omfattaskunnaskallbussarbensindrivnaäven av en
har gjortsdeberäkningarandradet således änkrävshöjning avsom
från SIKA:sutgåharutredningentillMed hänsyn attSIKA. att

förfordonsskattenhöjningdärför endastföreslåsberäkningar aven
meddrivsbussarhelleromfattas inteDärmeddieseldrivna bussar. som

fordonsskatten.höjningmetanoletanol ellerel, motorgas, avav engas,
förfordonsskattenviktdifferentieringen tungagällerdetNär av
fördesammaintervallemabör tungabussardieseldrivna somvara

vissabörhundrakilosintervaller. Däremotdvs.lastbilar,dieseldrivna
axlar.efter antaletskatteklasseri olikaindelningeniförändringar göras

antaletberoende påskatteklasseri olikadelas inlastbilarTunga om
ellervisserligen två-flesta bussarflera. Deeller ärtvå elleraxlar är tre

böröka. Bussarnaförväntasfyraxliga bussarantalettreaxliga men
ellertvå,de harberoendeskatteklasserolika tredärför indelas i om

axlar.flerafyra eller
harpå bussarfordonsskattenhöjningstorlekenVad gäller avenav

olikakörsträckor igenomsnittligaårligauppgifterfrånutgåttSIKA om
och1987statistik för årenbygger påuppgifterviktintervall. Dessa

dessutomUnderlagetaktuellt.inte helt ärsåledesUnderlaget1988. är
vikt-vissaförberäkningarsaknaseftersom detofullständigtdeltill viss
frånuppgifterytterligaredärför begärtharUtredningenintervaller.
inteavvikerkörsträckoruppgifterBilprovning. SIKA:sSvenskAB om

gjortharberäkningar SIKAuppgifterna.inhämtade Defrån demarkant
fordonsskatten.höjningförunderlagdärför godtaskan avensom

börfordonsskattenvadberäknathar SIKAtvåaxliga bussarFör
medochtillkgoch med 3 000frånskatteviktertill såvittuppgå avser
börskatteökningenvisarberäkningenResultatetkg.000 att20 av

körsträckomasberorviktintervallen. Dettaskildade attvariera i
kg000och med 12frånskatteökningenExempelvis harolika.längd är
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till till kronor medan skatte-och med 13 000 kg beräknats 107l
har beräknatsökningen från och med kg till och med kg13 000 14 000

till skulle ligga till grundkronor. det fall dessa beräkningar10 079 För
för fordonsskatten detta innebära skatteskalanhöjning torde atten av

med kgkommer stiga brant från och med kg till och 14 00013 000att
vidför sedan plana och återgå till jämn stigning 17 000att ut en mer
bussar i dekg. skulle emellertid kunna innebära innehavDetta att av

till fönnån förviktintervaller fordonsskatten stiger brant undviksdär
fordonsskattbussar i viktintervall med obetydligt högrehögreett en

eller för i viktintervall med betydligttill förmån bussar lägreett en
undvika bör skatteskaloma inte stigalägre fordonsskatt. dettaFör att

för tillåtas bussarna ibrant i viktintervallen. bör kunnaDetta trots att
långa körsträckor.dessa viktintervaller enligt SIKA:s beräkningar har

därför i intervalletSkatteskalan för tvåaxliga bussar bör utjämnas
kg till kg.13 000 17 000

fordonsskatten börtreaxliga bussar har beräknat vadFör SIKA
kg till och meduppgå till såvitt skattevikter från och med 18 000avser

inte bussar i de lägrekg. beräkningar omfattar således24 000 SIKA:s
viktintervallerna. innebära beräkningarnabehöver dock inteDetta äratt

förofullständiga. genomsnittliga körsträckor skulle beräknasOm
treaxliga bussar med skattevikter under kg kommer resultatet13 000 att

dessa skattevikter.bli osäkert grund det ringa antalet bussar medpå av
skattevikt kan emellertid antaletbussar med relativt lågFör tunga en

axlar ha betydelse för vägslitaget antalet axlar påantas samma som
tvåaxliga och treaxligamotsvarande lastbilar. Förhållandet mellan

bussar förhållandet mellankan därför detsammaantas vara som
Med anledningmotsvarande tvåaxliga och eller fleraxliga lastbilar.tre-

härav fordonsskatten skattevikt från ochbör för treaxliga bussar med
beräknas utifrånmed kg till och med kg kunna3 501 13 000

fordonsskatten för tvåaxliga bussar i analogi med skillnaden mellan
fleraxligafordonsskatten för motsvarande tvåaxliga och ellertre-

från kg till och medlastbilar. skattevikter och med 13 001 18 000För
kg utjämnas skatteskalan så den vid skattevikten kg i nivå23 001 äratt
med beräkningar.SIKA:s

ledbussar, dvs. bussarhar också beräknat fordonsskatt förSIKA
skattebelopp för dem förmed enkelaxlar, och högre äntre angett ett

till antalet skatteklasser börövriga treaxliga bussar. Med hänsyn att
inte föreligger skillnad mellanbegränsat och det någon störreattvara

de för ledbussar och övriga treaxliga bussar,beräknade skattesatserna
finns inte tillräckliga skäl för införa särskild skatteklass fördet att en
ledbussar. därför beskattas på övrigaLedbussar bör sättsamma som

åstadkoms skatteskalan för treaxligatreaxliga bussar. Detta attgenom
bussar tillåts fortsätta i sin huvudriktning.
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börvad fordonsskattenberäknatfyraxliga bussar har SIKAFör
medkg till ochfrån och med 24 000skattevikteruppgå till såvitt avser

kg till och med 13 000skattevikter från och med 501326 000 kg. För
treaxligaförkunna beräknas påkg bör fordonsskatten sätt somsamma

bussar börfyr- eller fleraxligaför treaxliga ochbussar. Skatteskaloma
fyra eller flerameddessa viktintervaller. Bussardärför sammanfalla i

medochvid högre vikter. Frånkostnaderaxlar har dock lägre externa
förskiljas åt och skattesatsendärför skatteskalomakg bör13 001

skallden skattesatsfler lägremed fyra axlar ellerbussar än somvara
med motsvarande vikt.för treaxliga bussarutgå

fordonfordonsskatt på lättaUtredningen har i kapitel 3 om
påföras enhetsskattskalllätta dieseldrivna bussarföreslagit att omen

emellertid fordons-kommerUtifrån beräkningarkronor. SIKA:s5 000
skattevikterför bussar medkronorskatten bli lägre 5 000än tungaatt

fordonsskattenoskäligtkan framståtill 000 kg. Det13 attsomupp ca
skulle därförfordon.fordon för lättare Detlägre för änär ettett tyngre

omfatta bussarenhetsskattenkunna låta ävenövervägas tungaatt upp
inte framUtredningen lägger dockjfr. avsnitttill kg, 3.5.5.13 000ca

viktintervallet 500-för bussar i 3sådan uppjusteringförslag någonom
kg.13 000

olikavikt för deoch bussensRelationen mellan skattesatser
i nedanstående diagram.skatteklassema redovisas

Fordonsskatti
årkr per35 000

i30 000

25 000

20 000
V15000

10000

5 000
i 4-; J i0 n : : -:

25 27 29 3115 17 19 21 2335 5 7 9 11 13
skattevikter i 1000-taIskg

två axlar-O-Buss med
-I-Buss med axlartre

ellerflera axlar-A-Buss medfyra

och fritids-för särskilt idrotts-från olika håll påpekatsharDet att
utifrånfordonsskatten för bussarkan höjningverksamheter etc. en av

förkraftig ökning kostnadeninnebära alltförberäkningarSlKA:s aven



110 F ordonsskatt på bussartunga SOU 1999:62

i dessa verksamheter.transporter Det skulle därför kunna övervägas att
lägre fordonsskatt för bussar i sådanata ut verksamheter. finnsDeten

emellertid inte tillräckligt detaljerade registeruppgifter för kunnaatt
urskilja dessa bussar från övriga bussar. Utredningen skall tidigaresom

inte hellernämnts någon lämplighetsbedömninggöra höjningav en av
fordonsskatten för bussar. En bedömning huruvida bussar i vissav
verksamhet skall påföras fordonsskatt utifrån andra förutsättningar kan
därför inte göras.

Den föreslagna höjningen fordonsskatten för bussar kommerav
omfatta bussaräven går i lokal och regionalatt kollektivtrafik. Detsom

kan dock regeringen i den tidigare nämndanoteras propositionen,att
Transportpolitik för hållbar utveckling, har bedömt detta skulleatten
kunna leda till taxehöjningar eller trafik får kollektiv-sämre som
trafikresenärer välja bilen i stället. Regeringen haratt därför ansett att
berörda landsting och kommuner bör kompenseras fullt förut
höjningen fordonsskatten återföring via det generellaav genom en
statsbidragssystemet.
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traktorerpåFordonsskatt5

be-olikatraktorerbeskattasnärvarandeFörförslag:Utredningens
ochtillämpasvåraBestämmelserna är attanvändningssätt.roende

såpåinförasdärförbörEnhetsskattfunktion.ingenifyller settstort
användningssättsitttraktorersådanapåskatten genomsätt att som

jordbruks-förnivåtillsänkstrafiktraktorer somsammasomanses
fordons-oförändradinnebärFörslagetår.kronor225traktorer, per

fåmycket ärdeteftersomtraktorer ärflestaallraför de somskatt
slopasfordonsskattenbörVidaretrafiktraktorer.registrerade som
grundskattepliktiga pånärvarandeför ärsläpvagnarsådanaför som

trafiktraktorer.drasdeatt avav

Inledning5.1

Skattereglematraktorer.påfordonsskattenbehandlaskapitlethärdetI
förgällervadfrånavgörandepå sättskiljer sigför traktorer ett som
be-helttraktorerfråga ärifordonsskattenfordonövriga att omgenom
in-fordonsskattelagenEnligt 20 §användningsområde.derasroende av

klassochtrañktraktoreri klass Iskattehänseendeitraktorerdelas
årkronor225på deFordonsskatten ärjordbrukstraktorer. persenare

trafiktraktorer ärpåskattenmedanviktfordonetsoberoende av
exempelvisskattevikt. Förtraktomsberoendebetydligt och enhögre av

fordons-årligauppgår denkg500skattevikten 3medtrafrktraktor
traktoremadelenövervägandeabsolutDenkronor.till 7401skatten av

jordbrukstraktorer.beskattas som
historiskadenförredogörelseutförliginnehåller5.2Avsnitt en

denbeskrivsDäreftertraktorer.fordonsskatttill dagensbakgrunden
gällandeEnligtavsnitt 5.3.iproblemdessochsituationennuvarande

jordbrukstraktorellertrafik-traktorklassningenskallregler somenav
Detanvändningssättet.förredogörfordonsägarenske attgenom

traktorägareantaletdetförproblemorsakarförfarandet storaaktuella
Övervägandenabilregister.Vägverketsförresurskrävande somoch är

börtrafiktraktorerpåfordonsskattentillframlederavsnitt 5.4i attgörs
inteharUtredningenjordbrukstraktorer.förnivåtillsänkas somsamma

på deskattenförändringför någonskälfunnit senare.av
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5.2 Bakgrund m.m.

5.2.1 Införandet skatt på traktorerav

Redan på 1920-talet infördes skatt på innehav fordonav genom
automobilskatteförordningen beträffande traktorekipage ochmen
motorredskap tillkom ingen Ävenliknande skatt förrän långt senare.

frågan beskattning traktorer och motorredskap hadeom varitom av
aktuell tidigare så infördes sådan beskattning först år 1970 genom
traktorskatteförordningen 1969:297. Denna förordning byggde i
huvudsak på Bilskatteutredningens betänkande Traktorbeskattning
SOU 1968:50.

Bilskatteutredningen hade funnit skattefriheten för traktoreratt med-
förde bristande konkurrensneutralitet mellan lastbils- och traktortran-

och detta ledde tillsporter olyckligatt snedvridning. För bromsaatten
den utvecklingen föreslog utredningen traktortransporter på allmänatt

skulle beskattasväg och skatten skulle likvärdigatt med lastbils-vara
skatten. Förslaget innebar traktorema indelades i klasser.att Tilltre
klass hänfördesI traktorer i princip inte användes för påtransportsom
allmän och någon skattväg på dessa skulle inte utgå. Till klass hän-
fördes traktorer i viss omfattning användes för på allmänsom transport

produkterväg från eller förnödenheter för lantbruk och skogsbruk.av
Till klass III hänfördes övriga traktorer. Dessa föreslogs få betala en
årlig skatt ungefär hälften skatten på lastbil medsom var mot-av en
svarande vikt. Släpvagnar drogs klass III-traktorer skulle isom av
skattehänseende behandlas lastbilsdragna. Vidare föreslogssom att
motorredskap i skattehänseende skulle likställas med traktorer.

Förslaget i propositionen prop. 1969:45, godtogs riks-som av
dagen, skilde sig något från Bilskatteutredningens förslag. Traktorema
delades i två klasser i stället för tre. Till klass hänfördesI
trañktraktorer som hade varit klass enligtIII utredningsförslaget och
till klass hänfördes övriga traktorer motsvarande utrednings-
förslagets klass ochI II. Skatten för klass II-traktorer bestämdes till
200 kronor år tjänstevikten högst 2 kg500 och i andra fallper om var
300 kronor år. Skatten på trafiktraktorer bestämdes betydligt högre.per
Den skulle beräknas efter 100 kg-intervall och uppgick vid tjänste-
vikten 2 500 kg till 565 kronor. Beslutet kritiserades särskilt med
motiveringen skatten på lantbrukets traktoreratt klass skulleII få en
ojämn och orättvis verkan. Regeringen föreslog då skattebeloppen iatt
denna klass redan vid ikraftträdandet skulle sänkas till kronor120 för
traktorer tjänstevikt högst 2 500 kg och till kronor180 förvars var

traktorer prop.tyngre 1969:165. Departementschefen uttalade det iatt
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möjligtintetrafrktraktorer atttraktorerandra ansettsfråga änom
kostnadsansvarighets-kalladeenligt den såbeskattningenutforma

lösning-valdadenstället kundevägtrafrkbeskattningen. Iförprincipen
beskattning,schablonmässigkollektiv,karaktäriseras varsensomen

beakt-medbeskattningtrafiktraktoremasmedjämförd avpassatshöjd
fortraktoremaanvändningenbegränsade tran-relativtdenande avav

riktasdärför intekundekritikberättigadNågonallmänpå väg.sport
bordehöjdskattensansågslösningen. Däremottekniskaden attmot

dentillmed hänsynavvägningbättrefor fådelsjusteras, att en
delsochallmäntraktorerdessa väganvändningengenomsnittliga av

för lant-kostnadshänseendeiverkningarskattensbegränsaför att
sistnämndadeochriksdagenPropositionenbruksenhetema. antogs av

150höjdes tilldå dejanuari 1985till denfram 1gälldebeloppen
redantrafiktraktorerförhade skattenDåkronor.ochkronor 225
finnsFörsti avsnitt 5.2.3.framgårvilkettillfällen,vid fleraändrats

1 förl betänkandeBilskatteutredningenstillbaka tillanledningdock att
traktorbeskattningen.föreslagnaför denskälenpånärmareatt se

Bilskatteutredningens5.2.2 Närmare om
betänkande

Traktorskatte-grund förtillliggaskäl komBilskatteutredningens att
utformningenöverensstämdetidigareochförordningen sagts avsom

utredningensalltsåforslag.utredningens Detmedi huvudsakdenna var
ochlastbils-mellankonkurrensneutralitetbristandeuppfattning om
förgrundlåg tillmotåtgärderbehovetochtraktortransporter somavom

bestämdesdennaliksomtrafrktraktorerinfördes påfordonsskatt attatt
Bilskatteutredningensjordbrukstraktorer.påskattenhögrebetydligt än

ökningstaktoch dessomfattningtraktortransportemasbedömning av
motorredskapochtraktorerhurundersökningargrundats påhade av

anläggningsarbetenförskogsbruketochlantbruketinomanvändes samt

m.m.
Bilskatte-hadelantbruketinomanvändningenBeträffande

Socker-uppgifter frånföljandeinhämtatblandutredningen annat
delenÅr tillsockerbetorskörden störstahade1965bolaget. av

odlarefråntraktorekipagetraktortåg ellerkallademed såtransporterats
till 74hade uppgåttmed traktortågAndelenfabrik.till transporter

Motsvarandesockerbetor.miljonersammanlagt 1,5 tonprocent caav
förredovisningbolagetsEftersom69för 1966 procent.procentsats var

traktortransporterochlastbilstransporteruppdelatshadeinte1967
ändåkomUtredningenjämförbara.heltinteför de årensiffrorna trevar

underkvantitetentransporteradetotaladentill 70fram procentatt avca
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sistnämnda år hade gått med traktortåg. Från Sockerbolagets sida hade
framhållits bettransportema spelat betydande roll föratt uppbygg-en
naden det skånska lantbrukets och traktorer ochtransportapparat attav
traktorvagnar därför sannolikt i Skåne på andra håll istörre änvar
landet. Man menade traktortågen användes för bettransporteratt över
anmärkningsvärt långa avstånd, där lastbilstransporter ibland skulle

lämpliga. Detta förhållande ansågs bland orsakatannatvara mera av
skattefriheten för traktortåg Sockerbolaget menade utform-attmen
ningen de så kallade körbidragen odlarens andel i ersättningensamtav
till lastbilscentralema också hade bidragit. Vidare förklarade bolaget att
betskörden ofta fördelades längre period och skäletöver till dettaatten

odlama därigenom fick bättre möjligheteratt utnyttja betblastenattvar
kreatursfoder.som

Uppgifter hade inhämtats från Findusäven AB bland annatsom
följande. Vid skörd och rotsaker eftersträvaruppgett grön-av man av

kvalitetsskäl hålla tiden mellan skörd och vidareförädling så kortatt
möjligt. Samtidigt erfordras skonsam behandling produkt-som en av
Skörde- och transportorganisationen hade därför utformats såema. att

den möjliggjorde direkt lastning på traktorvagnar fälten.påute
Omlastning till lastbil kunde enligt bolaget inte vissaI fallövervägas.
skedde lastning direkt på lastbil ofta detta inte möjligt på grundmen var

lastbilamas väsentligt framkomlighet på fälten.sämre Frånav annat
håll framkom leveranserna till AB Felix hade iatt stort sett samma
struktur den Findus redovisade. Bilskatteutredningen kundesom av
därför uppgifterna från Findus representativaanta att för helavar
branschen.

Beträffande traktoremas användning i skogsbruket redovisade Bil-
skatteutredningen tidigare undersökning utförts Skogsbruk-en som av

motortransportkommitté- Traktorutredningenets den1967. Av under-
sökningen framgick bland traktoremas användningsområdenannat att
under de fem föregående åren hade förändrats beroende påavsevärt, att
lastbilstransportema djupare in i avverkningsområdena.trängt Bil-
skatteutredningen fann relativt obetydlig andel skogsbruks-att en av
traktoremas transportarbete ägde på allmänna och ansåg detvägarrum
inte sannolikt denna andel skulle öka.att

När det gällde anläggningsarbeten hade Bilskatteutredningenm.m.
främst konstaterat snabb ökning de så kallade traktordumprama.en av

traktordumperEn fordonskombinationär med enaxlad framdelen en
med och drivanordningar bakdel släpvagn förmotor forslingsamt en

gods. flestaDe fordonen har drivning också på bakhjulen. Fordons-av
kombinationens delar hopkopplade med anordningär balans-en som

dem och medger de vrider sig i förhållande till varandra.att Dennaerar
anordning i många fall kraftöverförande.är Utredningen fann bådeatt
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ianvändestillkopplade släpvagnarmedvanliga traktorerdumprar och
regist-lastbil,utnyttjadessällanlandsvägstransporter. Inte somenrena

km/tim,sänkts till 30maxhastighetensedantraktorrerats somsom
förklaring till dettafann ingenUtredningen ändragfordon. annan

exempelredovisades någratraktorekipaget. Vidareförskattefriheten
betydelse för valetbelysa skattesystemetsvilka ansågs transport-av

föranvände traktortågtorvindustriförsta gälldemedel. Det somen
mil.fabriken, sträcka påtillallmänpå treväg torvtransporter caenav

släpvagnar.två tvåaxligatvåaxlig traktor ochbestodTraktortågen av en
användapappersbruk valtutgjordesexempel attEtt ettannat somav

transportekonomiska kal-Vid denför vissatraktortåg närtransporter.
betydelse,saknadehastighetenden lågahade företagetkylen ansett att

möjligtintevägförhållandentill last ochmed hänsyneftersom det var
mellani säckartransporterades sulfltmassaBlandköra fortare. annatatt

transportsträcka på km.innebaroch bruket vilketsulñtfabriken sexen
sträckabruket,ochbrännolja mellan hamnentransporteradesVidare en

Bofors traktorfrån AB,exempel hade hämtatsYtterligaretvå km.
traktortåg förträindustrin,och frånför kanoner,dragfordon tran-som

blandtransportval hadeTräindustrinseller huselement.hussport av
km/tim inte skullehögre hastighet 30motiverats med änattannat vara

beskaffenhet.till lastensmed hänsynlämplig
ställningför tidigtdetBilskatteutredningen förklarade taattatt var

motsvarade kostnadsan-lastbilarbeskattningengällandetill den avom
syftet med denpekade dock påUtredningensvarighetsprincipen. nya

på likaskulle konkurreraolikatransportpolitiken transportgrenaratt-
skulleaktuella lägeti detdärför redanoch ansågvillkor att man-

Behovetlastbils- och traktortransporter.neutralitet mellaneftersträva
nuvarandevådorna denneutralitet liksomskattemässigsådan avav en

omfatt-ökandeDen starktdokumenterade.lagstiftningen ansågs väl
tillenligt utredningenberoddepåtraktortransporterningen vägarnaav

Bilskatteutredningenskattefria.på traktoremamycket del attstor var
påskatten för traktortransporterriktmärkedärförbestämde attsom

lastbilsskattenlikvärdig medskulleallmän attväg menvara
innebarbeaktas.körsträckor skulle Dettaårligakortaretraktoremas att

allmännaköra påobegränsadtraktor med vägarskatten på rätt atten
hälften skatten påungefärförslag blevutredningensklass enligtIII av

motsvarande skattevikt.medlastbilen
be-bestämmamöjligheterövervägde olikaBilskatteutredningen att

möjligtinteskogsbrukstraktorer. Härvid ansågslantbruks- ochgreppet
användes iinlejda maskinereftersomtillanknyta storägarens statusatt

ellerlantbrukföranledasproblemVidare kundeutsträckning. attav
förvärvsverksamhetdel denofta endastskogsbruk utgör somen av

tillborde anknytadärförUtredningen ansågbedriver. attägaren man
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användningen fordonet. Slutligen diskuterades de effekter förslagetav
traktorbeskattning skulle få på det löpande registreringsarbetet somom

då inte centraliserat bedrevs länsvis. Bilskatteutredningenutanvar
menade kunde räkna med visstatt merarbete för bilregistrenettman

omfattningen härav knappast skulle fåatt någon nämnvärd betyd-men
else för arbetsbelastningen. hänvisadeMan också till kommande
datorisering registren och gjorde antagandet i sådanaav att system
skulle merarbetet med traktorbeskattningen obetydligt.vara

5.2.3 Förändringar skatten på traktorerav

Från och med år 1974 automobilskatteförordningen ochersattes trak-
torskatteförordningen dels vägtrafikskatteförordningen 1973:601,av

namnändrad till vägtrafikskattelagen, och dels förordningensenare
1973:602 särskild vägtrafikskatt. Därmed infördes kilometerskattom
för dieseldrivna personbilar, lastbilar och bussar på grund denattav
dittills gällande s.k. brännoljeskatten på diesel för motorfordon inte

fungera så väl. Traktorer omfattadesansetts alltså inte kilometer-av
skatten och med hänsyn härtill höjdes fordonsskatten på dieseldrivna
trafiktraktorer med ungefär 70 i förhållande till vad hadeprocent som
gällt enligt traktorskatteförordningen.

Den 1 januari 1975 ändrades rubrikerna på vägtrafikskatteförord-
ningen och förordningen särskild vägtrafikskatt till vägtrafikskatte-om
lagen respektive lagen särskild vägtrafikskatt. Sistnämnda lagom upp-
hörde gälla den maj1 1978 ochatt samtidigt ändrades vägtrafikskatte-
lagen på så särskild skatteklasssätt infördesatt för dieseldrivnaen
trafiktraktorer SFS 1978:118. Skatten på traktorer i denna klass blev

30 högre bensindrivna trafiktraktorer.änprocentca
Därefter höjdes skatten på trafiktraktorer vid antal tillfällen,ett

bland den januari1 1985 SFSannat 1984:256. Efter den höjningen
fordonsskatten 1 555 kronor för dieseldriven trafiktraktor medvar en

tjänstevikt 2 500 kg. Samtidigt höjdes skattebeloppen för jordbruks-
traktorer till 150 respektive 225 kronor.

5.2.4 Vägtrafikskatteutredningen

I september 1985 presenterades Vägtrafikskatteutredningens delbetän-
kande Beskattningen traktorer Ds Fi 1985:8. Utredningenav m.m.
hade konstaterat de dittills gällande traktorbeskattningsbestämm-att
elsema visat sig svåra tillämpa och den föreslog därföratt ändrade
regler för gränsdragningen mellan trafiktraktorer och andra traktorer.
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antalganskasannoliktfunnitutredningenVidare hade stortatt ett
jordbrukstraktoreranmäldai fel skatteklassanmäldatraktorer somvar

probleminventeringentill trafiktraktorer. Ihänförasde bordetrots att
bestämmelsendittillsvarandeuppmärksammades den attatt enom

föranvändasundantagsvis fickklasstraktor i transporter som
upphovhadehänfördes till klasstill denegentligen skulle leda gettatt
sådanaregelmässigt utfördetillämpningsproblem. Dentill som

från hanspåståendeförpåträffas flera gånger,måste att etttransporter
Vidarebestridas.skulle kunnaundantagfrågasida det ettatt omom var

till dessaoklart. Med hänsynundantagsvisuttrycketansågs att var
för traktorägarendetförhållandettillämpningssvårigheter det attsamt

registrerad i klasstraktornfördelaktigt hamycketskattemässigt attvar
alla traktorerfråga sig,utredningenenligtkunde varomman

endasttraktorer000totalt 350anmälda i skatteklass. Av änrätt varmer
trafiktraktorer.registreradestycken6 500 somca

vidtraktorbeståndetundersöktVägtrafikskatteutredningen hade ut-
ochnäringsgrenstillhörighetuppdelat eftergången år 1984, ägarnasav

hadeanmälda Dettraktoremavilken skatteklassefter var
i trafiktraktorerfanns drygt 35 000framkommit det ägareatt vars
näringsgrenskodunderföretagsregistret änfanns i det centrala annanen

endasttraktorerfiske. dessaskogsbruk, jakt eller Avjord- och cavar
anmäldaresterande deli klass medanstycken anmälda I4003 somvar

de90Siffrorna innebarII-traktorer.klass än procentatt avmer
skogsbruk,näringskod jord- ochtillhördetraktorer, änägare annanvars

allmängodsanvändas förundantagsvis skulleendast transport av
antalsannolikt okäntinteföreföll dettaEnligt utredningen utan ettväg.

i fel skatteklass.anmäldatraktorer antogs vara
jord-trafiktraktorer ochmellangränsdragningfå enklareFör att en

Traktorerföljande.Vägtrafikskatteutredningenföreslogbrukstraktorer
föruteslutande användsuteslutande eller så transportergott somsom

yrkes-skogsbruk,för lantbruk,förnödenheterfrån ellerprodukterav
dåochtillhöra klassyrkesmässigt fiske fårellermässig växtodling

lastbe-medallmänpåanvändas förföljaktligen väg,transporter
infördesdefinitionskogsprodukter. Dennaförgränsningen 15 ton

iåterfinns 22 §fortfarande.gäller Denprop.1986/87:50 och numera
Övriga skulleallmänanvänds påtraktorerfordonsskattelagen. vägsom

särskilt angivnaklass Vissautredningsförslaget tillhöraenligt typer
skullemed förare,endast traktorntransporttransporter, t.ex. avav

Även ihänfördes till klassdärförtraktornemellertid få göras utan att
gällervadi principutredningens förslagavseendedetta motsvarar som

i 22 §angivnafinnsIfrågavarandefortfarande. transporter numera
förslagVägtrafikskatteutredningensfordonsskattelagen.stycketandra 2

undantagsvistraktorbestämmelsen,slopande den tidigare attavom
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fick användas för de uppräknade klassasäntransport utan attannan
trafiktraktor, genomfördes också. Vidare föreslog utredningensom att

alla traktorer med skattevikt högst kg skulle2 000 tillhöra klassen om
II. Motiveringen så små traktorer i mindre utsträckning användsattvar

Ävenför gods på allmän denna förändringtransporter väg.av genom-
fördes och motsvarande bestämmelse återfinns i 21 § förstanumera
stycket fordonsskattelagen.

Beträffande bilar byggts till traktorer föreslog Vägtrafik-som om
skatteutredningen samtliga i fortsättningen skulle hänföras till klassatt

Bakgrunden det tidigare hade varit möjligt få bilatt attvar en
klassificerad motorredskap epatraktor efter ombyggnad på ettsom
visst Bestämmelserna härom hade funnits isätt. den så kallade epa-
traktorkungörelsen 1940:440. Med tiden kom epatraktorema att an-
vändas mindre i lantbruket och för nöjeskömingar ungdomarmer av

inte uppnått körkortsåldem. Kungörelsen upphörde gälla den lattsom
april 1975. Några epatraktorer fick därefter inte tillkomma. ställetInya
blev den så kallade A-traktom allt vanligare. bil, vanligenDet är en en

lastbil, byggts så dentung med defini-överensstämmerattsom om
tionen på traktor. saknar flakDen har dragkrok eller vändskivaen men
och har modifierats så högsta hastighet blir 30 km/tim. Epatraktomatt
fick inte ha fjädrad bakaxel och avståndet mellan hjulaxlama fick inte
överstiga 225 begränsningarDessa gäller inte A-traktom.cm.

Antalet nytillkomna A-traktorer hade ökat kraftigt under åren före
Vägtrafikskatteutredningens betänkande och i februari fanns1985 ca
1 700 epatraktorer i bilregistret medan antalet A-traktorer uppgick till

7 000. deAv endast l 900 anmälda i klass Ica senare var ca
trafiktraktor medan resterande 100 traktorer5 anmälda i klassca var
II. Ca 2 500 A-traktorema ägdes till 18 års ålder.av av personer upp
Utredningen förklarade A-traktorer gjorda föräratt vägtransporter
såväl före efter omregistrering till traktorer och de i litenatt ytterstsom
utsträckning kan användas för körning på Vidareän väg.annan an-
fördes många A-traktorema användes enbart transportmedelatt av som

ungdomar i 16-17-årsåldem användningen A-traktorersamt attav av
inom jordbruket liten och där i enbart påäven stort vägar.settvar
Vägtrafikskatteutredningen föreslog därför samtliga A-traktorer ochatt
epatraktorer, dvs. alla till traktorer ombyggda bilar, skulle beskattas
enligt klass

5.2.5 Förändringar efter Vägtrafikskatteutredningen

delarDe Vägtrafikskatteutredningens förslag återgivits i föregå-av som
ende avsnitt blev införda ändringar i vägtrafikskattelagen frångenom



traktorerpå 119ordonsskattF1999:62SOU

l986/87:50.1986:1421,SFSjuli 1987och med den l prop.
vägtrañkskatte-1973:601Vägtrafikskattelagen ersattes avsenare

Såvitt1989.januarikraft denträdde i 1vilkenlagen 1988:327, avser
ilagen och 20-25gamlai den11-13 §§traktorer,beskattning av

bestämmelsemasförändringingeninnebar detlagen,den avnya
änd-januari 1993med den 1Från ochl987/88:159.innehåll prop.

Fordonsskattelagen"Fordonsskattelag".rubrik tillrades lagens
följandei bl.a.ändratshardenfortfarandegäller1988:327 men

avseenden.,
körkortslagen,iändringarbeslutatriksdagenhadeVåren 1989 om

gällde främstsåvitttrafikskadelagenochvägtrafikskattelagen motor-
Ändringarna kraft den 1träda iavseddaredskap och traktorer. attvar

följdjanuari Som1993.framtlyttat till den ljanuari 1991, avensenare
ochförarbehörighetbestämmelsernaändrades dockEES-avtalet om

fortsattebestämmelsernade äldretraktorer så attbeskattning attav
såvittskulleändringarnabeslutadeförst1992/93:28. Degälla prop.

ochjordbrukstraktorerindelats ideinneburithatraktorer attavser
iinte enbartdvs.trañkförfattningamaenligttrafiktraktorer även

30hastighetsbegränsningenkonstruktivadenskattehänseende samt att
km/tim förpå 50hastighetsgränserlegalaochslopatskm/tim ersatts av

de EG-Enligtjordbrukstraktorer.km/tim förochtrafiktraktorer 30
dockfickEES-avtalettillanslutningvid Sverigesgälldedirektiv som

Tillkm/tim.30hastigheterkonstruerade för högre änintetraktorer vara
med deninförlivasför traktorerreglerföljd skulle EG:savtaletav

detillåtergånginnebari huvudsakvilketsvenska rättsordningen en
för traktorer. Detgällderedanfordonstekniskbestämmelser art somav

behörighets-iändringarnågrabefogatinte helleransågs därför göraatt
genomfördes ändringarövrigttraktorer. Iförskattebestämmelsemaoch

blandinnebarår 1989. Dethade beslutatriksdagenhuvudsak såi som
och skötare,traktordumprarlastbärande fordonvissa somattannat som

fordons-till denhänfördesi ställettraktorer,tidigare ansågs nyasom
innebar demotorredskapgälldedetNärterrängvagnar.tungagruppen

medi två klasserindelasskulledessabestämmelsernabeslutade att
avsnittför,konstrueratshastighet dehögstai vilkenutgångspunkt se

5.2.6.
energi-förändringarbetydandegenomfördesjanuari 1995Den 1 av

Sverigesföranleddesförändringarnadelbeskattningen. En stor avav
lagtekniskbetingadevissa översynEU-inträde medan somav envar

påskatt1994:1776Energiskatteutredningen. Lagengjorts omav
bensinskattenergiskatt,allmänlagarhärvid tidigareenergi ersatte om

trafik-innebarförändringarnadieseloljeskatt En attoch avm.m.
olja.högbeskattad Senaremeddrivasfortsättningsvis skulletraktorer

skalljordbrukstraktorerändrats såenergiskattelagen ävenhar att
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använda sådan olja. bakgrundMot förändringen den januari1 1995av
beträffande trafiktraktoremas bränsle beslutades fordonsskatten påatt
dieseldrivna trafiktraktorer skulle sänkas till nivå församma som
sådana trafiktraktorer inte kan drivas med dieselolja prop.som
1994/95:54. Lagtekniskt innebar detta den drivmedelsberoendeatt
differentieringen fordonsskatten för trafiktraktorer avskaffades ellerav

med andra ord alla trafiktraktorer tillhör skatte-att numera samma- -
klass. Skatten trafiktraktorer har inte ändrats efter den januari1
1995. Sedan dess gäller följande fordonsskattesatser för alla trafik-
traktorer, oberoende drivmedel i bilagaE 1 till fordonsskatte-1av
lagen.

Skattevikt, kg Skatt, kronor
grundbelopp tilläggsbelopp för varje helt hundratal kg

den lägsta vikten i klassenöver
0-1 300 370 0
1 301-3 000 425 55
3 001-7 000 3601 95
7 001- 5 l60 168

kanDet slutligen finnas anledning uppmärksamma följandeatt
förändring rörande den högsta tillåtna hastigheten för traktorer, trots att
den inte fordonsskattelagens bestämmelser. Den februari1 1998avser
ändrades 2 § vägtrafikkungörelsen så den högsta konstruktivaatt
hastigheten för traktorer km/tim40 SFS 1997:1299.ärnumera
Ändringen följd direktivEU:s 97/54/EG ändring i rådetsvar en av om
direktiv 74/150/EEG m.fl. vad gäller den konstruktionsmässiga maxi-
mihastigheten förjordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

5.2.6 Motorredskap

Motorredskap skall i vissa fall beskattas trafiktraktorer. Skatte-som
bestämmelser för motorredskap återfinns i fordonsskattelagen.25 §
Vidare har trafikförfattningamas bestämmelser registreringom av
fordon betydelse i detta sammanhang eftersom skatteplikt endast före-
ligger för fordon registreringspliktiga 6 § fordonsskattelagen.ärsom
Enligt bilregister- och fordonskungörelsema förstås med motorredskap

motordrivet fordon inrättat huvudsakligenett arbetsredskapärsom som
eller för kortare förflyttningar gods. Motorredskap indelas i tvåav
klasser. Till klass räknas motorredskap med konstruktiv hastigheten

inte överstiger km/tim30 medan klass I motorredskapärsom som
konstruerats för högre hastigheter. Motorredskap klass är
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de används förskattepliktigaoch därmedregistreringspliktiga om
Motorredskap klass Iallmäneller godstransport på ärväg.person-

används fördeskattepliktiga, dvs.alltid registrerings- och oavsett om
eller inte.allmän vägtransport

fordonsskattebestämmelsema såvittjanuari ändrades1997Den 1
Enligtmotorredskap SFS 1996:1409.tillbilar byggtssom omavser

motorredskapbeskattasfordonsskattelagenförsta stycket25 § ett som
inte överstiger 000tjänstevikt 2det harjordbrukstraktor, somom enen

januari 1997ändring. dengjordes ingen Före 1kg. detta avseendeI
ombyggd biltill motorredskapstycketgällde enligt andra25 § att en

motorredskapgällde förtrañktraktor.alltid beskattades Detsammasom
för godsanvändestjänstevikt 000 kgmed 2 transportöver avsom

tillbegränsadeinteenskilda,andra vägar än transporterna varom
dvs. lantbrukstransporteri andra stycketsådana 22 § m.m.angessom

tredje stycketEnligt §klass II-traktor. 25får utföras av ensom
motorredskap deskattepliktigaskall andrafordonsskattelagen än som

enligt särskildstycke beskattasparagrafens första och andrai enavses
fordonsskattelagen.i bilaga tillår 1skattenivå, 000 kronor E 3l per

januari 1997.ändrades inte den 1i tredje stycketBestämmelsen 25 §
hadeandra styckeändrades paragrafensDäremot ansettssom

klasstill motorredskap Ilyftplattformar och andramobilamissgynna
andrabeskattades enligt 25 §Mobila lyftplattforrnarombyggda bilar.

delvis med mobil-konkurreradetrañktraktorerstycket alltid som men
skattenivån.särskildaenligt denvilka skattkranar, för togs ut

ändradesombyggda bilarandra stycket rörandeBestämmelsen i 25 §
motorredskap klassomfattar tillendastdärför så denatt numera

fordonsskattfå betaladet möjligtombyggda bilar. Därmed blev att
för bilarårskattenivån 000 kronorenligt den särskilda 1 somper

motorredskap klassbyggts tillom

bestämmelserGällande5.2.7

föregående avsnitt har 20-22beskrivits iEfter de ändringar som
lydelse.följandefordonsskattelagen numera

ochtrañktraktorerskattehänseende i klassindelas i ITraktorer20 §
jordbmkstraktorer.klass

dentill klassinte i Itraktor hänförs, 2221 § En sägsannat omom
och används förtjänstevikt kilogramhar 2 000 vägtransportöveren

enskild.inte ärsom
traktorbeskattas ocksåtraktor klassSom I somen
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till traktor ombyggd bil, eller,är en
särskilt2. konstruerad för användas för ochär på- avlastning på-att av

hängsvagnar inom hamn- och terminalomrâden eller andra liknande
områden.

22 § Traktorer inte skall hänföras till klass skall hänförasI tillsom
klass II.

Till klass hänförs också traktor enligt 21 första§ stycketen om
den

uteslutande eller så uteslutande används förgott transportsom av
produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk,
yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, förutsättning,under

det gäller skogsbruk, lasten sammanlagtnär inte överstiger 15att
ellerton,

används endast för begränsade tillärtransporter som.
endast traktorn med förare,transport av.

godsbefordran vid över väg,passage.
befordran gods lastat på traktom,ärav som.
befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller.
dylikt redskap skall drivas med traktorn eller sådant godsav som av

behövs för driften traktom eller redskapet eller behövssom av som
för dess förare.

Vad gäller släpvagnar så de enligt 8 § bilregisterkungörelsen4-5är
registreringspliktiga de dras trafiktraktor, motorredskap klass Iom av
eller eller, under vissa förutsättningar, de drasterrängvagntung om av
motorredskap klass II. Bestämmelserna i 8§ gäller enligt 9§ bil-2
registerkungörelsen inte släpvagnar dras traktor, motorred-som av en
skap klass eller konstruerad för hastighetterrängvagn ärtung som en

högst kilometer30 i timmen och fordonet används endast på mot-av
svarande jordbrukstraktor. Enligt 4 § bilregisterkungörelsensätt som en

med trafiktraktor sådan traktor enligt fordonsskattelagenavses som
hänförs till klass

Enligt 6 § första stycket fordonsskattelagen bland släp-är annat
skattepliktiga de eller bör i bilregistret ochär upptagnavagnar om vara

inte avställda. Enligt lagmmmets andra styckeär dock släpvagnarär
dras motorredskap eller skattepliktiga endastterrängvagntungsom av
motorredskapet beskattas trafiktraktor och terrängvagnenom som

beskattas enligt punkt E i bilaga till fordonsskattelagen.4 1
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situationNuvarande5.3

obetydliglikaantalet traktorerandel det totalaTrafiktraktoremas ärav
betänkande skrevs år 1985.Vägtrafikskatteutredningensnärnu som

antaletnovember 1997bilregister ifrån VägverketsEnligt uppgift var
medan000jordbrukstraktorer 380i klassregistrerade traktorer ca

fordon iflesta000. Deregistrerade fordon i klass 14antalet I var ca
trafiktraktorbilar vilka beskattasombyggdaklass utgjordesI somav

delutgjordes mindreoch dessutomanvändningssättetoberoende enav
motorredskap iOmbyggda bilar ochmotorredskap.styckenca 400 av

fordon.till 11 000uppgick sammanlagttrafiktraktorklassen änmer
grundtrafiktraktorerbeskattasvanliga traktorerGruppen somsom

fordon.alltså färre 000omfattar 3anmälda användningssättetdet änav
grundskattepliktigaregistrerings- ochAntalet släpvagnar är avsom

uppgick till 4 000motorredskaptrafiktraktor ellerde drasatt caav
antaletuppgifttrafik. Bilregistret saknariendast 5001 omca varvarav

grundskattepliktiga enbart påochregistrerings-släpvagnar är avsom
motorredskap ellertrafiktraktor ejvanligde dras tungatt av en

för släpvagnarfinns skatteklasseftersom det baraterrängvagn somen
Med andramotorredskap ellertrafiktraktor,dras terrängvagn.tungav

skatte-släpvagnamade 000ord det okänt hur många 4 ärär somav
klassadvanlig traktorde draspliktiga på grund äratt somenav av

trañktraktor.som
användning orsakareftertraktorernuvarande indelningenDen av

sambandbilregister.Vägverkets Ioch förproblem för fordonsägama
nämndauppgift tillalltid lämnaskall fordonsägarenmed ägarbyteett
dengälleranvändningssätt.myndighet traktoms Det även nyaomom
fordons-traktorn i inbyte. Förmaskinfirmaärägaren tart.ex. somen

skallklass traktornvilkenofta svårtkan det avgöraägaren attvara
harinom bilregistretpromemoriahänföras till. I upprättats mansomen

olikainnebärakanbland pekat på transportatt typannat avsamma
avslutas.respektivepåbörjasberoende påklassningar transportenvar

tilljärnvägsstationfrånkvävegödselmedelkanT.ex. transport enen av
inteanslutning till stationenlagerbyggnad i transportsom enansesen

detåkern skulleskedde direkt tilli ställettill lantbruk. Om transporten
till lantbruk.transportvara en

mycket arbete åtförhållandevisalltsåBilregistret måste att taägna
Vad gällerfåtttraktoranvändningssättet för varjereda på ägare.som ny

litenbedrivs den medhelhet såverksamhetbilregistrets ensom
modernärenden.till antalet Förutomi förhållandepersonalinsats

hjälpmedelutsträckning tekniskaanvänds idatateknik t.ex.stor som
medkan dock,gäller traktorerdetoptisk läsning bildfångst. När

effektivitet uppnåslångtifrångällande gränsdragningsregler, samma
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i bilregistrets övriga verksamhet. Myndigheten har deuppgett attsom
flesta ärenden rörande registrering traktorer egentligen skulleav
behöva kompletteras, i vissa fall flera har dock valtgånger. Man såatt
långt det möjligt klassa fordonet med utgångspunkt i fordonsägarensär
uppgifter och endast begära kompletteringar i särskilda situationer. I
samband med Vägverkets bilregister besvarat förfrågan frånatt en
utredningen hur del myndighetens i anspråkstor tasom av resurser som
för registrering traktorer har bilregistret bland anfört följande.annatav

Regelsystemets svårighetsgrad medför betydande problem för-
Övertraktorägama sig i gällande regler. huvudsättaatt ärtaget

fordonsbeskattningen komplex. Skatteuttaget beror fordonsslag,av
skattevikt, drivmedel och konstruktion. Samtidigt avställningarskall
och påställningar beaktas. Med hjäp datateknik har det varitm.m. av
möjligt bygga mycket avancerade med informationenatt system
lagrad i tabeller och kombinationermed villkorssatser.program av

finnsDet alltså grundläggande komplexitet gäller samtligaen som
fordonsslag. traktorer tillkommer beskattningenFör beroendeäratt

användningssättet.av
jordbrukstraktorerFör fordonsskatten 225 kronor år,är per-

oberoende skattevikt. betydligt mindre skatten förDetta är änav
trafiktraktorer varierar med tjänstevikten. trafiktraktorFörsom en
med tjänstevikten kg den årliga fordonsskatten5 000 kronor3 165är
och trafiktraktom kg10 000 uppgår skatten till 10 032vägerom
kronor. kan konstaterasDet det intressant för fordonsägareäratt en

få sin traktor klassad jordbrukstraktor.att som
Skatteklassen bestäms på grundval uppgifter från fordonsägaren.av-

traktors skatteklassNär ändras sker detta oftast i samband med atten
fordonet byter det kan också förekommaägare temporäramen
förändringar i fordonens användningssätt. Under vintern används

ofta jordbrukstraktorer för Snöröjning vilket innebär traktornt.ex. att
skall beskattas trafiktraktor. Fordonsägaren skall då betalasom
mellanskillnaden i fordonsskatt enligt 23 § fordonsskattelagen.
Vägverket bedömer ifrågavarande regel endast aktualiseras iatt ett
fåtal fall år.per
Dagligen inkommer 200-300 traktorärenden till bilregistret.-
Bilregistrets kostnad för hanteringen 2 00-3 byten skatte-5 000av av
klass år uppskattas till kronor,l 000 000 ungefärper ca varav
hälften skulle personalkostnader. dockDet inte möjligtär att taavse
fram exakta uppgifter ifrågavarande kostnad. Tidigareom
registrerades traktorer automatiskt trafiktraktorer det intesom om

klart vilken skatteklass traktorn skulle tillhöra. principen harDenvar
nyligen frångåtts så traktorer tillhöra klass II,att numera presumeras
dvs. jordbrukstraktorer, tills fastställande skett. Förändringen har
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föranletts de orimliga effekter tidigare,uppstod med denav som
presumtionen.motsatta

Nuvarande regler påverkar hela traktorbeståndet berör ettmen-
mycket litet antal fordon. Vägverket förenklingattmenar en av reg-
lema för traktorbeskattningen nödvändig då nuvarande ordningär är
orimlig bakgrund relationen mellan influtna skatteintäktermot av
och reglemas komplexitet svårförståeligheten för den enskildesamt
fordonsägaren.

Som framgått utgår bilregistret normalt från fordonsägarens uppgifter.
innebär uppgifter iDet avsiktligt lämnar felaktigaatt en person som

syfte få sin traktor klassad jordbrukstraktor har goda utsikteratt attsom
lyckas med detta. det inte särskilt sannolikt denDessutom är att
felaktiga klassningen upptäcks. Vid så kallade flygande inspektioner av
fordon skall polisen bland kontrollera fordonsskatten ärannat om
betald. anförtsSom i samband med fordonsskatten lätta fordonpå av-
snitt 3.4.2 denna kontroll relativt enkel utföra. betydligtDetär äratt
svårare undersöka traktor anmäld i klass ochäratt om en som
påträffas allmänpå rätteligen skulle ha hänförts till klassväg
Uppgifter inhämtats från Rikspolisstyrelsen visar sådanaattsom
undersökningar har låg prioritet.

överväganden5.4

anförts i inledningenSom till detta betänkande det inte lämpligtär att
några förändringar i skattehänseende motorred-beträffandeöverväga

ochskap eftersom definitionerna motorredskapterrängvagnartunga av
och terrängmotorfordon troligtvis kommer ändras i denatt senare

ingår bland Fråganterrängvagnar. ersättaannat tunga attgruppen om
ifrågavarande fordonskategorier med begrepp, mobil maskin, ärett nytt

Övervägandenaföremål för arbete inom Regeringskansliet. i det här
kapitlet begränsas därför till fordonsskatten på traktorer.

nuvarande situationen det gällerDen gränsdragning mellannär
traktorer i klass och klass inte tillfredsställande.I det förstaFörär
orsakar den problem för fordonsägama vid varje ägarbyte böroch det
uppmärksammas detta traktorägare, inte400 000närmareatt avser
enbart de knappt traktorema i klass Vidare3 000ägarna av ger
nuvarande gränsdragningsregler upphov till problem för Vägverkets
bilregister och slutligen kan antal traktorer klassadeett stort antas vara

jordbrukstraktorer de rätteligen skulle tillhöra trafik-trots attsom
traktorklassen.
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få sin traktorför fordonsägareekonomiska incitamentetDet atten
bekantSkatten dåjordbrukstraktor betydande.klassad är är somsom

för traktorvikt medan denoberoende traktoms225 kronor år enavper
tjänstevikt. Medoch beroende traktomsi klass högreI avsevärtär av

mycketkan denekonomiska incitamenthänsyn till bland dettaannat
interegistrerade trañktraktorerbegränsade andelen överens-antas

användsfaktiskttraktoremamed hur delstämma stor somsomav
hänfördfå sin traktor tillavsiktligt försökertrafiktraktorer. denFör som

bilregistrets gransk-naturligtvis dettafel skatteklass underlättas av
kontrollera traktoremasningsnivå och polisens svårigheter statusatt

regler såavsikt, kan gällandeför den saknar sådanäven varasommen
Sannolikt harfel skatteklass.traktorn anmäls isvårförståeliga ettatt

de medjordbrukstraktorerklassatsantal traktorer trots attstort som
trafiktraktorklassen.tillanvändning borde ha hänförtshänsyn till sin

antaletbeträffandebilregistrets bedömningstödsDetta även av
före-Enligt bilregistrettrafiktraktor.tillfälliga registreringar som

kanvilket knappastfåtal sådana registreringar årkommer endast ett per
med faktiska förhållanden.överensstämma

masshantering förutsätterkaraktärFordonsbeskattningens attav
enkeltframefter uppgifter kanskatten beräknas sätt.etttassom

används blirutgår från hur traktornEftersom klassningen traktorerav
materiella regler innebärGällandeuppgiftsunderlaget föränderligt. ett

myndighetenproblem för bilregistretså administrativt attstort numera
jord-traktorerdethanterar situationen på sättet att presumeras vara

i fall intehanteringssättetbrukstraktorer. kan konstaterasDet vartatt
jordbruks-registreringarantalet felaktigakommer minskaatt som

traktor.
fordonsskatt de körskall betala högrePrincipen traktoreratt mer

nuvarandeför sig riktig.allmänna i och Detpå är systemetvägar
skulleuppnå detprincipen upprätthålls.fungerar dock inte så För attatt

registermyndighetenarbetsinsatserkrävasbland störreännuannat av
försvar-kan inteomprioritering polisens Dettasamt ansesav resurser.
fordon.mycket litet antaldet frågabart med hänsyn till är ettatt om

registrerade trafiktraktorer intefärrefinns 3 000Det utgörän som
mindreoch dettabilar eller motorredskapombyggda änmotsvarar en

det totala antalet traktorer.procent av
förenhetsskatt införsdärför ändras såSkattebestämmelserna bör att

trafiktraktorerfordonsskatten på sådanatraktorer innebärande att som
till nivåeller motorredskap, sänksinte ombyggda bilarutgör samma

ombyggda bilar och såjordbrukstraktorer. Beträffandeskattensom
gränsdragnings-finns inte motsvarandekallade tenninaltraktorer
skattesänkning.andra skäl förproblem och inte heller några en

ändras.för dessa bör därför inteFordonsskatten
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trafik-för släpvagnar drasfordonsskatten slopasVidare bör som av
detbilar/motorredskap eftersomombyggdaintetraktorer utgörs avsom

traktorer.gränsdragning mellan olikabehovskulle kvarstå ett avannars
därmedhur många släpvagnaruppgiftersaknasDet närmare somom

avsnittfordonsskatt antalet inte Ibefriade frånskulle bli är stort.men
regist-släpvagnarframgick det totalt finns 4 000 är5.3 att somca
trafik-drasgrund defordonsskattepliktigarerings- och attav av

dessa kommermotorredskap. delombyggd bil eller Entraktor, stor av
de drasskattepliktiga grundfortsättningsvis på attäven att avavvara

förekommabör detmotorredskap. Dessutomombyggda bilar eller att
därmeddras lastbil ochsläpvagnar iblandifrågavarandenågra av enav
sigförhållanden detorsaken. Under allaskattepliktiga den rörär omav

fordonsskattebefriade.föreslås blisläpvagnarfärre 4 000än som nu
be-slopad fordonsskattfå sänkt ellerfordon skulleAntalet som

färre 000traktorer respektive 4alltså till knappt 3 000sig ängränsar
jordbrukstraktorermedan antalettrafiktraktordragna släpvagnar är

föreslåskäl förhar inte funnitUtredningen400 000. attnärmare
skallblandde vilketfordonsskatten påändringar annat sessenareav

jordbrukets traktorer harskatten påbakgrund frågan ettattmot omav
jordbruks-i förekonomiska villkorensamband med de stortnära

ibör den därförfråga skallnäringen. dennaOm ettprövas tas upp
vägtrafikens beskattning.utredningividare sammanhang än omen

Även försituationenjordbrukspolitiska övervägandenfrånsett är
användningengenomsnittligaspeciell denjordbrukstraktorer attgenom

utsträckning sker på allmännaendast i liten vägar.
trafik-skattesänkningar förinvändningarFörekommande mot

anförtsskäl hadeoftatraktorer bygger på närsamma som
sådanainvändningvanligtraktorbeskattningen infördes. En är att

lastbilarkonkurrensneutraliteten mellanrubbaskattesänkningar skulle
frånomfattande övergångmedföraoch traktorer och en

traktortåg allmännamed påtilllastbilstransporter vägar.transporter
ellersig trafiksäkerhetennaturligtvis inteskulleDetta varegagna

överdrivna.får dockFarhågomaframkomligheten på vägarna. anses
synnerligendeteffektivasnabba ochMed dagens krav på ärtransporter

skullelastbilstransporternaobetydlig andelosannolikt änatt avmer en
sammanhangetframhållas ibörföras till traktortransporter. Det attöver

brådskandeför godstransporterlastbilar används just är mersom
snabbhet oftare går på järnväg.krav påmedan transporter utan samma

föreslagitspå dettraktorer ändrasfordonsskatten påOm sätt som
viktigtjordbrukstraktorema.princip inte Dettaså berör det ihär är att

allmännatraktortransporter påeftersom sådana vägarnotera som
trafik-till blandproblem med hänsynbeskrivasbrukar annatettsom

just jordbrukstraktorer.medsäkerheten, ofta visar sig transportervara
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förhållanden beskrevsjämföra med deintressantDet är även att avsom
påinnebar traktortransportemaBilskatteutredningen och attsom

traktorer enligthuvudsakligen utfördes medallmänna vägar nusom -
nuvarandejordbrukstraktorer.gällande regler skulle klassas Detsom-
jordbruks-trañktraktorer påmed högre fordonsskatt på änsystemet

denbeskrivna problemen. måntraktorer alltså inte undanröjt de Ihar
trafiksäkerheten så dettaifrågavarande hot ärutgörtransporter ett mot

fordonsskatte-utformningenkan lösasinte problemett genom avsom
därför inte någrahär utredningenbestämmelsema. Den närmaregör

hur det skulle kunnaproblemets omfattning elleröverväganden rörande
åtgärdas.

för sig kunnatraktorer skulle det i ochinför enhetsskatt påOm man
skatteskala förtrafiktraktor. Nuvarandeslopa begreppetövervägas att

fortsättningsviseftersom dentrañktraktorer bör dock finnas kvar även
fordons-i andra stycketför fordon dels §bör tillämpas 21angessom

terminal-bilar så kalladeskattelagen, dvs. till traktorer ombyggda samt
lag, dvs. bilaroch dels i andra styckettraktorer, 25 § somsamma

motorredskap harbyggts till motorredskap klass samt som enom
för godstransporter på allmäntjänstevikt kg och används2 000över

vag.
slopande for-enhetsskatt för traktorer ochinförandeGenom avav

trafiktraktorer,dras vanligadonsskatten på släpvagnar mensom av
bilar eller motorredskap,inte för dras ombyggdade gessom av

förenklingar registreringsbestämmelsema.möjlighet till betydande av
för Trafikregister-vilka nyligen varit föremålbestämmelser,Dessa

här utredningens uppdrag.arbete, ligger utanför den Detutredningens
fordonsskatte-föreslagna ändringarna iskall ändå denämnas att nu

bestämmelserna fordons-lagen skulle medge avskaffaratt omman
användning jordbrukstraktorer.skyldighet anmäla ändradägamas att av

fordonsskatten slopas för sådanaVidare bör, anförts tidigare,som
de drasnärvarande skattepliktiga på grundsläpvagnar för är attavsom

skulle kvarståtrafiktraktorer. Skälet för detta detär ettatt annarsav
jordbruks- och trañktraktorer utifrånbehov gränsdragningar mellanav

allaUtredningens förslag med andra orddessas användningssätt. är att
skattehänseende,traktorer skall jämställas isläpvagnar drassom av

fordonsskattepliktig. Frågansläpvagnar skulledvs. ingen dessaav vara i
blir beroendekan jämställas i registreringshänseendede även av omom

trañktraktordragnaslopa registreringsplikten för nuvarandekanman
vanliga trafiktraktorer,släpvagnar här släpvagnar drassom avavses

motorredskap ellerinte sådana dras ombyggda bilar eller omsom av
redan idaginföra registreringsplikt för de släpvagnarkan ärsomman

de drasbefriade från registrerings- och skatteplikt på grund attav av
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jordbrukstraktorer. Med hänsyn till bland behovet kontroll-annat av
besiktningar bör det alternativet ligga till hands.närmaresenare

5 19-0882Bilen. . .
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6 Försälj ningsskatt på motorfordon

Utredningens förslag: Den nuvarande lagen försäljningsskatt påom
motorfordon inte miljöstyrande och bör avskaffas. Miljöklass-är
differentierad försäljningsskatt bör införas så miljöklassersnart nya
fastställts i enlighet med EU:s kravnivåer. alternativ till dettaSom ett
kan miljöstyming ske fordon i den bästa miljöklassen befriasattgenom
från fordonsskatt under kortare tid. det fall den nuvarandeFören
försäljningsskattelagen inte avskaffas bör den åtminstone ändras så att
lätta skåplastbilar och lätta flaklastbilar behandlas lika i
försäljningsskattehänseende.

Inledningl

den härI utredningens delbetänkande konstaterades försäljnings-att
skatten på motorfordon endast i liten utsträckning differentieradvar
efter miljöklasser möjligheterna till sådan differentieringsamt att var
mycket begränsade. övrigtI utredningen då inte ställning till ifråga-tog
varande skatt i vidare mån föreslå försäljningsskatten påän att att
personbilar, redan avskaffad, inte skulle återinföras.som var

Enligt lagen försäljningsskatt1978:69 på motorfordon LFMom
sådan skatt för närvarande motorcyklar, lätta bussar lättapå ochtas ut

lastbilar. Med lätta bussar och lastbilar fordon totalvikt inteavses vars
överstiger 3 500 kg. Sedan vissa ändringar i i kraft denLFM lträtt
oktober försäljningsskatten1998 inte i differentieradnågot avseendeär
efter miljöklasser.

Avsnitt 6.2 i det här kapitlet vilkenbakgrundsbeskrivningger en
delvis densamma i delbetänkandet har kompletterats iär som men som
andra delar med hänsyn till den inte fokuserar på personbilar. Iatt
avsnitt beskrivs gällande6.3 bestämmelser rörande försäljningsskatten.

ÖvervägandenaInhämtade uppgifter återges i avsnitt 6.4.m.m. som
avsnitti 6.5 leder fram till den gällande lagen försälj-görs att nu om

ningsskatt på motorfordon bör avskaffas försäljningsskattsamt att en
i sin helhet relaterad till EU-anpassade miljöklasser börärsom nya,

införas så dessa miljöklasser fastställts. Som alternativ tillsnart en
försäljningsskattsådan diskuteras miljöklassdifferentiering fordons-av

skatten jfr. kapitel 3. Oavsett vilket dessa alternativ väljs såav som
bör den nuvarande försäljningsskattelagen avskaffas. ändå inteOm så
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och lättaändras lätta bussarbestämmelserna såsker bör åtminstone att
flaklastbilar.lättaskåplastbilar blir jämställda med

Bakgrund6.2

1950-talet. hadeinfördes under DenFörsäljningsskatt motorfordonpå
de förstamotorfordon ochföregåtts speciella avgifter påav

i förordningen 1951:660sådana avgifter fannsbestämmelserna om
Avgiftemapersonbilaroch importskatt vid tillverkning varm.m.avom

motorcyklar. hadepersonbilar och Dettai begränsade tillsettstort
så kalladelastbilar omfattadessamband med bussar ochatt av

l jordbrukare.från rörelseidkare ochinvesteringsavgifter, togs utsom
l utökadesoch motorcyklar såavgifterna för personbilarVad gäller

i förordning så dettillämpningsområdet ävenattsenaregenom en
stationsvagnskarosserimed skåp- elleromfattade lastbilar vars

l lagen 1956:545kg.tjänstevikt inte 1 800 Näröversteg om
l infördes så omfattade denmotorfordon OMLomsättningsskatt på

angivnamotorcyklar och depersonbilar,fordonsslag, dvs. nysssammat
efter vikt med kronor 30enligt 2lastbilarna. Skatten OML öretogs ut

ungefär 12kg tjänstevikt, vilket avsågs procentmotsvara avper
konsumentpriset.;

År försäljningsskatt pål lagen 1978:69OML1978 ersattes omav
i bland skatte-lagen innebarmotorfordon LFM. Den annat attnya
l från tjänste-skåpkarosseri ändradespliktsgränsen för lastbilar med
1 utvidgades detkg. Samtidigtvikten kg till totalvikten 3 0001 800
; totalviktbussar medskattepliktiga till omfattaområdet ävenatt aven

för detta eftersomtalahögst kg. rättviseskäl3 000 Det ansettsi somvar
användesslagl ifrågavarande hade skåpkarosseribussar somav samma

nivå ändradesl 1977/78:78. Skattenstill personbilar och lastbilar prop.
kgfortsatt 2 kronor 30inte jämfört med OML öreutan pervarl

komp-beräkning tjänstevikttjänstevikt. Bestämmelserna avomi
avdrag skalleldrivna fordonletterades med regel för1981 attomen

försäljningsskatten höjdesför vikten batterierna. Nivångöras avl
kg.till kronor 80till kronor kg och 1985 41984 3 20 öreöre perper

tillförsäljningsskatteninfördes differentieringjuli 1986Den l av
frivilligtmodellerförmån personbilar och 1988 årsför de 19873 somav

l Differentieringen innebarförsågs utrustning för avgasrening.med att
höjdes för personbilar års-försäljningsskattenden generella delen avav

minskades för de bilaroch skattenmodellema 1987 1988 samt att av
avgasreningfrivilligt med sådandessa årsmodeller utrustats somsom

År höjdes denmodell. 1987blev obligatorisk från och med 1989 års
till kronor kg.generella nivån på försäljningsskatten 6 40 öre per
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skattepliktsgränsen för skåplastbilar ochjanuari höjdesDen 1 1990
blandbussar från kg till kg. Skäl för förändringen3 000 3 500 var

blivit mycketlastbilar med totalvikt kg hade3 000överannat att strax
personbilar. samband härmed hadepopulära för Iersättaresom

ifrågasatts försäljningsskatten också borde omfatta lätta last-inteom
bilar flak, eftersom utvecklingen inneburitmed den tekniska ävenatt
dessa fordon blivit jämförbara med personbilar.i många avseenden
Lagstiftaren förklarade sig beredd vid den tidpunktendock inte attvara

flaklastbilamalägga fram förslag beskattning prop.ett om av
1989/90:50, 94.s.

försäljnings-Miljöklassystemet, infördes medförde1991, attsom
förskatten motorfordon kom användas styrmedel attatt ettsom

underlätta introduktionen fordon med bättre miljöegenskaper. Miljö-av
klassystemet innebar försäljningsskatten- beräknad tidigare sättatt
efter fordonets skulle ökas eller minskas beroende på vilkenvikt -

Ändringamamiljöklass fordonet tillhörde. infördes för gälla frånatt
och med årsmodell beslutades ikraftträdandet skulle1993. Senare att
uppskjutas såvitt fordon.tungaavser

Sedan tidigare gällde för personbilar, lastbilar och bussar,avgaskrav
skulleenligt bilavgaslagen och bilavgasförordningen. kravnivåerNya

omfatta personbilar fr.o.m. års modeller, lätta lastbilar och bussar1989
fr.o.m. fr.o.m.1992 års modeller lastbilar och bussar 1993samt tunga

miljöklassindelning infördes iårs modeller. bestämmelserDe om som
bilavgaslagen innebar personbilar, lastbilar och bussar iatt sam-nya

miljöklasser.band med avgasgodkännandet skulle placeras i treen av
Miljöklass fordon uppfyllde gällande avgaskravavsåg endast3 som

uppfylldemedan fordon hade väsentligt lägre utsläpp ellersom som
högre fråga avgasreningssystemens hållbarhet skulle placeraskrav i om
i miljöklass Miljöklass reserverad för fordon dessutomavsågs1 som
uppfyllde särskilt höga krav beträffande hållbarhet eller sär-som var

tätortstrafik. till deskilt lämpade för användning i Med hänsyn att mest
långtgående bilavgaskraven fanns i särskilt i Kalifornien, deUSA, togs
amerikanska bestämmelserna förebild vid utformningen krav-som av
nivåema i de bättre miljöklassema.

inte ändraSkattedifferentieringen mellan olika miljöklasser avsågs
det skattesänkningar skattehöjningar skulletotala skattetrycket ochutan

Skattedifferentieringens anpassad förjämnt storlek att ut-upp. var
jämna merkostnadema för tillverka och fordon för miljö-att utrusta
klassema eller jämfört miljöklass innebar, för sådana1 2 med Det
personbilar och lastbilar bussar redan försäljnings-lätta och som var
skattepliktiga, miljöklassskatten höjdes med 2 000 kronor iatt var

miljöklassoförändrad i miljöklass sänktes med kr i2 4 000samt
Vidare infördes försäljningsskatt för miljöklassema och lätta2 3 av
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flaklastbilar.försäljningsskattepliktigalastbilar dittills inte varitsom
kronor ikronor i miljöklass och 6 000Skatten uppgick till 4 000 2
beräknasförsäljningsskattenmiljöklass eldrivna fordon skulleFör

för fordon i miljöklasssom
lastbilarinfördes förBestämmelser försäljningsskatt även tungaom

fordonkg. gälldeoch bussar totalvikt 500 Det3över tunga som
Ikraft-försedda med dieselmotor.tillhörde miljöklass eller och2 3 var

till gällauppskjutetträdandet dessa bestämmelser blev attsenareav
efterdifferentieringfr.o.m. modeller. Försäljningsskattens1994 års

genomslag såvitt defick inte heller däreftermiljöklasser tungaavser
ochhänföras till miljöklass detfordonen. fordon kom 3Alla atttunga

miljöklassema. Försälj-ord fordon i de bättrefanns med andra inga
kronor förfordon i miljöklass 20 000ningsskatten på 3tunga var

k kronoroch kg 65 000fordon med totalvikt mellan 3 500 7 000 samteni
utgjordef kg. miljöklass 2för fordon med totalvikt 000 I7överen

i kronormotsvarande totalvikter, 6 000försäljningsskatten, för resp-
f ektive kronor.20 000

direktiv hadeförändringarSedan EU-inträdet EU:ssamt av
försäljningsskatten blevdifferentierabegränsat möjligheterna att

utsträckning differentieradi mycket litenförhållandet det skattenatt var
avskaffadesjanuarioch med den 1995efter miljöklasser. Från 1

miljöklassmellan lätta fordon idifferentieringen försäljningsskattenav
reglernatill ändringen de tidigareoch miljöklass Anledning1 attvar

miljöklass inteförsäljningsskatten fordon i lnedsättning varom av
förenliga med bilavgasdirektiv.EU:sF

i därföroch utjämnadesSkattedifferensen mellan miljöklass 1 2 gen-
skulle erhålla nedsättningi miljöklass inte längrefordonen i 1att avom

skulle i ställetfordon i miljöklassförsäljningsskatten. Ifrågavarande 1
fem första åren från regist-från fordonsskatt under debefriadevara

beskrivna änd-Samtidigt medrering fordonsskattelagen.14 §ç ovana
skattskyldigheten till försälj-ändrad tidpunkt förringar beslutades om

för vidvid registreringen i ställetningsskatt den inträderså att numera
därigenomfordonet. Beskattningen blevförsäljning eller införsel av

oberoende gränskontroller.t av
försäljningsskatten skullebeslutades nivån påUnder år 1995 att

i Höjningen skulle uppgå till 20från januari 1996.höjas och med den 1
personbilar bussar och lastbilarmotorcyklar,ochr samtprocent avse

i Samtidigt beslutades indexeringtotalvikt högst kg.med 3 500 omen av
l försäljningsskatten från och med år 1997 8 § LFM.aavi avseende el- och hybridbilar;beslutades miljöklasserSenare om nya
i tidigare beslutade höj-respektive Samtidigt återtogs denklass H.1 E 1

i kraft ochförsäljningsskatten innan den hadeningen trätt ersattesav
försälj-viktrelaterade delenmed höjning fordonsskatten. Den aven av
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ningsskatten förblev därmed kronor kg tjänstevikt. Inför6 40 öre per
detta beslut hade regeringen bland uttalat, lägre nivå påannat att en
försäljningsskatten stimulerar förnyelse bilparken och detta harattav
positiva effekter på miljön 1995/96:25.prop.

och med denFrån 12 juni 1996 slopades den viktrelaterade delen av
försäljningsskatten på personbilar medan den miljörelaterade delen för
bilar i miljöklass 3 kvarstod 2 kronor. Syftet med slopa000 störreatt
delen försäljningsskatten på personbilar stimulera till för-attav var
nyelse den svenska bilparken. Samtidigt ändrades fordonsskatte-av
lagen så skatten på personbilar höjdes fr.o.m. den oktober1 1996.att

propositionen 1995/962222 hade bland hänvisats till denI annat att
svenska bilparken blivit allt äldre. anfördes förhållandeDet detta "äratt
negativt miljösynpunkt, då äldre bilar släpper föroreningar änutur mer

bilar. trafiksäkerhets- och miljöskäl och för höjaAv attnyare
aktiviteten i den svenska ekonomin finns anledning stimulera för-att en
nyelse bilparken." Vidare uttalades försäljningsskatten i egenskapattav

transaktionsskatt bidrar till dämpa omsättningen bilparken. Enattav av
förskjutning skatteuttaget på bilar från försäljningsskatt tillav
fordonsskatt, skatten det löpandepå innehavet, ansågs därför bidra till

öka omsättningen med de positiva effekter detta skulle få på miljön,att
trafiksäkerheten och aktiviteten i bilindustrin. propositionen uttaladesI
inget varför försäljningsskatten skulle kvarstå beträffande övrigaom
motorfordon fastän slopadesden för personbilar.

oktober ändrades bestämmelserna försäljningsskattDen 1 1996 om
för fordon totalvikt kg. Bakgrunden3 500 EU:sövertunga attvar
baskrav för fordon skärptes från och med nämnda datum såtunga att

fordon endast uppfyllde kraven enligt den tidigare miljöklasstunga som
längreinte fick3 säljas. Samtidigt blev bullerkravsträngareett som

dittills skilt miljöklass från1 miljöklass obligatoriskt för alla2 nya
fordon. Därmed hade förutsättningarna för miljöklassindelningtunga

fordon kraftigtändrats så det bara fanns två inom EUtunga attav
beslutade kravnivåer kunde tillligga grund för miljöklasser.som

fordonSådana tidigare hänförts till miljöklass ikom1tunga som
stället hänföras till miljöklass i vilken försäljningsskatten slopades2att
från och med den oktober 1996. alla fordon blevl Nästan tunga
hänförda till sistnämnda miljöklass. bara litet antal fordonDet ettvar
med speciell hänfördes till miljöklass gälldeDetmotortypen som

fordon endast uppfyllde det lindrigare partikelkrav förtunga som av-
gasutsläpp vilket enligt direktiv 96/1/EG skall tillämpas på en grupp
dieselmotorer huvudsakligen fordonanvänds i vissa förtungasom
distributionstrafik. Fordon med små dieselmotorer uppfyllde detsom

partikelkravet placerades i miljöklass medan övriga2strängare tunga
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kategorinden endablevmed små dieselmotorerfordon tunganyaav
fordon i miljöklass

försälj-alltså ingenoktober 1996Efter förändringarna den 1 togs
sänktes tilloch skattenmiljöklassfordon i 2ningsskatt förut tunga

miljöklassen hadei denmiljöklassfordon i 3kronor för6 000 tunga
fordon medförvarit kronortidigare 20 000försäljningsskatten en

förkronorrespektive 65 000kgkg och 000totalvikt mellan 3 500 7
i kg.totalvikt 000fordon med 7överen
| försäljningsskattså ingenändradesjanuari 1997 LFMDen 1 tasatt

för dennaSkäletför miljöklassinte hellerför personbilar, dvs.ut nya
endast fårnämnda datumoch medpersonbilar frånändring attvar nya

ipreciseraskravnivåenligt den skärptade godkändasäljas är somom
medkravnivån94/ 12/EG.rådets direktiv Den överensstämmer ut-

enligt detmiljöklass Kraventidigareför Sverigessläppskraven
i det svenskalägsta nivåndenEG-direktivetnämnda utgör nyanumera

miljöklass harkravnivån för 2tidigaredvs. denmiljöklassystemet,
kravnivåhar ingenmiljöklass 2miljöklassöverförts till För ny

förändringgränsvärden. Inför dennasaknarmiljöklasseninförts så den
uppfylldeoförändrad för fordonskulleansågs skattenatt somvara

beslutadesDärförl996/97:14.miljöklassi den tidigare 2 prop.kraven
miljö-personbilar i denförsäljningsskatt skallingen tas utatt nya

personbilar helt frånförsäljningsskatten pådärmed slopadesklass och3
januarioch med den 1 1997.

kraft.i i För-ändringar LFMträdde ytterligareoktober 19981Den
miljöklasser fördifferentierad eftersedan dess intesäljningsskatten är

änd-föranleddaändringar i LFMIfrågavarandenågra fordon. avvar
förförsäljningsskatteninnebarbilavgaslagstiftningen ochringar i att

nivåned tillmiljöklasslastbilar och bussar i 3lätta sattes somsamma
förförsäljningsskattenmiljöklass och 2för fordon i 1 tungasamt att

vidbeaktadesför år 1998Eftersom indexeringenslopades helt.fordon
gällande index-dittillssamtidigt denupphävdesändringarna i såLFM

skallkalenderårochår 1999eringsförordningen för det året. För senare
motsvarandevarjefastställas åromräknade skattebelopp sätt som

tidigare.
Ãndringama propositionenförslag igrundades på vissai LFM

punktskattefrågor prop.vissa andraelpannor ochBeskattning av
följande såvittblandanfördespropositionen1997/982140. I annat

lastbilar.bussar ochförändringarna för lättagäller
utvecklasi fortsättningenfordon börförMiljöklassystemet även-

i år förväntas EUmedlemskapet EU. Iinom de attges avramar som
fordon. Enligtför lättakravnivåerpositionnår om nyagemensamen

förförsäljningmedlemsländernafårbilavgasdirektiven attgynna
uppfyller inom EUteknikförtida införandestimulera ett enav som



SOU 1999:62 örsäüningsskattF på motorfordon 137

beslutad inte obligatorisk kravnivå. dag kravnivånännu Den blirmen
obligatorisk skall incitamenten upphöra. Skärpningen deav
obligatoriska avgaskraven medför därför vissa förändringar i
bilavgaslagstiftningen i sin medför ändringar i LFM. Den ltursom
oktober 1998 kommer kraven för lätta lastbilar och bussar skärpasatt
så de krav idag gäller för miljöklass fortsättningen2 i skallatt som
gälla för miljöklass Regeringens avsikt ändraär att
bilavgasförordningen så miljöklass 2 lämnas gränsvärden.att utan
Dagens avgaskrav för miljöklass kommer2 således därefter gällaatt
för miljöklass Försäljningsskatten för lätta lastbilar och bussar i
miljöklass bör3 på grund härav sänkas till nivåsamma som
miljöklass ochl

skattebeloppenDe innebär det inte längre finns någon skillnad iattnya
fråga försäljningsskatt mellan olika miljöklasser och i konsekvensom
härmed slopades den tidigare tabelluppställningen innehållitsom en
kolumn för varje miljöklass.

Beträffande dieseldrivna fordon hade miljöklass varit3tunga av-
sedd för bilar med tilläts ha högre partikelgränsvärde.motorer ettsom

oktoberDen l 1998 upphörde den övergångsperiod under vilken det
högre gränsvärdet gällt. innebarDetta samtliga fordonatt tunganya

uppfyller kraven enligt den gamla miljöklass 2 med dessnumera
innebörd före den oktober1 1998. Dessa avgaskrav gäller från och
med den oktoberl för fordon1998 i miljöklass Med hänsyntunga
härtill slopades försäljningsskatten för fordon i miljöklasstunga

Vidare beslutades fortsatt skattefrihet för eldrivna fordonom
under år från och med den januari1 Såvitt1998. dessa fordontre avser
anfördes följande i propositionen.

förmånligaDen beskattning gällt för elfordon tänkt under ettsom var-
introduktionsskede på år och upphörde vid årsskiftet 1997/98.tre
Härefter har dock framkommit introduktionstiden varit föratt
begränsad för denna fordon. finnsDet därför skältyp attav
ytterligare förlänga tiden något för underlätta för elbilamaatt att
introduceras på marknaden. Skattefriheten föreslås till följd härav
gälla under de åren. Tiden bör dock räknas från dennärmaste 1tre
januari eftersom det1998 lämpligt den perioden kommer iär att nya
direkt anslutning till den tidigare.
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6.3 Gällande bestämmelser

Enligt försäljningsskatt för fordonnuvarande lydelse 4 § LFM uttasav
registreras i bilregistret och ärsom som

buss med totalvikt högst kg,3 500en av
lastbil med totalvikt högst kg,3 500en av
motorcykel.

Enligt sista stycket fordon skattepliktiga de enligt4 § inteLFM är om
bilregistret årsmodell trettio år eller äldre.är ärav en som

Skatt enligt förekommer alltså endast beträffande lätta bussarLFM
och lätta lastbilar motorcyklar. avsnitt i detta be-Se 3.3.1-3.3.3samt
tänkande angående betydelsen beteckningama buss och lastbil".av

förklaras hur dras mellan dessa och andra fordonsslag.Där gränserna
gränsdragning, inte aktuell i fordonsskattesamman-En ärannan som

hang blir avgörande för försäljningsskatt, gälleruttagetmen som av
vilka lätta lastbilar skall skâplastbilar respektive flak-som anses som
lastbilar. de förra gäller försäljningsskatt alltid medFör att tas ut en
generell, viktrelaterad del. sammanlagda försäljningsskattenDen en
lätt lastbil med skåpkarosseri blir därmed betydligt på lättstörre än en
lastbil sådant karosseri, försäljningsskattesatsema återgesutan se som
nedan. Skillnaden förstärks mervärdesskatt tillkommer påattav
beloppen.

Motorcyklar definieras enligt bilregisterkungörelsen4 § som
Motorfordon hjul eller medar, med eller sidvagn ellertvå utan
Motorfordon på hjul eller medar med tjänstevikt, beräknad så-tre en

för motorcykel, högst 400 kilogram. Vidare gäller i båda fallensom av
det inte skall fråga moped. Gränsdragningen mellanatt vara om

mopeder och motorcyklar betydelsefull. Mopeder inte skatte-är är
pliktiga enligt sig eller fordonsskattelagen de kanLFMvare men vara
registreringspliktiga. Moped definieras enligt bilregisterkun-4 §
görelsen på motorcyklar, eller trehjuliga,två- medsättsamma som
tillägget mopeder konstruerade för hastighet högstäratt en av

km/tim30 och drivs förbränningsmotor med högst 50av
kubikcentimeter slagvolym eller elektrisk Enligt 4 §motor.av a
bilregisterkungörelsen skall dessutom vissa EG-typgodkända

mopedenmotorfordon anses som

Ifrågavarande bestämmelse bland två- eller trehjuliga motorfordonannatavser
konstruerade för hastighet km/timhögst och de drivs45ärsom en av som, om

forbränningsmotor, har slagvolym.högst kubikcentimeter moped50 Somav en
räknas lätta fyrhjuliga motorfordon vikt last, exklusive batterier iäven utanvars
fråga eldrivna fordon, understiger kg. Beträffande konstruktiv hastighet350om
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den oktober 1998i dess lydelse från och med 1Enligt 8 § LFMa
imed de beloppskulle försäljningsskatt för år 1988 tas ut som anges

därefter skallförsäljningsskatten för tidlag medan8 § tas utsamma
fast-skattebelopp skallbelopp. Sådana omräknademed indexerade

förordningen fast-för kalenderår. Genom 1998:1579ställas varje om
förforsäljningsskatt motorfordonomräknade belopp förställande av

försäljningsskattebelopp beslutats.nedanståendeår 1999 har

FörsäljningsskattFordon
tjänsteviktkg 6 kronor 41 kgmed totalvikt högst 3 500Buss öre peren av

Lastbil med skåpkarosseri och en
kg tjänstevikttotalvikt högst 500 kg 6 kronor 413 öre perav

lastbil med totalvikt högstAnnan aven
kg 4 007 kronor3 500

skallskattenBeträffande angivna fordon i §8 LFM attovan anges
bortfaller.överskjutande krontaltiotal kronorberäknas till helt så att

skattebelopp i indexerings-motorcyklar följandeVad gäller anges
förordningen:

FörsäljningsskattMotorcykel

Motorcykel
342 krtjänstevikt inte överstiger 75 kg lvars-

kg 763 krtjänstevikt högre 75 1är änvars men-
överstiger kginte 160

705 krtjänstevikt högre 160 kg inte 2är änvars men
överstiger 210 kg

överstiger 210 kg 4 487 krtjänsteviktvars-

lastbilarskatten inte för och bussarEnligt tredje stycket8 § LFM tas ut
batterier i fordonetför drift med elektricitet fråninrättadeär omsom
oktober den 31skattskyldigheten inträder under perioden den 19981 -

stycke gäller övergångs-december Beträffande detta2000. som
januariför tid från och med den 1998.bestämmelse det tillämpas 1att

mopeder.EG-typgodkändaoch slagvolym gäller för övrigagränsersamma som
fårförbrärmingsmotorfyrhjulig moped drivsOm änmotorav armanen

nettoeffekten högst 4 kW.vara
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6.4 Inhämtade uppgifter m.m.

6.4. Riksskatteverket1

utredningens delbetänkande föreslogsI inte återinförande försälj-av
ningsskatten personbilar. Såvittpå fordonsskatt lämnades förslagavser

enhetsskatt med belopp för motorcyklar förom en samma som person-
bilar. Vid remissbehandlingen uttalade bland andra Riksskatteverket att

likfonnighetsskäl bör kunna slopa försäljningsskatten förman av
motorcyklar de skall jämställas med personbilar i fordonsskatte-om
hänseende. Riksskatteverket vidare försäljningsskattenansåg böratt

enhetlig och anförde följande. skillnad finns vidDengöras mer som
beskattningen mellan flaklastbilar och skåplastbilar borde kunna slopas.
Avgörande för klassificeringen lastbil med plastkåpa övert.ex.av en
flaket kan kåpan fastsatt med vingmuttrar eller vanligaärvara om

tillverkarFöretag specialpåbyggnader lastbilschassinmuttrar. som
till lätta fordon har framhållit, det ofta omöjligt i förvägär avgöraatt att
vilken försäljningsskatt kommer belasta fordonet eftersom ävenattsom
obetydliga konstruktionsskillnader får betydelse för det färdigaom
fordonet skall flak- eller skåplastbil. Riksskatteverketanses som
hänvisade till försäljningsskatten på flaklastbilar för närvarandeatt tas

styckeskatt och ansåg sådan skatt bör kunna tillämpasut attsom en en
för alla lätta lastbilar och bussar.

6.4.2 Svensk BilprovningAB

Vid utredningens kontakter med tjänstemän inom Svensk Bilprov-AB
ning har olägenhetemaASB den nuvarande försäljningsskatten förav
skåplastbilar och flaklastbilar belysts ytterligare. Härvid har i huvudsak
framkommit följande. Skillnaden i försäljningsskatt mellan olika lätta
lastbilar orsakar problem. Tillverkare karosserstora görav
återkommande framställningar till ASB med konstruktioner för attnya
kvalificera fordonen flaklastbilar, de "egentligen" ärtrots attsom
skåplastbilar. vanligt konstruktionssätt förse flaklastbilarEtt medär att
containerfásten avsedda bära mindre container. Efter besiktningatt en

containern, visserligen på så den demonteraskanmonteras sättett att
uppenbart avsikt någonsin detta. får heltDen enkeltutan göraattmen

rosta fast.
sidaFrån ASB:s har framhållits försäljningsskatten orsakaratt

problem också det gäller registrering motorcyklar. Så kalladenär av
crossmotorcyklar terrängmotorcyklar registreras ibland terräng-som
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fordonen i frågaförsäljningsskatt. Närundgår därigenomskotrar och
registreraderätteligenskall deanvänds på allmän väg somvara

Även tydervisst fallomständigheterna imotorcyklar. attettom
möjlighethar ASB inteallmän såfordonet användas påkommer vägatt

Tidigare harterrängskoter.registrerasförhindra det ävenatt att som
gränsdragningsproblem För-ifrågavarandeRiksskatteverket pekat på

EG-perspektiv, RSV Rapportmotorfordon isäljningsskatt ett
1993:10.

överväganden6.5

Allmänt6.5.1

nöd-motorfordon detrörande försäljningsskatt påVid överväganden är
i allmänhetskatten,den generella delenvändigt skilja mellanatt somav

delen. Vikt-miljöklassrelateraderespektive denviktrelaterad,är
motorcyklar,och omfattathar funnits längerelaterad försäljningsskatt

juniföre den 1996,skåplastbilar 12lätta bussar och lätta samt, person-
underförsäljningsskatten infördesmiljöklassrelaterad delbilar. En av

försälj-oktober 1998och med den lbörjan 1990-talet från ärav men
fastaefter miljöklasser. Detdifferentieradningsskatten inte längre

flaklastbilar, kronorlätta 4 007försäljningsskattebelopp påtas utsom
ochmiljöklassrelaterad del eftersomunder inte någonår 1999, ettutgör

oberoendesådana fordonpå allaskattebelopp tas utnumerasamma -
avseendeinte ialltså någotFörsäljningsskattelagenmiljöklass. ärav

miljöklassrelaterad.
miljöklass-respektive denmellan den generellaGränsdragningen

utred-särskilt viktig eftersomdelen försäljningsskattenrelaterade ärav
generellanuvarandeför avskaffa denningen funnit starka skäl att

be-detförhållandet kanskatten medan sägas motsattanärmast vara
före-försäljningsskatt.miljöklassrelaterad Denträffande senare

miljöklasserinföras såför närvarande börkommer inte snart nyamen
beslutade kravnivåernyligenfastställts i enlighet med EUav

98/69/EG.

Delbetänkandet6.5.2

inteförsäljningsskattendelbetänkande föreslogsutredningensI att
ff.. ansågspersonbilar delbetänkandet 29 Detskulle återinföras för s.

efter miljöklasser ochskatteninte möjligt differentieradå att
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utredningens övriga förslag medförde inte behov återinföraatt
försäljningsskatt på personbilar statsfmansiella skäl. Vidareav
konstaterades fullständigt på frågan skattenatt ett svar om
fortsättningsvis bör differentierad efter miljöklasser förutsättervara en
utvärdering vilka effekter för miljöklassning bilar harsystemetav av
haft. avvaktanI på sådan utvärdering gjorde utredningen ingaen
ytterligare ställningstaganden till försäljningsskatten.

6.5.3 Försäljningsskatten bör avskaffas

Utredningen har fått tillgång till utvärdering blandnumera en som
försäljningsskattens styreffekter och i vissannat mån styr-avser

effekterna nämnda skatt varit differentierad efter miljöklasser.attav
Genom utvärderingen, redovisats i kapitel i2 detta betänkande, harsom
framkommit försäljningsskatt motverkar förnyelse bilparkenatt av
vilket får negativt såväl miljö- trafiksäkerhetssynpunkt.anses ur som
Detta resultat i linje med de antaganden låg tillär grund försom
delbetänkandet. Vidare tyder utvärderingen styreffektema på attav
miljöklassdifferentieringen försäljningsskatten har varit effektiv ochav

motsvarande effekt inte skulle ha uppnåttsatt miljöklass-genom
differentiering fordonsskatten. Bör denna bakgrundmot ta utav man-
försäljningsskatt på motorfordon och bör den i fallså vara
miljöklassrelaterad Utvärderingen styreffektema tyder på attav
försäljningsskatten haft både positiv och negativ inverkan på miljön.
Härvid framträder den betydelsen hålla isär den generellastora attav
och oftast viktrelaterade delen försäljningsskatten från den miljö-av
klassrelaterade delen. härDet avsnittet behandlar enbart försäljnings-
skatten till den del den inte miljöklassrelaterad, eller med andraär ord
försäljningsskatten i dess nuvarande utformning, medan frågan om
införande miljöklassdifferentierad försäljningsskatt på motorfordonav
behandlas i avsnitt 6.5.4.

huvuduppgiftEn för denna utredning bekant undersökaär attsom
möjligheter till förenklingar i skattesystemen inom vägtrafikområdet-

avkall på utredningens främsta mål förbättrautan göra skattemasatt att
samlade styreffekt med avseende på trafiksäkerhet och miljö. Utred-
ningen har därför efter undvika alla obefogade skillnadersträvat iatt
beskattning mellan olika fordon. det gällerNär försäljningsskatt på
motorfordon kan först konstateras skatten med nuvarandeatt
utformning inte har någon positiv effekt för sig miljö eller trafik-vare
säkerhet. Tvärtom får försäljningsskatten ha negativa effekter föranses
dessa områden den motverkar förnyelse bilparken. Dettaattgenom av
talar naturligtvis starkt för försäljningsskatten bör avskaffas.att
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problemantaltillupphovförsäljningsskatten stortettDessutom ger
avsnitt 6.4.iframgåttvilketmyndigheterberördaochfordonsägareför

försäljningsskattenbartkonsekventinte ta utskulle det attVidare vara
medenlighetfordon ipå lättafordonsskattenfordonlättapå vissa om

Även bortsettenhetsskatt.utformasförslagutredningsdenna som en
denframstårfordonsskattebestämmelserföreslagnagällande ochfrån
medlastbilarlättaochbussarlättaförsäljningsskatt uttassom

försälj-särskilt eftersomgällerinkonsekvent. Dettaskåpkarosseri som
medlikhetermed derasmotiveratsharfordondessaningsskatten på

försäljningsskattepliktiga. Närintevilkapersonbilar ärnumera-
skäl föranfördes ingapersonbilar attpåslopadesförsäljningsskatten

övrigtavsnitt 6.2. Förjfr. ärlastbilarlättabeträffandebehålla skatten
medlastbilarolika lättamellanbeskattningiskillnadenjustdet

gränsdrag-svårastedeorsakarskåpkarosserirespektive utan som
försäljningsskatteområdet.inomningsproblemen

försälj-avskaffaskäl förstarkautredningenfinner attSammantaget
skälstatsñnansiellafinnsdet intesåvidamotorfordonpåningsskatten
för-nuvarandebetydelsenstatsfinansiellabehålla den. Denför avatt

Utred-begränsad.förhållandevisdockmotorfordonpåsäljningsskatt är
påförsäljningsskattenhand motor-i förstadärförföreslår attningen

upphävs.LFMavskaffasfordon attgenom
gällande lagavskaffainvändningentänkbaraenda mot att omDen

finnasbörnuvarande lagendenkunnaskulleförsäljningsskatt attvara
införs. Enförsäljningsskattmiljöklassrelateradpåavvaktanikvar att

föreslårUtredningenhållbar.dock intekaninvändningsådan anses
utformasmotorfordonförsäljningsskatten6.5.4avsnittnämligen i att

med debilmodellernybilsinköpensyftetenda motmed det att styra
börinteförsäljningsskatteninnebärDetmiljöegenskapema. attbästa

försäljnings-ingenandra ordmedellergenerell del, attinnehålla någon
miljö-de bästaharbilardepåbörhuvudskatt tas uttagetöver som

fåmycketuppvisaförsäljningsskattenskulleDärmedegenskapema.
övrigt kan,i LFM. Förbestämmelsernagällandemed delikheter nu

iaktuella,skattebeloppbegränsade ärtill demed hänsyn ensom nu
fordonsskattesystemet,skemiljöstyminglikartad sesettstort genom

denlåtaskäl föringadärförfinnerUtredningen att6.5.4.avsnittvidare
införandetavvaktankvarstå iförsäljningsskattelagennuvarande av

försäljningsskatt.miljöklassrelaterad
åtminstoneavskaffas börinteändåfall LFMdetFör

jämställsskåplastbilarochbussarlättasåändrasbestämmelserna att
försäljningsskattenviktrelateradeochhögreflaklastbilar. Denmed lätta

tidigareharflaklastbilar,medjämförtskåplastbilar,ochbussarpå lätta
intepersonbilar. Dettamed utgörlikheterde förrasmedmotiverats

personbilarförsäljningsskattenskäl eftersomrelevantnågotlängre
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har avskaffats. Därtill kommer, vilket framhållits tidigare, denatt
nuvarande skillnaden i skatt mellan flaklastbilar och skåplastbilar
orsakar besvärliga problem för fordonsägare och berörda myndigheter.
Om det skulle bli aktuellt behålla LFM ochatt därmed ändra
bestämmelserna så lätta flaklastbilar blir jämställdaatt med lätta
skåplastbilar och lätta bussar så bör detta ske denattgenom
viktrelaterade skatten de fordonskategoriema medersättssenare en
styckeskatt motsvarande den gäller för lätta flaklastbilar.som
Utredningen har bekant det gäller fordonskattnär på lätta fordonsom

det inte finns skäl föransett viktanknutenatt beskattning och de skälen
ligger till grund för det ställningstagandet gäller i likasom hög grad

beträffande Försäljningsskatt. Utredningen dock tidigareanser som
det inte finnssagts någraatt skäl behålla den nuvarandeatt

lagstiftningen försäljningsskatt på motorfordon.om

6.5.4 Milj Öklassrelaterad Försäljningsskatt
Vid utvärderingen skattemas styreffekter har Handelshögskolan iav
Stockholm funnit, med kraftigaän reservationer, den tidigareom att
miljöklassdifferentieringen försäljningsskatten har utgjortav ett
effektivt styrmedel för öka andelen bilar i bättreatt miljöklasser. Vidare
tyder utvärderingen på miljöklassdifferentieringatt försäljnings-av
skatten är verkningsfulltett styrmedel motsvarande differ-änmer
entiering fordonsskatten. Med hänsyn till vad framkommit vidav som
den samlade utvärderingen styreffekter finner utredningen för-av att
säljningsskatt på motorfordon bör i syfte stimuleratas försälj-ut att
ningen fordon med bättre miljöegenskaper.av

Försäljningsskatt i generell bemärkelse har anförts tidigaresom en
negativ inverkan på såväl miljö trafiksäkerhet eftersom densom
motverkar förnyelse bilparken. Det därför berättigatär ställaav att
frågan miljöklassrelaterad försäljningsskatt verkligen skulleom en
bidra till miljöanpassad bilpark. Utredningen vill i det hären mer
avseendet återigen påminna skillnaden mellan den generella delom av
försäljningsskatten på alla fordon, fordontas ut i den bästaävensom
miljöklassen, och den del endast bör på andra fordon detas iut änsom
den bästa miljöklassen. Försäljningsskatt generellt, obero-tas utsom
ende fordonens miljöegenskaper, har negativ inverkan på miljönav en
och trafiksäkerheten och bör därför enligt utredningens mening inte
förekomma. Förhållandet detär det gäller denmotsatta när miljö-
styrande delen skatten eftersom den kan ha positiv effekt påav en
miljöanpassningen bilparken. Denna effekt får under alla for-av
hållanden, svårigheterna fastställatrots dess exaktaatt storlek, antas
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hasig kanförsäljningsskatt inegativa effektdenstörre än ensomvara
försäljningsskatte-miljöklassrelateradebilparken.fömyelsen Depå av

begränsade vilketganskanämligenbeloppen kommer att samman-vara
inte fårEU-direktiv större änenligt tillämpligtmed dehänger att vara

miljö-olikaproduktionskostnad mellanskillnaden ivad motsvararsom
inverkanförsäljningsskattebeloppensmiljöklassrelateradeklasser. De

skatte-obetydlig. Kravetdärförbilparken bör attfömyelsenpå varaav
gällerproduktionskostnadskillnaden ifårbeloppen högst motsvara

med utgångs-fastställasskallmiljöklasserbeträffande deäven som
vidareinom EU,beslutatsvilka nyligenkravnivåerpunkt i de senya

nedan.
försäljnings-styrmedel såsomekonomiskadirektiv fårEnligt EU:s

förstandarduppfyllerfordontillämpas påskatt bara avgas-ensom
miljöklassrelateradinförakunnabeslutats inom EU. Förrening attsom
delbetänkandet,anfördes ialltså, ettbehövsförsäljningsskatt ävensom

kommande, inom EUmedmiljöklassningssystem överensstämmersom
EU-parlamentetdettaviktigtkravnivåer. närbeslutade Ett togssteg mot

förhårdare villkorochavgaskravför skärptaröstadeunder 1998år
harkravenrespektive år 2005. Defrån år 2000bensinkvalitet nya
förmöjlighetalltsåfinnsministerråd. DetEU:sgodkänts avsenare

kraven.med deenlighetimiljöklasserbeslutaSverige att nyaom
Miljödepartementetsker inommiljöklassersådanaUtarbetandet nyaav

miljöklassema1999. Debli färdigt underoch beräknas nyasommaren
dettabeaktas itid förfastställda idärmed intekommer attatt vara

försäljnings-införafastställts börde välbetänkande när enmanmen
miljöklasser.till dessarelateradmotorfordonskatt på ärsom

sannolikt kommerdethand inhämtat atthar underUtredningen att
den bättrefordon imerkostnaden förmiljöklasser därinföras två

införandeVidkronor.storleksordningen 2 000iskulleklassen avvara
motsvarandeskulleförsäljningsskattmiljöklassdifferentierad

såledesmiljöklassen. Deti denfordon ärpåskattebelopp sämretas ut
därförskulleskattebelopp. Detbegränsadeförhållandevisfråga om

försäljningsskattenmiljöklassdifferentieradedenkunna visa sig att av
intesådan skattdetlämplig. Omadministrativa skäl inte attär enanses

miljöstymingidock kunna nåbörlämplig settstortär sammaman
underfordonsskattbefrias frånmiljöklassenbästabilar i denattgenom

denböranförts däri kapitel Sombeskrivitstid såkortare somen
begränsadeförhållandevisfrågaeffekten, detmiljöstyrande när är om

för beloppgällerfallen.i båda Dettadensammabli ungefärbelopp, som
miljöklassenden bästabil ibegränsadeså ägarenär att genomav en

få delkantvå år,tid,under kortarefordonsskatterabatt t.ex. aven
denfåttskulle hahanskattestimulans genomannarssomsamma

alltsåblirförsäljningsskatten. Sammantagetmiljöklassdifferentierade
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skälen för välja fordonsskattealtemativetatt för miljöklass-
differentiering starkare mindre skattebelopp det frågaär om.

Utredningen vill återigen framhålla försäljningsskattatt om en
införs enligt det anförda så bör den helt miljöklassrelaterad,ovan vara
dvs. det bör inte finnas något inslag generell försäljningsskatt. Dettaav
skulle innebära ingen försäljningsskattatt på bilar i den bästatas ut
miljöklassen och försäljningsskatten bilar iatt miljöklassersämre
begränsas till skillnaden i produktionskostnad i förhållande till den
bästa miljöklassen. försäljningsskattebeloppDe därmed kommer isom
fråga bör inte kunna ha någon negativ inverkan på fömyelsen bil-av
parken. Om miljöklassrelaterad försäljningsskatt i någon mån skulleen
motverka inköp bilar så gäller detta för övrigt inte för bilar i denav nya
bästa miljöklassen eftersom ingen sådan skatt skall på dessa bilar.tas ut
Ett för försäljningsskatt utformassystem enligt de beskrivnasom nu
riktlinjerna har därför goda förutsättningar stimulera till valatt av mer
miljöanpassade bilar fömyelsen bilparkenutan att motverkas änav mer
marginellt.

6.5.5 Mervärdesskattebestämmelser

Slutligen kan det gränsdragningennämnas mellanatt flak- och
skåplastbilar har motsvarighet i mervärdesskattebestämmelsema. Aven
8 kap. 15 § mervärdesskattelagen 1994:200 framgår avdrag föratt
ingående skatt normalt inte får den hänförgöras sig till förvärv ellerom
förhyming personbilar eller motorcyklar. Med personbil förståsav
enligt kap.I 13 § lag lastbil med skåpkarosseriäven och buss,samma

fordonets totalvikt högst 3 500 kg.är Detta gäller dock inte last-om om
bilens förarhytt karosserienhet.utgör Ovan beskrivnaseparat be-en
stämmelser i mervärdesskattelagen innebär alltså vissa problematt rör-
ande gränsdragningen mellan flaklastbilar och skåplastbilar skulle
kvarstå de aktuellaäven fordonsslagen jämställs i försäljnings-om
skattehänseende.

6.5.6 EG-rätten

Utredningen anförde i delbetänkandet långsiktig möjlighetatt atten
differentiera försäljningsskatten efter miljöklasser förutsätter insats-att

riktas förändring EG-rättenmot 31. Betydelsen sådanaer en av av
insatser har i och för sig inte minskat kravnivåeräven om nya numera
har beslutats. Den dag kravnivå blir obligatorisk måste nämligen,en

beskrevs i delbetänkandet, skatterabatten för berörda fordonsom upp-



r

motorfordon 147Försäljningsskatt på1999:62SOU

innanbeslutatshakravnivåerytterligarebörgrund häravPåhöra. nya
fort-behovinnebärvilketobligatoriska ettbeslutade blirde avsenast

kommande krav.iinnehålletpåverkaförsökaförgående insatser att
beloppsmässigaförsäljningsskattensförhållandetdetDärtill kommer att

vadfårbilavgasdirektiv inte änstörreenligt EU:sdifferentiering vara
detfordon såför attmerkostnaden ettutrustaattmotsvaras avsom

intebegränsningdennamiljöklass. Ombättreikravenuppfyller en
styrningstarkareuppnå motkunnaonekligenskulleförelåg enenman

Å högreskullesidanandramiljöklassema.bättrei debilarökad andel
motverkarskattenförriskökadmedföra attförsäljningsskattebelopp

bilparken.fömyelsen av
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veteranfordonförSkatteregler7

förfordonsskattfrånbefrielseGällandeförslag:Utredningens
ochpersonbilarmotorcyklar,såvittkvarståveteranfordon bör avser

beträffandeavskaffasdäremot veteran-börSkattebefrielsenbussar.
utformning integenerella ärnuvarandemeddeneftersomlastbilar

frånbefriasställetiVeteranlastbilar bördirektiv.medförenlig EU:s
användsdeförutsättningundervägavgift attochfordonsskattbåde

godstransporterinte atthuvudsysselsättning samtärvarspersonerav
allmännapåtillfälligt körs vägar.endastde

Inledning1

Trafikbeskatt-skalljanuari 1998beslutade itilläggsdirektivEnligt
kalladesåförgällerSkattereglerdeningsutredningen över somse

EG-regler.gällandetillregelverketsyftemedveteranfordon att anpassa
fordon ärsammanhangethäri detveteranfordonMed somavses --

års-degrund ärfordonsskatteplikt på attfrånundantagna enavav
uttrycketkan veteran-äldre.eller Det att30 år noterasmodell ärsom

Bestämmelsenförfattningstexten.tillämpligadenanvänds ifordon inte
motorcyklar,omfattarochfordonsskattelagenåterfinns i 9 §i fråga

nämndadetuppfylleroch bussarlastbilarpersonbilar, nysssom
kravnågotintefinnsbestämmelseEnligt dennaårsmodellkravet. om

användningssätt.ellerskickfordonetst.ex.
Närreglerats.harfordonsskattebefrielsenbeskrivs huravsnitt 7.2.1I

bestäm-dessutomaktualiseraslastbilarskattebefriadegällerdet
därförinnehålleravsnitt 7.2.2vägavgift och enmelserna om

avsnittfordon. Ivissaförvägavgiftssystemet tungabeskrivning av
årsmodeller.olikafordonantaletuppgifterredovisas7.2.3 avom

beträffandeocksådetochlastbilarvissa ärförVägavgift uttas
fordons-nuvarandemed denproblemspeciellafinnsdetlastbilar som
till dettaÖvervägandena hänsynmeddisponeratsharskattebefrielsen.

avsnittmedanlastbilarfordonandrahandlar änavsnitt 7.3.1så att om
respektivefordonsskattebefrielse väg-behandlar frågorna7.3.2 om

förändringinte någonföreslåsSammanfattningsvislastbilar.föravgift
personbilar,såvittfordon30-årigaförfordonsskattebefrielsen avserav

dendäremotföreslåslastbilar attgällerdetmotorcyklar. Närochbussar
idetochavskaffasfordon30-åriga attförskattebefrielsengenerella
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stället införs möjlighet till befrielse från fordonsskattsåvälen som
vägavgift för 30-åriga lastbilar. Bestämmelsen härom föreslås utformad
i enlighet med tillämpligt EU-direktiv innebärande befrielse medgesatt
för fordon endast tillfälligt körs på allmänna i Sverige ochvägarsom

används fysiska eller juridiska huvudsyssel-som av personer vars
sättning inte godstransporter.är

7.2 Gällande bestämmelser m.m.

7.2.1 Befrielse från fordonsskatt

Fordonsskatt enligt fordonsskattelagen SFS 1988:327. Tidigaretas ut
gällde vägtrafikskattelagen infördes år 1973. Redan då hadesom
beskattning fordonsinnehav förekommit sedan lång tid. Förav en
utförligare bakgrund för beskrivning det gällandesamt en av
fordonsskattesystemet hänvisas till kapitel 3 i detta betänkande samt
kapitel 3 och i delbetänkandet.4

Motorcyklar, personbilar, lastbilar eller bussar enligtsom
bilregistret årsmodell 30 år ellerär äldre enligtär 9 §ärav en som
fordonsskattelagen inte skattepliktiga. Denna bestämmelse kalladsåom
rullande årsmodellgräns infördes den juli1 1994 SFS 1994:303. Den

äldre bestämmelse innebar blandersatte personbilaratt annaten som
undantogs från fordonsskatteplikt de årsmodell 1950 ellerom var av
äldre. Förslag den bestämmelsen hade lämnats i propositionenom nya
1993/941181 vilken grundades på Regler för hobbyfordonrapporten
Ds 1993:19.

I ovannämnda konstaterades fordonshobbyn berörderapport att ett
antal människor, särskilt ungdomar med små ekonomiskastort resurser,

och den till skillnad från många andra fritidssysselsättningaratt varit
belastad med skatter och avgifter något stöd från samhället. Där-utan
efter påtalades fordonsskatten utgjorde relativt liten del deatt en av
totala kostnaderna för användandet bruksfordon medan skatte-ettav

mil blev för hobbyfordonuttaget iavsevärt regel endastettper som
används för korta kömingar under några månader året. Det ansågsom
därför motiverat med viss lättnad i beskattningen. Med hänvisningen
till behovet enkla och förutsägbara regler föreslogs medett systemav
skattelättnader för fordon ålder överstiger viss rullande års-vars en
modellgräns. Grunden fordonsutvecklingen liksom förändringarattvar
i trafik och användning ansågs medföra ständigt fler årsmodelleratt
uppnår den ålder då fordonen inte längre används bruksföremålsom

Årsmodellgränsenantingen eller blir samlarobjekt.utan utrangeras
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iförändringarnaframhölls blandföreslogs bli år. Härvid30 annatatt
utskrotningenoch den snabbafordon efter åranvändningen 20 avav
vid års ålderför de fordon 30gamla fordon talade20-25 år att som

hobbyfordon.helt övervägande delfortfarande i trafik till utgörsär av
förfordonsskattenregeringenbakgrund ansågMot attrapportenav

detpropositionen innebarkunde slopas. Enligtäldre hobbyfordon en
omfattafordonsskattebefrielsenlåtalämplig avgränsning att person-

årsmodell 30 åroch motorcyklarbilar, lastbilar, bussar ärsomav en
eller äldre.

fordonför vissaVägavgiftssystemet7.2.2 tunga

fordon infördes denvägavgift för vissa 1Lagen 1997:1137 tungaom
vägavgift för motorfordonjanuari enlighet med denna lag1998. I uttas

totalvikt minstmotorfordonskombinationer medeller ledade aven
för godstransportkg fordonet uteslutande000 väg.12 är avsettom

från och med denvilka 1kompensation för avgifterna,Som tas ut
vägavgiftspliktigasänkts såvittfebruari har fordonsskatten1998, avser

förutsättningarna för avgifts-uppfyllerfordon. Bland de lastbilar som
befriade från fordonsskatt påantalplikt finns begränsat ärett som

vägavgifts-Beträffande dessaeller äldre.grund de 30 årärattav
fordonsskatten intesänkningenpliktiga veteranlastbilar innebär av

vägavgift.kompensation förnågon uttaget av
fordon följdvägavgifter för vissaInförandet är atttunga en avav

vägavgiftssystemSverige deltar i det somgemensammanumera
och Tyskland tidigareNederländernaBelgien, Danmark, Luxemburg,

detBakgrunden till dettaEurovinjettsystemet.infört, det s.k. är
skapa likvärdigamedomfattande bedrivits inom EUarbete attsom

beträffande lastbils-medlemsstaternakonkurrensvillkor mellan tunga
tillämpningmedlemsstatersdirektiv 93/89/EEGRådetstransporter. om

ochanvänds för godstransporter påvissa fordonskatter på vägav som
infrastrukturer, innehålleranvändning vissatullar avgifter föroch av
för fordonsskatt ochminimiskattesatserbestämmelser om

vägavgifter. direktivvägtullar och Detbestämmelser omnyaom
vissaför användningavgifter godstransporterpå tunga av

innehållerunder innevarande årinfrastrukturer bli antagetsom avses
i dettade frågorbestämmelser. Såvittockså sådana övervägssomavser

förändring iinte innebära någonkapitel förväntas det direktivetnya
93/89/EEG.förhållande till nyssnämnda direktiv

motorfordonskombinationer medmotorfordon och ledadeFör en
central93/89/EEG hafthar direktivbruttovikt minst 12 tonav

beträffande vägavgifter.beträffande fordonsskatter ochbetydelse, både
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Direktivet i fråga upphävdes Europeiska gemenskapernas domstolav
eftersom Europaparlamentet inte hade konsulterats beträffande dess
slutliga innehåll domstolen uttalade direktivet skulle gälla i sakattmen
tills rådet antagit lagstiftning. Därefter har Europeiskany
gemenskapernas kommission lagt fram förslag till direktivett nytt
vilket bli under år 1999.antagetavses

Såvitt vägavgifter medlemsstaterna enligt direktivEU:savser ges
införa sådanarätt avgifter för bådeatt inhemska och utländska åkare.

Vägavgiften kan enligt direktivet bestämmas till belopp högstett om
l 250 inklusive administrationskostnader. Två eller fleraecu
medlemsstater kan samarbeta för införaatt ett gemensamt
vägavgiftssystem tillämpligt inom hela derasär sammanhängandesom
territorium. Betalning vägavgift skall i de fallen tillgång till deav ge
deltagande medlemsstaternas Fördelning skallvägnät. sedan ske deav

inkomsterna så och avtalsstatema kan fåattgemensamma var en av en
skälig andel inkomsterna. femDe Tyskland, Danmark,staternaav
Belgien, Nederländerna och Luxemburg använde sig dennaav
möjlighet och undertecknade år 1994 avtal ett gemensamtom
vägavgiftssystem. Avtalet förpliktar inte länderna införa vägavgifteratt

hindrar dem från införa andra former vägavgifter.att Sverigemen av
anslöt sig till de fem överenskommelsestaternas tilläggsavtalettgenom

undertecknades i september 1997.som
Utformningen svenskt vägavgiftssystem har iett väsentliga delarav

direktivet och avtalet. Direktivetstyrts tillåter inhemska fordon iav att
viss utsträckning behandlas annorlunda utländska fordon.än
Beträffande svenska fordon vägavgift därför för periodentas årut ett
och på hela det allmänna dvs. det konstruktionvägnätet, är en som
knyter till fordonsskatt. När detuttaget gäller utländska fordonan av
kan vägavgift dock för kortareäven perioder, nämligentas ut
kalenderdag, vecka, månad eller år. Avgiñsplikt för utländska fordon
inträder de används pånär på vissamotorvägar samt europavägar som
inte vägarna iär frågamotorvägar i bilaga till lagenanges en om
vägavgifter.

Fordonsskattelagen har ändrats så skatten från och med denatt 1
februari 1998 ned för vägavgiftspliktigasätts fordon, dock högst med

belopp kostnaden förett vägavgiftsbevis.motsvarar Vad gällerettsom
vägavgiftsbeloppen så skall sådana enligt 23 § vägavgiftslagennya
fastställas för varje år. Beträffande år har1999 Vägavgiften fastställts
till följande belopp SFS 1998:1580. För motorfordon eller ledad
motorfordonskombination med högst axlar uppgår Vägavgiften tilltre
6 963 kronor âr och, för motsvarande utländska fordon, kronor55per

dag, 185 kronor vecka eller 696 kronor månad. Förper per per
motorfordon/motorfordonskombinationer med fyra eller flera axlar är
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perioder såvittVägavgiften kronor år eller lägre för kortare11 605 per
gäller fordon.utländska

Vägavgiften eftersvenskt fordon med draganordning bestämsFör ett
totalvikten for-det möjliga antalet axlar och den högstastörsta som

donskombinationen lastbil med drag-kan ha. innebärDet att en
avgiftspliktig eftersom lastbilenanordning och minst totalvikt7 ärtons

sådan lastbilmed släpvagn kan ha totalvikt på minst 12 Enton.en- -
hänförs till den högre avgiftsklassen 11 605 kronor år oavsettper

draganordningantal axlar. Anledningen till detta lastbil medär att en
kan ingå i fordonskombination med fyra eller fler axlar, även omen
lastbilen axlar den drar släpvagn med minstendast har två t.ex. om en

anordning för påhängsvagn ellertvå axlar. fordon sigFör utan vare
totalvikt för vägavgifts-draganordning krävs minst 12 tons attannan

draganordning medplikt skall uppkomma. sådana fordonFör utan
för vägavgiftensminst totalvikt antalet axlar avgörande12 ärtons

eller flerastorlek; den högre avgiften för lastbilar med fyra axlartas ut
avgiftsklassenmedan lastbilar med högst axlar hänförs till den lägretre

ledning det antal6 kronor år. Vägavgiften beräknas med963 avper
axlar finns angivet för lastbilen i bilregistret.som

fordon tillhörEnligt vägavgiftslagen undantas bland6 § annat som
medpolis- från avgiftsplikt. Undantaget har gjortseller brandväsendet

bärstöd artikel första stycket i avtalet och förutsätter fordonet4 attav
undantags-de kännetecken hänförliga till de omnämndaäryttre som

vissa möjligheter för deAndra stycket i artikelgrupperna. samma ger
avtalsslutande för deras respektive territorium befria fordonstaterna att

strecksatsen iomnämnda i artikel tredje punkten, andra6ärsom
direktivet. får avgiftsbefria fordonstadgas medlemsstaterDär att som
endast tillfälligt körs på allmänna i den medlemsstat där fordonetvägar

registrerat och används fysiska eller juridiskaär personer varssom av
huvudsysselsättning förutsatt deninte godstransporter,är att

fordon orsakartransportverksamhet utförs dessa intesom av
förutsättningsnedvridningar konkurrensen och under attav

kommissionen informera varandrasamtycker. skallDessutom parterna
och kommissionen vilka fordon undantagna.ärom som

Antal fordon7.2.3

äldreBilregistrets uppgifter antalet fordon 30 år ellerär ärom som
härtill äldresannolikt det verkliga antalet. Orsakenstörre än utgörs av

fordon bilregister harbruk skrotas. Vägverketstas utan attsom ur
enligt bilregisterkungörelsen möjlighet på initiativ avregistreraatt eget
fordon inte finns i behåll, så kallad administrativuppenbartsom
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skrotning. får ske fordonsägarenDetta under år i följd intetreom
kunnat anträffas för uttagande skatt eller beträffande fordonav som

Årvarit avställda i år och sannolikt inte finns i behåll. 1988än tremer
genomfördes rensning registret vilken enligt uppgiftstörreen av
berörde drygt fordon.200 000 Sedan år skall1990 administrativ
skrotning ha skett totalt fordon.45 000 Det oundvikligtär attav ca
registrets uppgift fordonantalet äldre årsmodell "släpar efter"om av en
i den meningen det vid given tidpunkt finns färre fordonäldreatt änen
vad framgår registerinnehållet. Skillnaden mellan registretssom av
uppgifter i detta avseende och de verkliga förhållandena låter sig inte
beräknas. Omfattningen hittills genomförda administrativa skrot-av
ningar tyder dock på det betydande skillnad.äratt en

Under innevarande år uppfylls ålderskravet för skattebefrielse av
fordon modell1969 års eller äldre. uppgifter frånAv SCBärsom av
avseende förhållandena den januari framgår följande.3 1998 Detper
farms drygt 000 personbilar uppfyllde190 det dåvarande ålders-som
kravet för skattebefrielse, dvs. 1968 års modell äldre.ellersom var av
Antalet personbilar 1969 års modell eller äldre, och därmedsom var av

skattebefriade från och med den januari uppgickär 1 1999, samtidigt
till 220 000. del dessa har naturligtvisEn skrotats sedan den 3stor av
januari antalet1998 skattebefriade personbilar under år kan1999men
ändå något under föregående år. Med andra ord börstörre änantas vara
det finnas mellan 190 000 och 220 000 personbilar ärnumera som
fordonsskattebefriade på grund årsmodell.av

För hur många personbilar enligtgöraatt en prognos om som nu
gällande bestämmelser skulle bli fordonsskattebefriade från och med
den januari kan1 2005 utgå från antalet personbilar årsmodell-man av

1969-1974 den januari3 1998. Då fanns 28 000 personbilarema per ca
1969 års modell drygt avställda.20 000 Beträffandeav varav var

årsmodell 1970 såväl antalet personbilar andelen avställda ivar som
oförändrade jämfört med föregående årsmodell. fannsDetstort sett

något färre personbilar årsmodell 26 stycken,1971, 000 medanav
årsmodellema 1972-1974 förekom med 34 000, respektive44 000ca
42 personbilar.000 För varje angiven årsmodell gäller de flestaatt

Ävenfordon avställda. antalet registrerade bilar devar om av nu
angivna årsmodellema kommer minska betydligt skrotningaratt genom
under åren 1999-2004 får det förväntas viss ökning det totalaen av
antalet skattebefriade fordon. finnsDet däremot inget tyder på attsom
de skattebefriade fordonens andel bilparken skulle öka. redo-Denav
visade statistiken tyder alltså på antalet skattebefriade fordon underatt
de 5-6 åren kommer uppvisa viss ökning dennanärmaste att atten men
ökning blir måttlig.
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ifrågavarandeAv 220 personbilar000 1969 års modell eller äldreav
drygt fordon145 000 avställda i januari 1998, dvs. knappt 75 000var
i trafik. absolutDen övervägande delen de avställda fordonen,var av

130 000 personbilar, hade varitnästan avställda längre tid än sex
månader. juniI 1998 uppgick antalet avställda personbilar års1969av
modell eller äldre till 135 fordon.000 Antalet avställda fordon hade
alltså inte förändrats mycket från vinter till Med andra ord harsommar.
det endast i liten utsträckning varit fråga säsongsavställningar.om

januariDen 3 1998 uppgick antalet motorcyklar 1969 års modellav
eller äldre till knappt 37 000, 22 000 avställda. Förhållandenavarav var
ändrade sig inte särskilt mycket under tiden fram till junisommaren
1998. Antalet motorcyklar ifrågavarande årsmodeller dåav var unge-
fär oförändrat medan andelen avställda härav hade minskat till 20 000.

Antalet bussar årsmodell eller1969 äldre uppgick till något flerav
700 den januari3 1998.än Härav fordon600 avställda.nästanper var

fannsDet knappt 24 000 lastbilar 1969 års modell eller äldreav per
den januari3 1998, drygt fordon15 000 avställda.varav var

Beträffande såväl lastbilar motorcyklar och bussar kan tilläggassom
skrotningar efter den januari3 1998 medför det verkliga antaletatt att

skattebefriade fordon mindre angivna antal jfr. vadär än ovan som
anförts personbilar. Sammanfattningsvis kan konstateras attovan om

de skattebefriade fordonen oftast avställda. Detta gäller både för denär
personbilama, och förstörsta övriga fordonskategorier.gruppen,

Vad gäller lastbilar bör vidare uppgifterna inklud-noteras att även
lastbilsregistrerade herrgårdsvagnar och andra lätta lastbilar.t.ex.erar

Antalet blir naturligtvis betydligt mindre begränsninggörom man en
till fordon totalvikt kg3 500 och ytterligare mindretunga över om

begränsar sig till vägavgiftspliktiga lastbilar, nedan.man se
lastbilarFör draganordning krävs minst 12 totalvikt förutan tons att

Vägavgiftsplikt skall uppkomma. Antalet lastbilar årsmodell 1969av
eller äldre med minst 12 totalvikt uppgick den januari3 1998tons per
till knappt 3 000. Härav fordon2 400 avställda ochnästan 2 000var av
dessa hade varit avställda månader. Därmed fanns endastänmer sex
600 veteranlastbilar med minst 12 totalvikt i trafik. Vägavgiftsplikttons
kan föreligga för lastbilar med minst sjuäven totalvikttons om
lastbilen utrustad med draganordning. fannsär Det drygt 1 000 sådana
fordon den januari3 1998. Härav endast drygt fordon i300per var
trafik. Vid den aktuella tidpunkten fanns alltså sammanlagt 900ca
veteranlastbilar i trafik med sådan totalvikt skulle medföra de ärattsom
vägavgiftspliktiga.

Antalet vägavgiftspliktiga veteranlastbilar i själva verketär ännu
mindre eftersom900 lastbilar med vissa karosserikoderän har undan-
tagits från avgiftsplikt. Det gäller fordon inredda förär änannatsom
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godstransporter. del lastbilar undantagna från avgifts-Dessutom är en
plikt deras användningssätt, de förpå grund används väg-t.ex. attav
hållning. Vidare kan förhållandena i avseende ha ändrats när väg-ett
avgift började från och med den februari Vissa1 1998. ägaretas ut av
lastbilar med totalvikt mellan och kan då ha valt demontera7 12 ton att

för vägavgiftsplikt.eventuell draganordning på så undgåsättatt
Uppgifter i vilken mån detta skett inte tillgängliga.ärom

Bilregistret yrkestraflktillstånd ungefärhar undersökt antalet vid
tidpunkt vägavgifter började Härvid framkomnär tas ut. attsamma som

det endast fanns innehavare sådana tillstånd bland ägamal-154 av
brukarna vägavgiftspliktiga veteranlastbilar årsmodell och1969av av
tidigare. dessa fordon stycken avställda. Därmed fanns detAv 120var
endast med yrkestrafiktillstånd eller brukare34 ägarepersoner som var

vägavgiftspliktigpåställd, veteranlastbil.av en

överväganden7.3

Andra veteranfordon lastbilar7.3.1 än

Med hänsyn till tillämpligt EU-direktiv har betydelse för lastbilaratt
inte för veteranfordon frågor veteranlastbilarövriga så bör rörandemen

behandlas för sig, vilket i avsnitt förevarande avsnitt7.3.2. Igörs
behandlas övriga fordon enligt gällande regler befriade frånärsom
fordonsskatt de årsmodell äldre,30 år ellerär ärom av en som
nämligen motorcyklar, personbilar och bussar. Befrielsen från fordons-
skatt fordon Därmedför dessa innebär ingen konflikt med EG-rätten.
återstår frågan någon förändring beträffande fordonsskatte-om
befrielsen påkallas andra skäl.av

de nuvarande reglerna bland skattefrihet förGenom uppnås annat
kulturhistoriskt fordon. förenkladintressanta Samtidigt uppnås en
hantering för Vägverkets trafikregister ochantalet på-attgenom av-
ställningar begränsas i förhållande till vad skulle ha gälltsom om
veteranfordon varit fordonsskattepliktiga. del ifrågavarandeEn stor av
fordon används endast kortare perioder och skulle därmed i och för sig
kunna avställda under övriga tider. Avställning blir dock mindrevara
intressant frånför fordonsägaren det gäller fordon befriadenär ärsom
fordonsskatt och helt ointressant det gäller fordon med veteranbils-om
försäkring eller s.k. helårsförsäkring utgår från fordonetattannan som

påställt året Vidare den nuvarande bestämmelsen enkelär ärrunt. att
tillämpa på så frågan skattefrihet fordonetssätt avgörsatt om av
årsmodell.
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En oundviklig följd så här enkel bestämmelse visstär att ettav en
antal fordon får del skattefriheten de inte kulturhistoriskttrots att ärav
intressanta och inte heller förtjänar särbehandling andra skäl. Dettaav
innebär naturligtvis nackdel eftersom det fråga fordon medären om
dåliga egenskaper såvitt både miljöpåverkan och trafiksäkerhet.avser
Storleken det här problemet låter sig inte utredas exakt. Omav man
endast till differensen mellan antalet skattebefriade fordon ochser
antalet fordon registrerade i någonär motororganisation så tydersom
den visserligen på det finns många fordon omfattasatt som av

Åskattebefrielsen "riktiga" hobbyfordon. andra sidan kanutan att vara
det naturligtvis fråga hobbyfordon de inteäven ärvara om om
registrerade i motororganisation. Oavsett hur denna fördelning skallen

får det de skattebefriadegöras fordonens användningantas att som
bruksfordon i genomsnitt mycket begränsad. främstaDet skälet förär
detta antagande den andelen avställda fordon.är stora

Den tidigare omnämnda "eftersläpningen" i Vägverkets bilregister,
dvs. fordon tagits bruk detta anmälts till registret,att innebärutan attur
sannolikt betydande del antalet avställningar fordonatt en av avser som
aldrig kommer användas i trafik. Fordon eller30 år äldreatt ärmer som
förekommer för övrigt mycket i trafiken vilket sammanhängersparsamt
med de skäl anfördes i Regler för hobbyfordon. Allmäntrapportensom

det svårt och kostsamt bevaraär såsett gamla fordon i användbartatt
skick. Vid samlad bedömning förefaller det nuvarande systemeten
fungera väl och det framkommer inga skäl för begränsa fordons-att
skattebefrielsen för motorcyklar, personbilar eller bussar. Bedöm-
ningen blir densamma på längre sikt eftersomäven uppgifterna om
antalet fordon olika årsmodeller inte tyder på måttligänav mer en
ökning antalet skattebefriade fordon under de 5-6 åren.närmasteav

7.3.2 Veteranlastbilar

Såvitt lastbilar måste den nuvarande fordonsskattebefrielsen föravser
30-åriga fordon direktiv.EU:s gällerprövas Detta blandmot annat
medlemsstaternas tillämpning skatter på vissa fordon användsav som
för godstransporter på Som redan framgått det endastväg. tillämpligtär
beträffande motorfordon eller ledad motorfordonskombination som
uteslutande avsedd för godstransport påär och med bruttoviktväg en

minst 12 direktivetI minimiskattesatser förton. berördaav anges
fordon vilka förutsättningar måste uppfylldasamt för attsom vara en
medlemsstat skall få medge lägre skattesatser eller skattebefrielse för
vissa fordon. Den svenska fordonsskattebefrielsen för alla lastbilar som
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utformad för förenlig medäldre för generellt30 år ellerär är att vara
direktivets bestämmelse.

därför inskränkas beträff-generella fordonsskattebefrielsen börDen
förfaller inom tillämpningsområdetande sådana lastbilar som

och delsmed totalvikt minstdirektivet, dvs. dels lastbilar 12 tonom
Skattebe-och totalvikt minstlastbilar med draganordning 7 ton.om

fordonsskatte-ifrågavarande fordon blirfrielsen bör inskränkas så att
vägavgiftspliktiga.pliktiga i de fall då de är

möjlig-finns skälgäller vägavgiftssystemetNär det övervägaatt
uppfyllerveteranlastbilarheter avgiftsbefrielse för sådanatill som

det här sammanhangetdirektivets tillfällig användning Ikrav m.m.om
begränsat antal fordon.det handlar mycketbör att ettnoteras om

års-skattebefriade grund deAntalet lastbilar ärär attav av ensom
eller äldre uppgår i år till knappt 8 000. Detmodell 30 årär storasom

de intetotalvikter under vilket innebärflertalet härav har dock 7 ton att
veteranlastbilar medsammanlagda antaletalls berörs direktivet. Detav

i falleller med totalvikt ninst 7totalvikt minst 12 tonton, omom
stycken-draganordning, inte till 000lastbilen har uppgår 4änmer ca

avsnitt börfordon i trafik. framgått i 7.2.3endast 900 Somvarav ca
verketantalet vägavgiftspliktiga veteranlastbilar i själva ännuvara

karosserikoderlastbilar med vissamindre eftersom bland900än annat
undantagna från avgiftsplikt.är

hundratalveteranlastbilar finnsBland ägama/brukama ett per-av
flesta motsvarandeyrkestrafiktillstånd och de allramed avsoner

utföras medyrkesmässiga godstrañk kanlastbilar avställda. Denär som
begränsad omfattning.fordon har alltså synnerligenifrågavarande

förekommer naturligtvis iGodstrafik med veteranlastbilar större
yrkesmässig denomfattning såän ytterstattutan menvara --

yrkesmässiga trafiken får ändåbegränsade omfattningen den ansesav
obetydlig delveteranlastbilar huvud står förvisa över tagetatt en av

godstransportarbetet på väg.
inneburitveteranlastbilama har vägavgiftssystemetBeträffande sär-

lastbil i trafik skall avgiftvägavgiftspliktigskilda problem. När tasen
lastbilen ställs på. Vid avställ-betalas för från och med den dagårett

månadermotsvarande det antal helaning återbetalas beloppett som
administrationsavgift.efter avdrag för Iåterstår avgiftsperioden,av

påställningmedför vägavgiften avställning ochpraktiken alltså att av
fordonsskatteni jämförelse med hur mycketlastbil fördyras dvs.en

vägavgifts-begränsade antal veteranlastbilarnedsatts. detFör ärsom
kostnadsökning föruppkommit betydandepliktiga har det änen mer

kanavgiftspliktiga lastbilar eftersom veteranlastbilama inteandra
fordonsskatt.kompenseras sänktgenom
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kan fordonsägarenanvänds liten utsträckningveteranlastbil iOm en
få lastbilen ivägavgift under delen året. Förundvika större att taav

helt årvägavgift förtrafik krävs dock inbetalning ävenett omav -
tid. del denanvända lastbilen kortare Enendastägaren att avenavser

lastbilen återvägavgiften återbetalas visserligeninbetalda när tas ur
lastbils-användning blirfråga enda dagstrafik det är om enmen om
månad.det hade gällt helför likakostnad dettaägarens stor om ensom

avgiftsklassen,lastbil i den högre 7vägavgiftspliktigFör t.ex tonsenen
"endagskostnad" ungefär 000denna llastbil med draganordning, utgör

Ägare vägavgiftspliktigaadministrationsavgiften.kronor inklusive av
effekter vägavgifts-beskrivnaveteranlastbilar har invänt mot avovan

inte sådirektiv tillåter dockBestämmelserna i EU:ssystemet. en
lastbilar skullealla 30-årigautformad bestämmelsegenerellt attsom

gällerför närvarandevägavgiftsplikt påundantas från sättsamma som
fordonsskatteplikten.beträffande

likvärdigaskapaeuropeiska vägavgiftssystemetSyftet med det är att
beträffande lastbilstran-avtalsstatemakonkurrensvillkor mellan tunga

ändamålsenligthärtill kan det inteMed hänsyn ta utattsporter. anses
används föräldre och intevägavgift för lastbilar år eller30är somsom

kulturhistoriska skäl förblandfinnsgodstransporter. Dessutom annat
börför lastbilar samlarintresse. Detinte sådan avgift äldreatt ta ut av

lastbilar från vägavgifts-möjlighet undanta äldredärför tillskapas atten
stycket.med avtalets artikel andraplikt i enlighet 4

till lastbilarför det första begränsasUndantaget från avgiftsplikt bör
vissamåsteår eller äldre.årsmodell 30 Dessutomärär somsom av en

avgiftsbefrielse uppfyllda. Somförutsättningar förytterligare vara
möjligheteravtalets artikel andra stycketframgått i avsnitt 47.2.2 ger

fordon från vägavgift detavtalsslutande befriaför de ärstaterna att om
itredje punkten, andra strecksatsenfordon i artikel 6sådana som avses

kunna med-härmed bör avgiftsbefrielsedirektiv 93/89/EEG. enlighetI
tillfälligt körs på allmänna30-åriga lastbilar endastför svenskages som

fysiska eller juridiskaoch användsvägar personer varssom av
får bli svårthuvudsysselsättning inte godstransporter. Detär antas att

dettabestämmelseefterlevnaden sådantill fullo kontrollera menav en
fordontill det ringa antalfår litet problem med hänsynettanses som

fordonmedför begränsningen tilli fråga.kommer Dessutom somsom
huvudsysselsättningför deneller äldre förbudet30 år ärär samt vars

den aktuellaavgiftsbefriade fordon,godstransporter använda attatt
för gods-konkurrenssituationenbestämmelsen inte kan påverka

transportören
nuvarande 6tredje stycke i den §Bestämmelsen bör införas ettsom

fordon och utformas såvägavgift för vissalagen atttunga omom
intefordonetlastbil år eller äldre intygar30ägaren är attsomav en
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används i strid med de angivna förutsättningarna så utfärdarnyss
Vägverket bevis avgiftsfrihet för lastbilen. Om lastbilen därefterom
används i strid med de intygade förutsättningarna, t.ex av en person

huvudsysselsättning godstransporter, så skall detärvars attanses som
avgiftspliktigt fordon brukatsett avgift erlagts.utan att
Vad gäller fordonsskattebefrielsen för 30-åriga fordon så bör last-

bilar endast kunna omfattas denna de inte avgiftspliktigaärav om
enligt vägavgiftslagen. Förslaget, föranleder tillägg till 9§ettsom
fordonsskattelagen, innebär med andra ord följande. lastbilFör en som

30 år eller äldre kvarstårär nuvarande skattebefrielse oförändrad om
lastbilens totalvikt understiger 7 eller lastbilens totalviktton om
understiger 12 och den saknar draganordning. lastbilarton För intesom
uppfyller något dessa krav gäller huvudregel de avgifts-ärattav som
pliktiga enligt vägavgiftslagen. Om 30-årig lastbil sålunda är vägav-en
giñspliktig bör också fordonsskatteplikt gälla det varit frågasom om

fordon. Om befrielse från vägavgift kanett medges så börom nyare
också motsvarande befrielse från fordonsskatt medges. tydlighetsFör
skull kan tilläggas förslaget inte innebär någon förändring i fordons-att
skattehänseende för lastbilar årsmodellär är änsom av en som nyare
30 år.

Utöver de föreslagna ändringarna i lagen vägavgift för vissaom
fordon och fordonsskattelagentunga erfordras viss ändring ien

trañkregisterbestämmelsema så vägavgiftsbeñiadägarenatt av en
veteranlastbil blir skyldig anmäla till Vägverket fordonetsatt om
användning skall ändras så veteranlastbilen fortsättningsvis bliratt
avgiftspliktig.

Om avgifts- och skattefriheten begränsas till fordon uppfyllersom
de uppställda kraven får det uteslutet dessa skulle orsakaattnu anses
någon snedvridning konkurrensen och kategorin befriade fordonav

med denöverensstämmer kan avgiftsbefrias enligt avtalet.grupp som
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8 Avställning fordonav

Med hänsyn till bland förenklingsskäl har utredningenannat övervägt
frågan bör vidta inskränkningar rörande avställningsinstitutet.om man
Upphovet till övervägandena framställningar Vägverketsutgörs av som
bilregister gjort till den här utredningen och till Trafikregister-
utredningen. Mellan de båda utredningarna har samråd hållits vid vilket
företrädare för bilregistret varit närvarande. Härvid har framkommit att

för ytterligare förenklingar begränsat såvida inteutrymmet är
fordonsskattebestämmelsema ändras, eller konkret, såvida intemer
möjligheten till återbetalning fordonsskatt inskränks. Vidare har detav
framkommit bilregistret har tekniskt avancerade och väl fungerandeatt
rutiner för hanteringen det nuvarande med ochsystemetav av-
påställningar. det härI sammanhanget måste beaktasäven att
avställningsinstitutet fyller viktig funktion för bland fordons-annaten
försäkringssystemet liksom många har inrättat sig efter denatt personer
nuvarande ordningen, bil endast användsägat.ex. attgenom en som
ibland och avställd under övriga perioder. kanMan mycket välär

inskränkningar eller slopandeöverväga möjligheten till avställningav
fordon så genomgripande förändring fordonsskatte-av men en av

bör inte det inte finns mycket goda grunder för den.görassystemet om
Det svårt bedöma avställningsmöjlighetens inverkan miljönär påatt

och trafiksäkerheten. En del äldre bilar med dåliga miljö- och säker-
hetsegenskaper används endast tillfälligt och avställda under övrigaär
perioder. Frågan blir hur till dessa bilar skullenärmast ägarna agera om
det inte möjligt ställa fordonen. kan denDet häratt noteras attvar av
diskussionen gäller fordon årsmodell eller29 årär ärsom av en som

eftersom äldre fordon inte fordonsskattepliktiga. Fordonäryngre som
äldre så förekommer dock i mycket litenär utsträckning i trafik.än Det

kan å sidan konstateras avställningsmöjligheten underlättaratt attena
miljö- och trañksäkerhetsmässigt fordon behålls och användssämre
ibland. dennaOm möjlighet skulle avskaffas torde del bilägare väljaen

Åskrota sina gamla bilar för undgå fordonsskatt. andra sidanatt att
medför det nuvarande sannolikt mindre användning desystemet en av
fordon faktiskt finns kvar. Om bil avställd så innebärärsom en
påställning kostnad kan verka avhållande. knappastDet går atten som
komma till bestämd slutsats avställningsmöjlighetens inverkanen om
på miljön eller trafiksäkerheten. Med andra ord har det inte

6 19-0882Bilen., .
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avskaffatrafiksäkerhetsskäl förellermiljö- attframkommit några
fordon.avställningtillmöjligheten av

hantering.bilregistretsförenklaskulle kunnaskälEtt attannat vara
och främstförstdockmåstehäravbetydelsenbedömaFör att man

dvs. hurhantering,ifrågavarandeförkostnaderbilregistretstillkänna
medtill arbetehänföraskanbudgetmyndighetensdel av-stor somav

framhållitharbilregistretförFöreträdarefordon.påställningaroch av
totaladedelberäkna hurmycket svårt stordet närmareattär avatt

utredningenochpåställningarochhänför sig tillkostnaderna av-som
bil-Eftersomavseende.i dettauppgiftertillgång till någrafåtthar inte

gradmycket högi automat-avställningama ärhanteringregistrets av
förenklings-uppnåbetydligt svåraredetdock attiserad kan ärattantas

avställningsmöjligheten än attinskränkningarvinster genomavgenom
förhåll-vilka itraktorbeskattning,regler förgällandereformerat.ex.
Vidbetungande.administrativtmycketfordonantaletande till är en

avslutat,arbeteutredningen, ärden härbedömning harsamlad nuvars
avskaffandeellerinskränkningarförtillräckliga skälinte funnit av

böravställning. Detvidfordonsskattåterbetalningtillmöjligheten av
förtjänakandenochointressantintefråganframhållas attdock äratt

utredning.vidare
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9 Statsfinansiella effekter

detta kapitelI redovisas de statsfmansiella effekterna utredningensav
förslag.

Den i kapitel föreslagna3 enhetsskatten fordonpå lätta innebär en
skatt på kronorl 000 förår bensindrivna personbilar, lätta bussarper
och lätta lastbilar. För motsvarande fordon i stället drivs medsom
diesel föreslås skattesats kronor5 000 år medan skattesatsenen per
för lätta släpvagnar bestäms till 500 kronor år. För motorcyklarper
föreslås skattebelopp for övriga bensindrivna lätta fordon,samma som
dvs. 1 000 kronor år. Förslaget innebär skatteuttaget omfördelasattper
mellan de olika fordonskategoriema. Speciellt lätta släpvagnar samt
dieseldrivna lastbilar och personbilar kommer förstå delstörreatt en

skatteintäktema samtidigt skattebelastningen på bensindrivnaav som
personbilar sjunker. Totalt beräknas omläggningen intäktsett ge en
brutto på 20 miljoner kronor.ca

Vad gäller fordonsskattehöjningen för diseldrivna bussar har itunga
propositionen Transportpolitik för hållbar utveckling prop.en
1997/98:56 uttalats kommunerna bör kompenseras fullt för deatt ut
ökade kostnader i kollektivtrafiken vilka skattehöjningen upphovger
till. Med hänsyn till såväl skattehöjningens effekter på andra
skattebaser till nyssnämnda kompensation till kommunerna kansom
ökningen skatteintäktema i denna del nettoberäknas till 50av ca
miljoner kronor.

Vidare föreslås enhetsskatt på traktorer, vilket innebären en
fordonsskattesänkning för sådana trafiktraktorer inte utgörsom om-
byggda bilar eller terminaltraktorer. Denna skattesänkning beräknas
medföra minskade skatteintäkter med miljoner10 kronor. Vidareca
uppkommer ytterligare skattebortfall del trafik-ett attgenom en
traktordragna släpvagnar föreslås bli befriade från fordonsskatt. Detta
skattebortfall svårt uppskatta, bör inteär att större änmen vara
skattebortfallet för trafiktraktorema. Sammantagna innebär de olika
regelförändringama minskade skatteintäkter motsvarande maximalt ca
20 miljoner kronor år. det härI sammanhanget bör emellertid ävenper
beaktas enhetsskatten medför betydande administrativ besparingatt en
för Vägverket. Myndigheten har beräknat den årliga besparingen till

miljon1 kronor bakgrund de administrativa problemmot storamen av
finns för närvarande måste detta mycket försiktigsom anses som en
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ifrågavarande besparing kunna bliberäkning. Med andra ord bör
avsevärt större.

Utredningens förslag avskaffa återstående delarattom av
försäljningsskatten motorfordon minskade skatteintäkterpå motsvarar
med brutto miljoner Varaktigt beräknas140 kronor år.ca per

offentligborttagandet innebära nettominskning intäkterna fören av
sektor på miljoner kronor. Minskningen skulle inte bli lika110 storca

den nuvarande försäljningsskatten med miljöklass-ersättsom en
differentierad försäljningsskatt. dock inte intäkternanärvarande kanFör

Varken detmiljöklassdifferentierad försäljningsskatt beräknas.av en
belastasmiljöstyrande beloppet eller det antal fordon förväntassom

med skatten, dvs. de fordon inte beräknas uppfylla de högresom
miljökraven, för närvarande kända. miljöstymingenOmär av
administrativa skäl i utformas tidsbegränsadstället som en
fordonsskattebefrielse finansieras justeringarbör detta genom av
enhetsskattebeloppen för fordon.lätta

kan inte med säkerhet föreslagna förändringarnaDet deavgöras om
beträffande veteranlastbilar inverka positivt eller negativtkommer att

statsbudgeten. litet fordon. Påverkanpå Det sig dock antal pårör ettom
statsbudgeten kan därmed bli försumbar.antas

beräknas utredningens förslag leda tillSammantaget ett stats-
finansiellt underskott på miljoner kronor. kan finansieras50 Dettaca

olika försäljningsskatt införs bör dettatvå Om miljöstyrandesätt. en
leda till intäkter i fall överstiger miljoner kronor.50 Ettvartsom
alternativ till detta justera enhetsskattebeloppen så omlägg-är att att
ningen fordonsskatten visaröverskott. Beräkningarstörre attettav ger
exempelvis höjning skattebeloppet för bensindrivna lätta fordonen av
med 15 kronor skulle medföra omläggningen till enhetsskattatt ettger
överskott på miljoner kronor. räcker för förslagen i betänk-80 Detta att
andet totalt överskott.skall kunna beräknas statsfinansielltsett ettge

tabellen nedan redovisas förslagens nettoeffekter för denI de olika
konsoliderade tilloffentliga sektorn. Vid beräkningen har hänsyn tagits
olika slag indirekta effekter. Till den del skatten utgå påantasav
näringslivet påverkas övervältring på lönerandra skatter attgenom en

ske, vilket reducerar underlaget för inkomstskatt och socialaantas av-
gifter. gäller exempelvis för fordonsskatten bussar. TillDetta på tunga
den del skatten belastar hushållen påverkas i vissa fall konsument-
priserna. påverkar sedan med viss fördröjning både skatteskalanDetta
och de offentliga utgifterna via KPI-beroende transfereringar.
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Tabell l Kassamässiga åreneffekter 2000-2002 och varaktig nettoeffekt för
offentlig sektor, miljoner kronor

2000 2001 2002 Varaktig
nettoeffekt

Konsoliderad offentlig sektor
Enhetsskatt på lätta fordon 20 20 20 20
skattehöjning för bussar,tunga

80netto 60 40 50
Enhetsskatt på traktorer -20 -10 -10 -10m.m.
Slopande försäljningsskatten -130 10 -100 -l 10av
Totalt -50 -40 -50 -50
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Författningskommentarer10

1 O. Fordonsskattelagenl

6§

behovetTillägget i förevarande paragrafs andra stycke motiveras attav
skullegränsdragning mellan jordbruks- och trafiktraktorer annarsav

kvarstå. släpvagnar skulle i så fall fortsattBeskattningen av vara
beroende den användningssätt. Med detdragande traktomsav

förföreslagna skattefrihet för sådana släpvagnartillägget uppnås som
dras traktornärvarande skattepliktiga på grund deär att somav av en

beskattas sitt användningssätttrafiktraktor med anledningsom av -
inte för skattepliktiga grund de drasde påär att av enmen som av

trafik-traktor enligt den föreslagna lydelsen 21 § utgörävensom av
traktor, dvs. till traktor ombyggd bil eller s.k. terminaltraktor.en en

9 §

Se allmänna motiveringen.

21§

skallföreslagna ändringen innebär traktor inte längreDen att en
hänföras till klass enbart på grund den har tjänsteviktI överatt enav

kg och inte enskild. Till klass2 000 används på Iväg är avsessom
tillfortsättningsvis endast hänföras traktorer antingenutgörs avsom

traktorer ombyggda bilar eller terrninaltraktorer.

22§

Beträffande innebär förslaget slopar den omfattande22 § att man
traktorbeskrivningen vilka användningssätt tillåtna förärav som en

använd-hänförs till klass Beskrivningen behövs inte längreII. omsom
ningssättet inte skall avgörande för klassificeringen traktorer.vara av

beskriv-Såvitt motorredskap finns dock behov motsvarandeavser av
ning, föreslagen lydelse 25se av
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23§

bestämmelserIfrågavarande lagrum innehåller för närvarande om
användsjordbrukstraktor tillfälligttilläggsskatt för fall då somen

längreblir överflödiga traktorer intetrañktraktor. Bestämmelserna om
trafiktraktorer grund sitt användningssätt.kan klassificeras som av

24§

bestämmelsefinns i förevarande paragrafnärvarandeFör atten om
belopptrafiktraktorer skall utgå med tvâ gånger detfordonsskatten på

för draför traktorn den användsskulle ha utgått attannars omsom
registrerade här i landet. Bestämmelsenpâhängsvagnar inte ärsom

stycketi nuvarande andragäller inte för sådana fordon 21 §som avses
tilltraktorer inte längre kan hänförasdvs. terminaltraktorer. Om

ifrågavarandeanvändningssätt skalltrañktraktorer på grund sittav
bilar.beträffande till traktorer ombyggdabestämmelse endast tillämpas

bestämmelsen begränsat den börDärmed blir behovet så attav
upphävas.

25§

närvarandeförevarande lagrum innehåller förAndra stycket enav
motorredskap skallbestämmelse vid vilka användningssätt ettom

Bestämmelsen hänvisar till beskriv-beskattas trafiktraktor.som en
vilkenolika användningssätt i nuvarande andra stycket,ningen 22 §av

förändringföreslås slopad, jfr. På grund härav och då ingen avovan.
tillavsedd bör beskrivningen flyttasbeskattningen motorredskap ärav

andraandra stycket. Med andra ord hänvisningen till 22 §25 § ersätts
sistnämndastycket med beskrivning för närvarande återfinns iden som

lagrum.

25a§

närvarande tillförsta stycket ifrågavarande paragraf hänvisas förI av
användningssätt. Påandra stycket och dess beskrivning olika22 § av

föreslås flyttad till andra stycketgrund denna beskrivning 25 §attav
ändras.bör hänvisningen i det aktuella lagrummetnu
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10.2 vägavgift förLagen vissa tungaom

fordon

6§

6 § lagen vägavgiftI för vissa fordon bör tilläggas tredjetunga ettom
stycke i vilket det under vilka förutsättningar fordon äranges som av en
årsmodell trettio år eller äldre kan undantas från vägavgiftsplikt.ärsom
Dessutom bör mindre språklig justering ske ordet "eller"atten genom
tilläggs efter tredje punkten i paragrafens första stycke.





Bilaga 1711SOU 1999:62

Kommittédirektiv

Översyn beskattningsamladevägtrafikensav

1996:37Dir.
april 1996regeringssammanträde den 25Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

uppgiftmed väg-utredare tillkallassärskild göra översynEn att aven
fordon.såväl lättaomfattandesamlade beskattningtrafikens tungasom

Översynen lämpligastedentill vad avväg-koncentrerasskall ärsom
koldioxid-energi- ochfordonsskatt,försäljningsskatt,ningen mellan

avseende påmedstyreffektenden samladeförbättraskatt i syfte att
ingårbilfönnånbeskattningReglernaoch miljö.trafiksäkerhet avom

uppdraget.inte i

gällande reglerBakgrund och

utveckling prop.ochtrygghetpolitik för arbete,propositionen EnI
samladevägtrafikensuttalade regeringen1995/96:25 översynatt aven

borde ske.fordon Ensåväl lättaomfattandebeskattning tungasom
dennaföretatillkallas förutredare bör översyn.särskild attnu

kanBeskattningenformer.i olikavägtrafiken skerBeskattning av
skatt påinnehav ochanskaffning, skattdelas in i skatt på

fordonet.användning av

anskaüzing fordonetSkatt på av

världskrigetunder andrainfördes redananskaffning fordonSkatt på av
Skatten blevstatsfmansiella skäl.beskattningtillfällig senareavsom en

ochi fordoninvesteringardämpaSyftet härmed attpennanent. var
och vissamotorcyklarpersonbilar,skatt påsärskildinfrastruktur och en

omsättningsskatt på1956:649lagenlastbilar infördes omgenom
försäljningsskatt.sedan tilländradesOmsättningsskattenmotorfordon.

tilländradesbörjan värdeskattfrånSkatten ensenaremenenvar
dockSyftettjänstevikt.efter fordonetsberäknadesbeskattning varsom
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fortfarande skatten skulle stå i viss proportion till fordonets värde.att
1978:69 försäljningsskatt motorfordon, i dagLagen på denom

gällande, trädde kraft aprili den 1 1978.
Sedan den januari försäljningsskatt fordonet förstal 1995 närtas ut

gången förs i svenskt bilregister, eller fordonet avställt, vidärom
avställningens upphörande.

Försäljningsskatt beräknas efter fordonets förtjänstevikt, 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 kilogram övriga bussar de försedda3 500 ärsamtav om
med dieselmotor och de hänförs till miljöklass eller för lastbilar2om
med totalvikt högst kilogram och lastbilar med totalvikt3 500en av en

överstiger kilogram de försedda med3 500 dieselmotor ochärsom om
de hänförs till miljöklass eller för2 motorcyklar.samtom

Försäljningsskatt för personbilar med kr kilogram6 40 öretas ut per
tjänstevikt. personbilar i miljöklass eller inga ellerFör l 2 tillägggörs
avdrag, för fordon i miljöklass ökas skatten med kr.3 2 000 Samma
regler gäller för lastbil med skåpkarosseri och buss totalvikten ärom
högst kilogram. lastbilar3 500 För skåpkarosseri uppgår skatten iutan
miljöklass och till kr och i miljöklassl 2 4 000 3 till 6 kr.000 För
dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt kilogram3 500överen

ingen försäljningsskatt i miljöklass totalvikten högstOmtas ärut
7 000 kilogram skatt i miljöklass med2 6 000 kr och i miljöklasstas ut

med kr. Vid3 20 000 högre vikt skatten kr respektive20 000 65 000är
kr. För motorcyklar försäljningsskatten med mellan kr ochl 340tas ut

kr.4 480
I propositionen Skärpta avgaskrav för fordon prop.tunga m.m.

1995/961175 nyligen överlämnats till riksdagen föreslås attsom
försäljningsskatten för fordon ändras så ingen försäljnings-tunga att
skatt för fordon i miljöklass och skatten i2 sänks till 6 000 krtas ut att
miljöklass

Skatten inte för fordon vid skattskyldighetens inträdetas ut ärsom
årsmodell trettio eller äldre.år Under år med börjanär treav en som

den januari1 1995 inte heller skatten för fordon inrättadeärtas ut som
för drift med elektricitet från batterier i fordonet.

Fordonen indelade i olika miljöklasserär, nämnts, tresom ovan
enligt bilavgaslagen 1986:1386. Miljöklass omfattarl de fordon som

hållbarhets- och avgasutsläppssynpunkt uppfyller de högsta kraven.ur
Tillverkaren kan själv, fordonet uppfyller kravet för avgasgod-om
kännande, välja vilken miljöklass fordonet skall hänföras till.



l

i Bilaga 17311999:62SOU

l
påskyndafördifferentieratsharFörsäljningsskatten att

miljökrav.långtgåendeuppfyllerfordonintroduktionen mersomav
ipersonbilarförskattenutformades såFörsäljningsskatten att

oförändraddenmiljöklass 2kr, förmed 000höjdes 2miljöklass 3 var
kr.med 4 000sänktes denför miljöklassoch l

styrmedelekonomiskade reglerinnebarMedlemskapet i EU att om
igenomförasskallbilavgaserEG-direktivenenligtgäller omsom

i miljöklass lfordonför lättafannsskattedifferensSverige. Den som
vid deneftersom EGjanuari 1995denfr.o.m. ldärför borttogs

motsvarandeavgaskravbesluttagitinte någottidpunkten ännu somom
fordondetillämpasstyrmedel får endastEkonomiskamiljöklass

beslutats inom EU.avgasreningstandard fördenuppfyller somsom
såfordonändrades för lättaförsäljningsskattenfick till följdDetta att

ochmiljöklass 1tillhänfördesfordonförblev densammaskatten som
stegvisbilar skärpaspåavgaskravenkommerEUmiljöklass 2. Inom att

olikademellanTidtabellen skiljerkommande åren.deunder
iblanddetkravskärpningama kansamband medfordonskategoriema. I

förekonomiska incitamentenändra denödvändigt attatt gynnavara
fordon.försäljningen renareav

nivâhöjning 20riksdagenbeslutade procentVåren 1995 omom en
nivâhöjning åter-motorfordon. Dennavissaförsäljningsskatten påav

härförSkäletfordonsskatten.höjningmedoch ersattes vartogs aven
bil-förnyelsestimulerarförsäljningsskattenlägre nivå påatt aven

Kmiljön.effekter påpositivaparken vilket har

fordonetSkatt på innehav av

fast skattFordonsskattfordonsskatt. ärbeskattasBilinnehav engenom
i vilkentidsperiodför vissvisst beloppmed oavsettut etttas ensom

används.faktisktfordonetutsträckning
skulleFordonsägamainfördes 1923.fordoninnehavSkatt på av

förorsakade.vägslitagefordonende kostnaderbetala genomsom
förfordonsskatt1988:327fordonsskattelagenEnligt ut motor-tas

lastbilar, traktorer,personbilar, bussar, terrängvagnar,cyklar, tunga
registrerade ieller börmotorredskap och släpvagnar är varasom

varierarstorlekFordonsskattensavställda.inteochbilregistret ärsom
konstruk-fordonetsdrivmedel ochskattevikt,fordonsslag,medbl.a.

traktor ochmotorcykel,personbil,skattevikt förTjänsteviktention. är
lastbil,för buss,skattevikt terräng-Totalviktenmotorredskap. tungär

tilläggs-ochgrundbeloppmedSkattensläpvagn.och ettettuttasvagn
ilägsta viktendenhundratal kilogramheltför varjebelopp över

klassen.
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Fordonsskatt inte för personbilar, bussar, lastbilartas ochut
motorcyklar årsmodellär trettio år eller äldre. vissaär Isom av en som
glesbygdskommuner skatten för personbil endast till den deltas ut
skatten överstiger 384 kr. Till följd medlemskapet i EU slopadesav
skatterabatten för fordon hänfördes till miljöklass i försäljnings-1som
skattelagen. Som kompensation 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 in-
gången skatteår. Slutsiffran fordonetsi registeringsnummerett avgörav

skatteår eller skatteperiodnär börjarett en

Skatt på användning fordonetav

Bensin har beskattats sedan 1929. Den allmänna energiskatten infördes
och1957 skatteplikten omfattade bl.a. motorbrännolja och bensin.

Sedan den januari1 1995 skatt drivmedel enligt lagentas ut
1994:1776 skatt på energi. 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/EEGär den 19av av
oktober 1992 hannonisering strukturerna för punktskatter påom av
mineraloljor mineraloljedirektivet, rådets direktiv 92/82/EEG denav
19 oktober 1992 tillnärmning skattesatserna för mineraloljorom av
skattesatsdirektivet och rådets direktiv 92/12/EEG den februari25av
1992 allmänna regler för punktskattepliktiga och innehav,om varor om
flyttning och övervakning sådana cirkulationsdirektivet.av varor

Energiskatt och koldioxidskatt på bensin, eldningsolja, diesel-tas ut
brännolja, fotogen, gasol, kolbränslen och petroleum-metan, naturgas,
koks. Den allmänna principen skatt skallär bränsletatt tas ut om
används till uppvärmning eller motordrift. Energiskatt och koldioxid-
skatt på icke fossilaäven bränslen. sådanatas För bränslenut kan
skattebefrielse eller skattenedsättning medges under vissa förutsätt-
ningar enligt mineraloljedirektivet.

Energiskatten på bränsle med bestämt belopp vikt ellertas ut ett per
volymenhet. Skatten inte proportionellär energiinnehållet. Energi-mot
skatten varierar beroende på bränslet används för drift motor-om av

EGTnrL 316, 31.10.1992 12, Celex 392L008l, EGTnr 316, 31.10.1992s. s
Celex19, 392L0082 och EGT L 076, 23.3.1992 Celex 392L0Ol2.nr s.
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för motordriftfordon eller uppvärmning. Bränslen användsdrivna som
energiskatt.beskattas med förhöjden

nivå förbensin differentierad i två nivåer,Energiskatten på är en
skatten pås.k. blyfri bensin och nivå för bensin. Dessutom ären annan

differentierad miljöklasser, miljöklass och dens.k. blyfri bensin i två 3
Skattedifferensen mellan miljöklass ochmiljövänligare miljöklass 22.

merkostnaden produktion miljöklassoch vid 23 6är öre motsvarar av
bensin.

för varjegrundtanke i mineraloljedirektivet skattesatsenEn är att
mellan bly-bränslekategori skall enhetlig. Skattedifferentieringenvara

gällandefri och bensin står i överensstämmelse med EG-bensin annan
den differentierade skatten blyfri bensinregler. kräverDäremot ett

mineraloljedirektivet. Sverige har ansöktundantag enligt artikel 8.4 i
och beslut nyligen fattats rådet.sådant undantag harettom av

dieseloljebeskattningen skall högbeskattade,Vad gäller den
fordonsdrift. indelad iofärgade dieseloljan användas vid Den är tre

enligt miljöklass och denolika miljöklasser. Standarddiesel beskattas 3
enligt miljöklassmiljövänligare dieseln och1
undantag vid anslutningsförhandlingarnaSverige beviljades som

ofårgadeskattedifferentieringen den högbeskattade,medger av
dieseloljan.

beräknas utifrån kolinnehållet iKoldioxidskatt för fossila bränslen
gäller skattesatserna beräknadebränslet. Under 1996 äratt att motsvara

utsläppt koldioxid.37 kgöreca per

Skoterskatt

betänkandet Miljöklassning Snöskotrar 1995:97 föreslogsI SOUav
försäljningsskatt skulle införas på snöskotrar. Fråganatt om en

sammanhang.skoterskatt bör i dettatas upp

Uppdraget

både fiskala motiv ochframgått föregående avsnitt harSom av
för den utformningen be-miljöskäl legat till grund nuvarande av

från fiskal synpunkt viktigaste skattenskattningen vägtrafiken. Denav
Koldioxid-koldioxidbeskattningen fordonsbränsle.energi- ochär av

beskattningen viktigt ekonomiskt styrmedel från miljö-ocksåär ett
Även försäljningsskatten har framgått inslag miljö-synpunkt. som av

till miljöklassema i bil-politiskt styrmedel kopplingengenom
ekonomiska styrmedel, däriblandavgaslagen. Olika sätt att genom

har diskuterats iskatter, minska vägtrafikens negativa miljöeffekter
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flera utredningar under tid, bl.a. Trafik- och klimatkommitténsenare
och Miljöklassutredningen.

Även möjligheterna ekonomiskaatt styrmedel påverkagenom
fordons utformning trafiksäkerhetssynpunkt har analyserats,m.m. ur
bl.a. Vägverket. Från sistnämnda utgångspunkt kan den nuvarandeav
anknytningen försäljningsskatt och fordonsskatt till fordonets viktav
möjligtvis i vissa fall negativ. Försäljningsskatten kan havara en
dämpande effekt på nybilsförsäljningen, vilket kan negativtvara ur
miljösynpunkt eftersom bilar generellt torde miljö-settnya vara
vänligare äldre.än

Möjligheterna skatter och andra ekonomiskaatt styrmedelgenom
uppnå positiva effekter vägtrafiken såväl miljö- trafik-ur som
säkerhetssynpunkt har således diskuterats ingående under år.senare
Trots det har någon samlad bedömning vilka styreffektema deärav av
skatter träffar vägtrafiken inte gjorts. Det därför enligtärsom
regeringens mening angeläget sådan analys kommer tillatt stånd. Ien
avsaknad detta underlag finns risk för bl.a. de olikaav attannars
skatterna har effekter motverkar varandra och därigenom försvårarsom

de mål ställts kanatt nås.som upp
Mot bakgrund det anförda tillkallas särskild utredare förav atten

analysera vad den lämpligaär avvägningen mellan försäljnings-som
skatt, fordonsskatt, energi- och koldioxidskatt i syfte förbättra denatt
samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö.
Utredningen skall också möjlighetenöverväga med ekonomiskaatt
styrmedel öka utskrotningen gamla bilar.av

Både försäljningsskattuttaget och fordonsskatt baserat påärav
fordonsslag, vikt och drivmedel och bestämmelserna detaljerade.är En
utgångspunkt bör undersöka det går förenklaatt de reglerattvara om

i dag försäljnings- och fordonsskatt.styr uttaget möjlighetEnsom av är
låta skatten medatt enhetliga skattebelopptas förut alla fordons-

kategorier. Vidare bör det, fortfarande finner det lämpligtom man att
låta vikten avgörande för vilken skatt skall betalas,vara som
bestämmas vilken vikt skall skattevikt. Här kan möjligensom vara en
beskattning grundas på fordonets totalvikt lämpligaresom änvara en
beskattning grundas på fordonets tjänstevikt. Dessutom borde, isom
syfte förenkla skatteuttaget,att vissa fordonstyper kunna hanteras
likforrnigt.

fordonFör importeras begagnade uppbärs försäljningsskattensom
med lika belopp förstort motsvarande fordon. börHärsom nya
reglerna så äldre importeradeöver fordonatt inte, skatte-ses ur
synpunkt, behandlas diskriminerande jämfört med äldre svenska fordon

blivit skattepliktiga först efter ombyggnad.som



Bilaga 17711999:62SOU

miljö-minskaförverktygmiljöklasser attför är ettSystemet
tillkopplatdetsåsomMiljöklassystemet ärtrafiken.frånpåverkan

vilkaskebörutvärderingochanalyserasbörförsäljningsskatten aven
förslagHärefter börfått.bilarmiljöklassningföreffekter systemet av

differentieradhalämpligtfortsättningsvis attärdetlämnas ävenom
denläggasbörmiljöklassningen överellerförsäljningsskatt om

undersökasskallsammanhang ävendettafordonsbeskattningen. Iårliga
Utredningenskatteuttaget.vidbeaktastrafiksäkerhetsaspekter kanom

miljöklassystemetde tilluppdateringförprinciperföreslåbör vidare av
kravskäipningarmedsambandistyrrnedlenekonomiskaanknutna

analyserautredningenHärefter börbilavgaser.EG-direktivenenligt om
tillmed hänsynfordonpåskattendifferentieramöjligheten att

skalltransportkapacitetbilarnasvarvidbränsleförbrukningen, även
beaktas.

princip-deutgångspunkt isinskallförslagUtredningens ta
i sitt1995:01 lämnarKKommunikationskommitténöverväganden

på såutformasbör sättFörslagen1996.oktoberdendelbetänkande 15
ökar.miljösynpunktochtrafiksäkerhet-styreffektensamladedenatt ur

förslagsinakonsekvensbeskrivningskall ocksåUtredningen göra aven
skatte-effektenanalyseraochaspektertrañkpolitiskautifrån av

förändringar.
skoterskatt.påförslagutredningenbörSlutligen presentera en

förslagövrigamedenlighetiutformasskallSkoterskatten som
lämnar.utredningen

neutralt.statsfinansielltskallförslagUtredningens vara
behandlarutredningarövrigamedsamrådabörUtredningen som

Utred-fordonsbeskattningen.medsambandharområden närasom
vadinom EUpågårdiskussionerfölja deocksåbörningen somnoga

skallUtredningenbehandla.harutredningenområdegäller det attsom
EG-regler.gällandetillsigförhållerförslaghur dessredovisasärskilt

ochkommittéersamtligadirektiv tillregeringensgällerarbetetFör
regionalpolitiskaredovisningangåendeutredaresärskilda av

1994:124dir.jämställdhet attsamtdir. 1992:50,konsekvenser om
1994:23.åtaganden dir.offentligapröva

uppdragetRedovisning av

februariden larbetesittresultatetredovisa senastskallUtredaren av
1997.

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

vägtrañkensutredningentillTilläggsdirektiv om

beskattningsamlade

1998:7Dir
januari 1998regeringssammanträde den 29Beslut vid

tilläggsuppdragetSammanfattning av

direktiv,givnaredan göraframgårvadskall,Utredaren utöver avsom
fordonsskattelagen.teknisk översyn aven

författ-ändringförslagframockså läggaskallUtredaren avom
fordonförfordonsskattenför tunganingsteknisk somattnatur anpassa

EG-regler.gällandetillpågodstransportanvänds för väg
förgällerSkattereglerdeutredarenskallVidare över somse

EG-regler.gällandetillregelverketSyftetveteranfordon. är att anpassa
tilländrasavslutatskallarbeteutredningensdåtidpunktDen vara

oktober 1998.den 30

Bakgrund
statsråddetregeringenbemyndigadeapril 1996beslut den 25Genom

medutredaresärskildtillkallaskattefrågorför att enansvararsom
1996:37.dir.beskattningsamladevägtrafikensuppdrag överatt se

februari 1997.den 1redovisasskulleUtredningsarbetet senast
ochsakkunnigautredare,förordnades1996oktoberbörjanI av

experter.
vägtrafikensutredarenskall översyndirektiven göraEnligt aven

Över-fordon.lättasåvälomfattandebeskattning tungasamlade som
avvägningenlämpligastedentill vadskall koncentreras ärsomsynen

syftekoldioxidskatt iochenergi-fordonsskatt,försäljningsskatt,mellan
trafiksäkerhetpåavseendemedstyreffektensamladedenförbättraatt

och miljö.
utredningstidenförlänga1997denbeslutade 13 attRegeringen mars
september 1997denbeslutades 25Härefterseptember 1997.till den 30

januari 1998.till den 30förlängningytterligareom
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Utredningen överlämnade i september 1997 delbetänkandet Bilen,
miljön och säkerheten SOU 1997:126 till regeringen. betänkandetI
redovisades överväganden bl.a. försäljningsskatten och fordons-om
skatten på motorcyklar, personbilar och fordon. Betänkandettunga har
remissbehandlats. Svaren på remissen finns tillgängliga på
Finansdepartementet i97/291F 8.

Tilläggsuppdraget

Vad gäller fordonsskatten visar erfarenheterna från den praktiska
tillämpningen bestämmelserna iatt fungerat bra.stort finnsDetsett
dock några områden där förbättringar kan Härvid börgöras. särskilt

efter förenklingarsträvas i beskattningen. Detta gäller särskilt
bestämmelserna traktorer, motorredskap, ochom tunga terrängvagnar
släpvagnar. Utredaren får därför i uppdrag författnings-göraatt en
teknisk fordonsskattelagen.översyn av

Rådets direktiv 93/89/EEG den 25 oktober 1993 medlems-av om
tillämpningstaters skatter på vissa fordon används för gods-av som

på ochtransporter tullarväg och avgifter för användning vissaav
infrastrukturer EGT L 279, 12.11.1993 32, Celex 393L0089nr s.
innehåller bl.a. bestämmelser minimiskattesatser för fordonsskatt.om
Direktivet gäller endast för motorfordon eller ledade motorfordons-
kombinationer uteslutande avsedda för godstransportär påsom ochväg
med bruttovikt minst 12 000 kilogram. Europeiskaen av gemen-
skapernas domstol upphävde den juli5 1995 detta direktiv eftersom
Europaparlamentet inte hade konsulterats beträffande direktivets
slutliga innehåll. Domstolen uttalade dock direktivet skulleatt gälla i
sak tills rådet antagit lagstiftning. Under hösten 1996 har Europeiskany
gemenskapernas kommission lagt fram förslag till direktivett nytt som
skall det upphävda.ersätta Det direktivförslaget kommernya att
behandlas under 1998.

Direktivet innehåller minimiskattesatser dels för motorfordon och
dels för motorfordonskombinationer. Fordonsskattens storlek varierar
beroende på antalet axlar och maximalt tillåten bruttovikt. Dessutom

olika minimiskattesatser beroende på fordonetanges har drivaxelom
med luftfjädring eller fordonet har för fjädringannatom systern av
drivaxel.

Den januari1 1998 infördes vägavgifter för vissa fordontunga
prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72. Som
kompensation sänktes fordonsskatten till minimiskattesatsema.
Sänkningen begränsades dock högst till det belopp motsvararsom
vägavgiften. I samband härmed genomfördes endast viss anpassningen
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deskälfinnas görakan attDetbestämmelser.direktivetstill nu
nåförbehövs överens-författningsteknisk attändringar natur somav

skallUtredarenfordon.förgällerreglermed destämmelse tungasom
förförfattningsteknisk attändring naturtillförslagframläggadärför av

godstransportanvänds förfordonförfordonsskatten tunga somanpassa
EG-regler.gällandetillväg

fordonsskattelagenibestämmelseinfördesjuli 1994Den 1 en
innebarRegelnårsmodellgränsen. attrullandes.k.den1988:327 om

bilregistretenligt ärbussarlastbilar ellerpersonbilar,motorcyklar, som
skattepliktiga.inteäldreellerår ärtrettioårsmodell ärsomav en

eller1950årsmodellsbeteckningenhadefordonhadeTidigare som
förundantagFråganskatteplikt.frånundantagnavaritäldre om

införandetmedsambandiaktualiseradesveteranfordon avsenast
1997/98:SkU7,bet.1997/98:12,fordon prop.förvägavgifter tunga

i detframkomreglernabehovoch överl997/98:72 attrskr. ett seav
skallUtredarendärförskall över.Bestämmelsernasammanhanget. ses

EG-regler.gällandetillsigförhållerförslaghur dessredovisasärskilt
förtideninnebärfåttutredaren attuppgifterytterligareDe nusom
sittresultatetredovisaskallUtredarenförlängas.måsteuppdraget av

oktober 1998.den 30arbete senast

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

vägtrafrkensutredningentillTilläggsdirektiv om

beskattningsamlade

1998:92Dir.
oktober 1998regeringssammanträde den 29Beslut vid

tilläggsuppdragetSammanfattning av

direktiv,givnaredanframgårvadskall,Utredaren utöver avsom
propositionen.transportpolitiskai denframförtsbeakta vad som

vidfordonförvägavgiftenbeaktaskall ocksåUtredaren tunga
beskattning.samladevägtrafrkensöversynen av

ändringtillförslaglämnaskall vidareUtredaren av
liknadeskall utformas sättför bussar. Skattenfordonsskattesystemet

axelkonfrguration.ochviktefterlastbilar dvs.förfordonsskattensom
Naturvårdsverketsbeaktaskall rapportUtredaren även om

lämpligtochdieselbilarantaletökandefrån detmiljöpåverkan om
skatteförändringar.föreslå

tilländrasavslutatskallarbeteutredningenstidpunkt dåDen vara
1999.den 31 mars

Bakgrund

statsrådregeringen detbemyndigadeapril 1996beslut den 25Genom
medutredaresärskildtillkallaskattefrågorför att enansvararsom

dir. 1996:37.beskattningvägtrafrkens samladeuppdrag överatt se
februari 1997.denredovisas lskulleUtredningsarbetet senast

vägtrafikensutredarenskallEnligt direktivet översyngöra aven
fordon.såväl lättaomfattandebeskattningsamlade tungasom

lämpligasteÖversynen dentill vadskall koncentreras ärsom
ochenergiskattfordonsskatt,försäljningsskatt,mellanavvägningen

medstyreffektensamladedenförbättrasyftekoldioxidskatt i att
och miljö.trafiksäkerhetavseende på

utredningstidenförlänga1997beslutade den 13Regeringen attmars
september 1997beslutades den 25Härefterseptember 1997.dentill 30
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ytterligare förlängning till den januari30 Utredningen1998.om
överlämnade i september delbetänkandet1997 Bilen, miljön och
säkerheten SOU 1997: 126.

Den 29 januari 1998 beslutade regeringen tilläggsdirektiv. Enligtom
tilläggsdirektivet skall utredaren lägga fram förslag ändringom av
författningsteknisk för fordonsskatten förnatur att tungaanpassa
fordon till gällande EG-direktiv. Vidare skall utredaren deöverse
Skatteregler gäller for veteranfordon. Syftet är attsom anpassa
regelverket till gällande EG-regler. tilläggsdirektivetI förlängdes
utredningstiden till den oktober30 1998.

Tilläggsuppdraget

Utredaren skall, vad framgår tidigare direktiv beaktautöver vadsom av
i riksdagens transportpolitiska beslut pr0p.1997/98:56, bet.som

1997/98:TU 10, rskr 1997/982266, framförs vägtrafikens be-om
skattning. Utredaren skall också samråda med energiskattegruppen.

I den transportpolitiska propositionen föreslogs fordonsskatte-att
för bussar bör omarbetas med sikte på nå intemaliseringsystemet att en

och det bör utformas på fordonsskatten för lastbilaratt sättsamma som
med olika skatteklasser beroende på vikt och axelkonfiguration. Den

utformningen föreslogs dock blinärmare föremål för utredning inom
Regeringskansliet. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen i
denna del.

Som redovisas i budgetpropositionen prop. 1998/99:1 har det
framkommit det lämpligt konstruktionen föratt ävenattvore
fordonsskattehöjningen för bussar utreds. Därför skall utredaren lämna
förslag på den utformningen fordonsskatten för bussarnärmare medav
hänsyn till fordonets vikt och axelkonfiguration.

Den januari1 1998 infördes vägavgifter för vissa fordontunga
prop. 1997/98212, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72. Som
kompensation sänktes fordonsskatten till EG:s minimiskattesatser.
Fordonsskatten skall dock alltid med belopptas ut ett motsvararsom
vägavgiften. utredarensI uppdrag vägtrafikensgöra översynatt en av
samlade beskattning skall därför vägavgiften beaktas.även

Vissa förändringar fordonsskatten har genomförts i Tyskland ochav
Danmark på år. de bådaI länderna har miljödifferentieringsenare en

fordonsskatten införts. Utredaren bör därför led i sitt arbeteettav som
del och redovisa hur de tyska och danska fordonsskattemata harav

utformats.
Regeringen har i maj 1998 givit Naturvårdsverket i uppdrag att

belysa miljöeffekterna den ökade andelen dieselbilar i den svenskaav
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oktober Utredningenredovisades den 1998.bilparken. Uppdraget 15
föreslåeventuelltundersökning ochskall beakta resultatet denna omav

dieselfordon.förändringar i beskattningen av
tiden förfått innebäruppgifter utredarenytterligareDe attnusom

resultatet sittskall redovisaförlängas. Utredarenuppdraget måste av
arbete den 31 1999.senast mars

Finansdepartementet
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StockholmHandelshögskolan i

Inledning

Syftet översikt den forskningmed denna gjortsgöraär attrapport en av som om
trafikområdet. anspråkeffekterna ekonomiska styrmedel Inga görs attav

fokuserasskulle heltäckande. Istället material bedömsöversikten som varavara
utformningen den svenska vägtrafikbeskattningen.förrelevant Rapportenav

till användningen ekonomiska styrmedelden teoretiska bakgrundenbehandlar av
empiriska studier området. materialetvägtrafikområdet, och ingårI tre ava

första dessa analys skatternas betydelse förstudier.mina Den utgör enav avegna
bilmodeller, redovisas utförligtfördelning mellan olikanybilsförsäljningens som mer
analys hur bilparkens medelålder, ellerandra studienSandström 1998.i Den är en

förändringar kostnaderandelen utskrotade bilar, påverkas iegentligen den årliga av
skrotningspremien.bilar förändringarrespektiveför köpa äga samtattatt av av

enkelutförligt Sandström 1997. Slutligen harredovisas istudieDenna enmer
efterfrågan diesel respektive bensin, och hur dennagenomförtsanalys av

studien endastprisförändringar. sistnämnda redovisas iefterfrågan påverkas Denav
behandlar beskattning personbilar.Huvuddelendenna rapportenrapport. avav

effekter,brukar benämna ellertill vad ekonomerVägtrafiken upphov externager
miljöproblem och olycksrisker. Underformerfrämst olikaexternaliteter, 1995av

utsläppen kväveoxider Sverige ochför ivägtrafikensvarade 40nästan procent av av
också betydande källa tillkoldioxidutsläppen. Den är30nästan procent enav

stoft, orsakarflyktiga organiska och ochsvaveldioxid,metaller,utsläpp ämnenav
tabellernaStatistisk årsbok och 16.framföralltträngsel i De1998, 15tätorter.

regional global karaktär. Olyckorsåväl lokal,orsakasmiljöproblem är somsom av
också samhällsekonomisksådana orsakar,och det lidandevåra utgörvägar, storen

faktumdettorde uppenbart inte minstkostnad. Detta attvara av
dödsorsaken förden vanligasteallmän i Sverigemotorfordonsolyckor är nästväg

statistiska databaser.ålder. SCBsmänniskor under års40

välfärd konsumtionsexternalitetereffekt uppkommerEn personsextern om en
beslutproduktionsextemaliteter påverkasproduktioneller företags av somett

effekter förekommersjälvademekonomiska aktörer Närfattas andra än externaav

såvälfrån externalitet kanandra individerpåverkanföljerdefinitiondennaAv1 en varaatt
diskuteraroftast bara negativamiljösammanhanginegativ,positiv även omsom

externalitet.exempel positivsidanextemaliteter. 12 ett enges

7
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marknadsmekanismerna leder framallmänhet lita till från helaikan inte att
resursanvändning. Ibland införoptimalsamhällets synpunkt stårsäger attsett man

ibland välfärdenStatliga ingrepp kan då höja imarknadsmisslyckande.ett
samhället.

korrigerapolitik församhällsekonomisk synpunkt optimalfrånutformaFör attatt en
delfrågor:studera fembörmarknadsmisslyckandens.k.sådana strängt taget

till budsinstrument stårVilka politiska

människors beteendestatligt ingrepppåverkar olikaHur2.

för olika politiska ingrepp isamhällsekonomiska kostnadendenHur ärstor
funktionssättmarknadens

externaliteter vi intresserarbeteende den eller demänniskorspåverkarHur4. som
föross

effekterna, dvsdeförändringarvälfärdmänniskorspåverkasHur externaavav
statligaolika ingreppsamhällsekonomiska vinstendenblirhur avstor

medförsta dessa punkter,debehandlahuvudsakikommerDenna treatt avrapport
första hand för hurandra ord imedintresserarpunkt Vitvå.tonvikten t exoss

vägtrafiken. Punktberörbeteendenpåverkar olika rörskatteförändringar ettsom
teoretiskabakgrund till deendast berörsfrågor, vilkajuridiskadels som enrent
teoretisktutsträckning olikadels vilkenstyrmedel, och iolikaresonemangen om

främstfrågan berörs ipraktiken.tillämpas iåtgärder kan Denkonstruerade senare
för olikasamhällsekonomiska kostnadendendiskussionen. Fråganteoretiskaden om

referenser tillmedteoretiskt plan, någrafrämstdenberörsingrepp även ett men
empiriska studier.

påverkar debeteendemänniskorshurpunkt fyra,underFrågan externaom
samband,naturvetenskapligatekniska ochradhandröri förstaeffekterna, somen

förändringarvärderingbehandla.ekonom Förankommerdet knappast att aven
dockdelfråga liggerdennaBehandlingmetoder.radfinnseffekter avexterna enav

med dennasyftetutanför rapport.

styrmedelekonomiskadiskuterasavsnittföljande vis.upplagd I 2Rapporten är
teoretiskadendiskuterasperspektiv. avsnittteoretiskt I 2.1vägtrafikområdet ettur

medan avsnittstyrmedel, 2.2ekonomiskaochexternalitetsproblemtillbakgrunden

s
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behandlar teoretiska och praktiskaolika komplikationer. Avsnitt 2.3typer av
effekter förväntabeskriver de skilda kan olika former beskattning, ochoss av av

sammanfattarvalet mellan olika styrmedel. Avsnitt antal empiriska resultat3 ett
effekter frågabehandlas skatternas nybilsförsäljningen.området. avsnitt EnI 3.1

försärskild uppmärksamhet i vilken det svenskamånärägnas systemetsom
beskattningen grundval miljöklassindelningdifferentiering varitavav

drivmedelsbeskattningen. förstaoch detframgångsrik. Avsnitten I3.2 3.3 ägnas av
långsiktigadrivmedelsbeskattningens kort- ochavhandlas studierdessa avsnitt över

specifika bränsleförbrukningkörsträckor, deras ocheffekter bilarnas
dels vilka effekter har identifieratsstorlek. beskrivsbilparkens Avsnitt 3.3 som av

alternativa drivmedel, dels hurdiesel, bensin ochbeskattningen någraskillnader i av
till. behandlar hurblyad till blyfri bensin har Avsnittfrån gåttövergången 3.4

påverkaroch förändringar skrotningspremiesystemetutformningskatternas av
sammanfattas de viktigasteavslutande avsnittålderssammansättning.bilparkens I ett

slutsatserna.
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Ekonomiska styrmedel -teoretisk översikt2.

vi använda ekonomiska styrmedelVarför, och när, ska2.1

förhur ekonomiska styrmedel kan användas minska devi diskuterarInnan att
vägtrafiken bör litekonsekvenserna vari problemetskadliga ägnasutrymmeav

uttryckt, hur lyderfrån ekonoms horisont. Annorlunda det teoretiskabestår, sett en
vägtrafikområdetför statliga ingrepp targumentet ex

det s.k. första välfärdsteoremet,den ekonomiska vetenskapen,central inomEn sats
förutsättningarmarknadsekonomi under åstadkommeroreglerad vissasäger att en

effektivitet här har specifikresursanvåndning. böreffektiv Det noteras att en
förändringparetoeffektivitet, vilket innebär ingens.k.betydelse, att av

fårgenomföras leder till individ samhället detresursutnyttjandet kan inågonattsom
förutsättningarnafår för detta resultatdetbättre någon Ensämre.attutan annan av

fåreffekter ekonomin. med andra 0rd intefinns idet inte några Detär externaatt
påverkarproduktionen eller konsumtionen någonså att av en vara annanvara

eller konsumerar dennadem producerarsamhällsmedborgare än vara.som

perfektavälfärdsteoremet i denför förstagrundsten ärEn att
korrekt återspegla denkonkurrensekonomin kommer priset atten vara

för producera Producenternasamhällsekonomiska kostnaden att varan. av varan
den billigaste, och därmedanvända denför maximera sin vinst,kommer, attatt

kommer användas därproduktionsmetoden. i ekonomineffektivaste Varje attresurs
eftersom vill hög avkastningavkastning, såden resursägarnastörst somger

köpa de dem högstkommermöjligt. Konsumenterna att varor som ger
signalera till producenterna vilkenkommer därigenomnyttotillfredställelse och att

kan förenkladenödvändig koordinering i dennaolika Allvärderingderas är.varorav
prisbildningen.ekonomi ske genom

hela deninte längre priseteffekter förekommer, kommerNär att motsvaraexterna
samhällsekonomiskaför producerasamhällsekonomiska kostnaden Denatt vara.en

bara i de kostnaderbiltransport består inteköpaförkostnaden somatt en
bil, ibensin,kostnader,ofta kallade privata såsom ävenkonsumenten etc, utanser,

upphov tillbilkörningeffekt omgivningennegativade olika avgaser,gersom -
medför alltsåBilkörningträngsel,buller,andra för olyckor,risken utsätta mm.att

risker bilistsammanhangdetta utsättereffekter. bör iDet noteras att som enexterna

11
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informerad individ förutsättseffekter. Ensjälv för inte görasig är enexterna
fordon och sintrafiksäkerhetsnivå sittvid valenriskbedömningrationell avav

sådanamänniskor verkligenocksåforskning tyderEmpirisk görkörstil. att
Offentligt1996.Miller ochBlomquist,trafiksammanhang Levy,avvägningar i

individenteoretiskt leda tilldock åtminstonesjukvård kansubventionerad att
skulle drabbasjukvårdskostnadenhelariskgraderför högresig änutsätter omav

barahälsorisker, och intenaturligtvis allagällerdettadirekt,henne typer avmen
framförs förhärekonomiskatrafikrelaterade. Desådana är argument somsom

för åtgärdermotivanvändaskan alltså intetrafikområdetstatliga ingrepp som
själv för.sigbilistriskerminskar utsättersom ensom

mellanöverenskommelserfrivilligaextemalitetsproblem lösasfall kanvissaI genom
äppelgården.ochbiodlingenexempelofta refererat rörinblandadede Ettparterna.

åppelträden.pollenerarbinaeffektpositivorsakarbiodlingEn attextern genomen
alltsåbiodlaren finnsochäppelodlarenöverenskommelse mellanfrånvaroI enenav

till derasendasteftersom hanbin,förhållerbiodlarenförrisk seratt
möjligäppelgården.effekterna i Entill de positivaoch intehonungsproduktion,

skullebihållning,försubventionstatligdåproblemdettalösning somvore en
problem oftadettadockdet sigpraktiken visarexternaliteten.för Ikorrigera att

bin, ellerhållersjälv ocksåäppelodlarenantingenfrivilliglöses väg, attgenom
1973Cheung,äppelodlaren.ochbiodlarenmellanöverenskommelsergenom

överenskommelser mångafrivilliga ärdennaförhindraroftaVad atttyp avsom
exempelkollektiva Ettkallarekonomer varorpåverkar deteffekter enexterna

luftkvalitet.biltrafikeffekternadepåverkas ärkollektiv externa avavsomvara
konsumtionsnivån måstedetifrån vanligaskiljer sigLuftkvalitet attvaror

luftkvalitetolika nivåväljastad kan inteikollektivt. Innevånarebestämmas aven
sjukvård ochkläder,förkonsumtionsnivåolikaväljervis mat,t exmansomsamma

bättreinvestering isamhällsmedborgare görs.k. privata Omandra enenvaror.
får alla invånareavgasreningbättrebil medköpaluftkvalitet nyttaatt t enexgenom

denproducerasifråga måstevisimplicerar inget"kollektiv varaBetäckningen avatt varan1
producerastelevisionsutsändningarochradio-kollektivaMångasektorn.offentliga tvaror, ex

offentligproduceras ioch barnomsorg,sjukvårdstjänsterprivataoch mångaprivat, tvaror, ex
dvs"non-rival",denkonsumtionenkollektiv ärför årAvgörande är omregi. avomvaraom en

konsumtionsmöjligheterindividersandraminskarkonsumtionindivids sammaavvaranaven
ellervara,

12
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detta. leder till vad brukarDetta benämnas snålskjutsproblemet. Eftersomav som
alla drar investering i den kollektiva kommer alla individernytta av en varan att
försöka själva investera litet möjligt,så istället åka snålskjuts medatt utansom
andra samhällsmedborgare.

Visserligen finns exempel denna problem kan lösasävenatt typ av genom
frivilliga överenskommelser. 1974 hävdar fyrar,Coase traditionelltt attex som

typexempel kollektiv drevs privat effektivtoch i 1700-taletssetts ettsom en vara,
Storbritannien. allmänhet kommer dock förhandlingskostnadernaI och andra
problem med asymmetrisk information i praktiken det omöjligt sådananågöraatt att
överenskommelser. Med asymmetrisk information dettai fall varjeattmenar
individ känner till sin värdering den kollektiva inte övrigaegen av varan, men
medborgares värdering. alltså omöjligt införaDet där alla människorär att ett system

värderingsin den kollektiva och betalar i enlighet därmed eftersomuppger av varan
det omöjligt kontrollera människor sin värdering. medär Det äratt om uppger sanna

riskfrittandra ord lägre värdering den den kollektivaänatt uppge en sanna av varan
för åka snålskjuts med andravis medborgare. får då förså Vi småatt

den kollektivainvesteringar i exempel kommer förvårt liteI attvaran. resurser
användas för förbättra luftkvaliteten.att

vad förFigur illustrerar vi med lite föranvänds investeringari1 attmenar resurser
luftkvalitet. tänka mycket enkelt exempel där detLåt enda kan görasettoss oss som
för minska luftföroreningarna investera i utrustning för utsläppen.äratt att att rena

också för enskildVi varje individ marginellt minskade utsläppantager att nyttan av
försumbar. bilägare väljer investera i reningsutrustning förEn sin bilär attsom

kommer knappast värdera den förbättrade luftkvaliteten hans insatst attex som ger
till särskilt högt. Samhällets totalaupphov värdering kan däremot mycket större,vara

eftersom individer förbättrade luftkvaliteten.alla drar den nedåtlutandeDennytta av
kurvan beskriver kostnaden marginalen för utsläppen. allmänhet tänkerIatt rena

för ytterligare minska utsläppsnivån blirkostnaden högre lägreattattoss
befinner till kurvanutsläppsnivå vi orsaken lutar nedåt.på. Detta Iär attoss

hamnafrånvaro regleringar kommer utsläppsnivån där den denna kurva skärattav
horisontella eftersom enskild individ endast kommerden axeln, varje till sinatt se

antagande försumbar. Med andra ord skerenligt ingenprivata reningärnytta, som
noll.för andra kurvanalls, länge kostnaden rening beskriver denDenså är större än

marginalkostnaden utsläppen. dettasamhällsekonomiska exempel stigerIav
utsläppen ökar. samhällsekonomisktmarginalkostnaden optimalaDennär

marginalkostnaden för ytterligareden där rening densammautsläppsnivån är är som
denför den skada utsläppen orsakar, dvsmarginalkostnaden utsläppsnivå somsom

13
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beskrivs den streckade linjen. längeSå utsläppen dvs befinnerviär större,av om oss
till höger den streckade linjen i Figur kan öka samhällets totala välfärdom

genomföra ytterligare reningsinsatser. Kostnaden för ytterligare rening ärattgenom
då lägre den minskade kostnaden för den skada föroreningarna orsakar.än Samma

gäller för andra externaliteter. Vi skulle iställetäventyp typer tav resonemang av ex
kunna nedåtlutande kurvan marginalkostnader förden investering isomse
säkerhetsbefrämjande och den uppåtlutande kurvanutrustning, som
marginalkostnaden för olyckor.

Marginal- MC för
Kostnad rening MC för
MC skadan

Utsläpps-
nivå

Optimal utsläppsnivå.Figur 1 -
beskrivs enkelt hur den teoretiskt optimala fördiagrammet nivån utsläpp ellerI ettovan

externalitet bestäms. nedåtlutande kurvan beskrivernågon den marginellaDenannan
MCkostnaden marginal för lägre utsläppsnivå, dvs högrerening. gradJucost, av

kostnaden för ytterligare.rening, desto andrakurvan beskriver denDenärstörre att rena
samhällsekonomiskamarginalkostnaden för skadan utsläppet. detta exempelI antagesav

utsläppet.den bli högre högre nivån streckadelinjen denDenär motsvarar
samhällsekonomiskt optimala utsläppsnivån, dvs den nivå där marginalkostnaden för

marginalkostnaden förlika med skadan utsläppet.rening är av

regleringar för korrigeraTraditionellt har direkta statliga använts att
har med andra ord administrativ sökt denexternalitetsproblem. nåMan väg

teknik,föreskriva viss elleroptimala utsläppsnivån, att t attgenom ex genom
har länge förespråkatverksamhet. Ekonomer däremotförbjuda eller begränsa viss

14
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användandet ekonomiska styrmedel huvudformerDe två ekonomiskaav av
styrmedel föreslagits korrigerande skatter och s.k. överlåtelsebaraärsom
utsläppsrättigheter, dvs sälj- och köpbara tillstånd släppa förorening,vissatt ut en
eller orsaka externalitet. finnsnågon Det åtminstone praktiskt exempelatt annan ett

liknar sådana överlåtelsebara utsläppsrättigheter använtsatt ett system som
trafikområdet. användsSingapore sedanI innebär1990 ett system attsom man

inneha licens för ha köpa bil.måste Antalet licenser begränsat,rätt äratt atten en
och auktioneras myndigheterna. trafikenvis kan begränsasPå så Smith, 1992.ut av
Stadsstaten dock specialfall,Singapore många vis inte minst med avseendeär ett

trafikproblem. det följande kommer endast skatter behandlas, eftersom andraI att
ekonomiska styrmedel bedöms ha begränsad relevans trafikområdet.typer av

Tanken bakom användandet skatter för korrigera problem medatt externaav
effekter lägger skatt avgasutsläppen exaktär att t motsvararman enom ex som
den effekten, dvs den del den samhällsekonomiska kostnaden inteexterna av som
speglas priset den uppåtlutande kurvan i 1., kommerFigur konsumentenså attav

hänsyn till denna kostnad kostnaden internaliseras. Omäventa systemett av-
sådana korrigerande skatter skapas, med skatt motsvarande varje externalitet,en

välfärdsteoremetslutsatserna från första gälla.kommer åter i övrigtDenatt
effektivoreglerade marknadsekonomin kan åstadkomma resursanvändning.

enkel ekonomisk modell skulle det alltså räcka med sådantI ett systemen av
förkorrigerande skatter samhällsekonomisk effektivitet. finns fleranå ocksåDetatt

ofta förespråkarskäl till ekonomer ekonomiska styrmedel framför direktaatt
regleringar. allmänhet kommer inte exakt känna till hur de marginella skade-I att
och nyttofunktionerna, dvs motsvarigheterna till kurvorna i Figur Beroendeut.ser

form sambanden har,dels vilken och dels hur osäkerhetvåratttror utser

Dahmén förespråkare förErik 1968 tidig ekonomiska styrmedelSverige inomI3 envar
rniljöpolitiken.

kan miljömässigt motiverade vägavgifter klassificerasekonomisk synpunktFrån även4 setten
inför vägtullar vid infarterna till stad för minskaskatt. viOm atttyp t ex ensom en av

externaliteterluftföroreningar och andra skiljer sig dettaträngseleffekter, inte ett
Äveninförs med syfte. skrotningspremierfrån bensinskattkonceptuellt plan som sammaen

Bidragskatter och bidrag.beskrivasteoretiskt plan viskan systemettett avsamma som
skatter.negativakan beskrivasi sin tur som

15



1999:62SOUBilaga4198

för rrafi/ebes/eartnárzgsunairziøzgøzRapportkonamiska stynnaielE
vägtrafi/eområdet

direkta regleringar bäst teoretiskiblandibland skatter ochkommer att vara ur
beslutsfattaren hainformationsmängddock den måsteOfta kommersynvinkel. som

används.används direkta regleringarmindre skattertilltillgång än närnäratt vara
extemalitet kanminskning såönskadkostnaden för någonvill minimeraOm aven

skatterkonsumenterproducenter ochlämnas tilllösningtekniskvalet omav
vilkakänner tillreglerarenkräverdirekt regleringmedananvänds, ävenatten
direktförolycksrisker med sig.utsläpp eller Enminskakostnader olika sätt att

saknasockså incitamentutsläpp innebärmiljöfarligtreglering attattetttav ex
användsmyndigheterna. skatterkrävs Omunder den nivåutsläppenminska som av

under denna nivå.minska utsläppen Dessutomdäremot incitamentfinns ävenså att
teknikeller olycksreducerandemiljövänligutvecklingtekniskförincitamentenär av
riskerarregleringar användsdirekta såanvänds.styrmedel Närekonomiskanärstörre

myndigheterna skärps,kraven fråntekniksådanutvecklarproducent attsomen
ekonomiskakostnadsreduceringarleda tillförväntasistället kanteknikenmedan om

säkerhetsmål.ochmiljö-givnabilligare uppnåanvänds det blirincitament att-

detalltför enkel tillämpningmedproblemraddockpraktiken finnsI somavenen
extemalitetskorrigerandedvs idéninternaliseringsprincipen,kallatsibland att

effekter internaliseras. vialla Innansådantskaskatter sättsättas externaattett
från teoretiskvägtrafikbeskattning,effekt olikabehandlar vilken entyper av

med intemaliseringsprincipen.problemolikadiskuterastänkas ha,kansynpunkt,

styrmedelmed skatterKomplikationer2.2 som

skatter detkorrigerande svårtinförandetproblem vid är ärgrundläggandeEtt attav
punkterska mångaskatter Påhöga dessa ärexakt hur t exvara.vetaatt

införocksåställs svåraoklara. gångerföroreningar Mångaskadeverkningarna manav
bilist orsakar kanoch föroreningarolycksriskerBådevårderingsproblem. som en

detHelt uppenbarthälsa. svårtmänniskors liv ochandra ärpåverkadirekt att
utmärktekonomiska storheter.till Förvärdendennaöversätta entyp av

vårderingsmetoder, ochekonomiskaolikasammanfattning entyper avav
1996.Söderqviststudier,svenskasammanställning seav

indrivandet vissavadförekommaproblempraktiskakan typer avDessutom avavser
baserasegentligenfrån bilar skaluftföroreningarmiljöskattkorrektskatter. En

beroendeolikadessutomochkommer avgasröretexakt vad varvaraut ursom
skavislandet.staden Påskada i änskerutsläppet gör ensammameravgaser-
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omgivning förbilisten sinför olycksriskerkorrigerar utsätterskatt somsom
juridiska problem kan ocksåtill körsättårelaterad hans Rent göraegentligen attvara

övervägandengemenskapsrättsligakanminstuteslutas inteskattervissa måste vara-
vissatorde innebäralastbilarfordonsskattsvenskviktiga. Hög transporterattt ex

land i unionen.registrerade ilastbilar någotmedistället sker annat

externaliteterolikaförolika viktigaproblemEftersom dessa ärx typer avtyper avi konsekvent.tillämpaskunnainternaliseringsprincipen inteallmänhetj ikommer atti
kostnadensamhällsekonomiskadenskatteranvändadåBör avmotsvararsomman

olikaområden därtillhänsynmöjligtdär dettaeffekter är man avatt tautanexterna
den frågan nej.allmänhetskatterinföra sådana I ärkanskäl inte svaret

harförhåller sig så. Låtvarför detförstå sägainte svårtegentligenDet attär att
kostnad.har privataför givenochtransportslag, Atvå transport sammaensom
ochkr/kmmotsvarande Bkostnadmedför 1transportslag AAntag enexternenatt

kan beskattavi inteuppenbarttordekr/km.kostnad Det2 att omvaraextern om
transportslagbeskatta A.bliockså låtafalli dettavitransportslag måstesåB att

fallvissatransportslaget. Idet skadligareskulle viEljest över transporter motstyra
till detinföra bidraganvända skatterföriställetalternativkan attattett vara

bidrag tillexemplet skulledettatransportslaget. Imiljövänligare transporterettt ex
beskattningeffektdelvistransportslag Amedsker avensomsammasom

denriskerar ökadockbidragmed sådananackdel ärtransportslag EnB. attatt
ellerjuridisktalltidhellernaturligtvis intedettransportvolymen. Dessutom ärtotala

bidrag.använda dennamöjligtpraktiskt typatt av

tillämpaolycksriskerexternaliteterdennakorrigeraalternativt attsätt voreEtt5 typ avatt --
försiktigtkörabilisten förmås såutformatsåeller böterskadestånd ärför attsomsystemett
skadeståndhuromfattande litteraturfinnssamhällsekonomiskt motiverat". Det omär ensom

enkeltdocktorde detpraktikeneller iVarken i teorinsyfte.med detta attutformaskan vara
diskussion.teoretiskförkapPolinsky,Se 1989,sådantutforma ent asystem. exett

rättstraditionamerikanskochanglosaxiskfrånhuvudsakidessutomutgår somLitteraturen en
etableratsdetocksåkan visvenska. viss måndenfrån Iväsentligtavviker attpunktdenna se

till dehänsynförareförincitamentförsäkringsmarknaden att tamekanismer som ger
iblandberorFörsäkringspremiemaför.medtrafikanter annatsinadeolycksrisker utsätter

trafikförsyndelser.och begåttskadorförråkattidigarebilägarenvilken mån ut

17
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intemalisering externalitetfullständig intekan ärGenerellt säga av enatt om
substitut tillocksåbli lägrekorrigerande skattenden ärmöjlig måsteså varor som

skatten högreskaexternalitet. Omväntorsakar dennaden varorvaravara som
medOfta kankan beskattas.intetillkomplement transporterär somen varasom

tillhänsynsubstitut. Omlätta lastbilarrespektive nära p.g.a.varatunga
lastbilar hårtsåbeskattakunnakonkurrens inteinternationell somtungaanser oss

mindrelastbilarbeskatta lättaföralltsåfinnsskulle önska ävensåeljest attargument
möjlig.varitinternaliseringfullständigskulle gjortän om

iandra snedvridningardet finnshändervadbesläktad fråga ärEn omsom
fritid ochmellanprisrelationeninnebärlöneskattvanligekonomin. En att

prisetkan betraktaslönsnedvrids. Uteblivenförändraskonsumtionsvaror som-
externalitetsproblemmedtillkommainförs för rättafritid. Skatterför attsom

dessa blirinnebärvilketkonsumtionsvaror,prisethöjaallmänhetkommer i attatt
effektenalltså förvärrakanSådana skatterfritid.förhållande tilldyrare i avännu
Även direktaregleringar.direktaemellertidgällerskatter. ävensnedvridande Detta

Goulder, Parry,och konsumenter.producenterförkostnaderorsakarregleringar
1997.and Burtraw,

snedvridandesänkaanvänds förkorrigerande skattfrånskatteintäkterna attOm en
självklartvisdock ingeteffekt.dennamotverkas Det ärskatteväxling,s.k.skatter,

denorsakareffekt dettasnedvridandelöneskatternasminskning utden tarsomatt av
det ifall tycksbeskrivs I mångaeffektsnedvridandeökning ovan.somsammaav

kostnadför givenlägreskakorrigerande skatterstället så extern omenvaraattvara
Goulder,fallet.inte Partyekonomin,i ärsnedvridande skatter änfinnsdet om

miljöskatterna ivisarunderökningar närvarotill1997 hänvisarand attBurtraw som
andralägre ingaomkringbör änskatter 30snedvridandeandra procent omvaraav

ekonomin.fanns isnedvridande skatter

alltså intekanskatter, sägaolikamed mångaekonomi,verklig attI typer manaven
samhällsekonomiskamed denlikagenerellt skaskattkorrigerande sättasen

korrigera.förväntasdenexternalitetdenkostnaden av

detpraktikenindividuellt.utsläpp I ärfordonsvarjebeskattaviljaskulleHelst
sådanabeskattainriktasiställetfårBeskattningenomöjligt.naturligtvis att

storlek.utsläppenstillrelateradefaktorerkontrollerbara ärochobserverbara som
beskattas. Pådärföroch börutsläppenrelaterad tillBränsleförbrukningen sammaär

dåoch kanutsläpptill mängdenrelateradebilarnahosegenskaperolikakanvis vara
fordonsskatten.ellerförsäljnings-differentieringförgrundtillligga aven
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förtill den fara hon andrakorrekt hänsynbilförarenförmå utsätterFör taattatt
relaterade till hennes körsätt.skatterkorrigerande Ettinföraskulle vilja ärsom

bilisten bära dentvingarskadeståndssystemtillämpaalternativ attett somattvore
bådaorsakar. praktiken tordeolyckor honkostnadensamhällsekonomiska Isomav

Återigenkontrollproblem. måstebetydande ochmedförenade mät-systemen vara
fordonen eller fordonsägarna.egenskaper hosobserverbarabaserasbeskattning

domstol.verifieraskan isådantbara baserasböter kanSkadestånd och som

direktaochskrotningsprerniesystempolicyinstrument, såsommed andraTillsammans
bränslets innehållochtrafiksäkerhetsegenskapermiljö- ochbilarnasregleringar avav

idealiska.det teoretisktsigutformat skattesystemvälkanskadliga närmaämnen, ett
utformatvälVinsternakomplexitet.administrativökadför dettaKostnaden är ettav

refererar till1996underskattas.dockska inte Innesbilbeskattningssystem
förbättra detsamhällsekonomiska vinstendenvisarberäkningar attavattsom

bil.kronorskulle kunnai 3 700nuvarande USA runt persystemet vara

dessaunderförstått frånkorrigerande skatterallmänhet utgårI attresonemang om
mål kanfördelningspolitiskaneutrala ellerfördelningspolitisktantingenskatter år att

1997och Kriströmverkligheten. HarrisoniOfta det inte såvis.nås ärannat
energikostnadereftersomregressiv,skulle utgörkoldioxidskattvisar varaattt ex en

för höginkomsttagarelåginkomsttagareförkonsumtionenandel änstörre aven
regionaladensannolikt påverkadessutomkommerskatterHögre atttransporter

förs iöverväganden infördelningsmässigasamhällets Omfördelningen resurser.av
modifieras ytterligare.behövainternaliseringsprincipenkan alltsåresonemanget

komplikationsfrittfungerarhjälp skattereffekter medInternalisering avexternaav
praktiskapraktiken kommermodell.ekonomiskförenklad Imycketendast i en
politiskajuridiska ochkontrollerbarhetochmätbarhetvadproblem samtavser

innebäramöjligheterbeskattningensbegränsningar attattav
sådantområden.allafulltgenomföras Ikaninteinternaliseringsprincipen ettut

komplicerad.mycketläge blir frågan mer

harområdefullt sågenomföras någotkaninternaliseringsprincipen inteOm ut
tillocksåområden. måsteandra Hänsynbeskattningenförimplikationerdet tas

storlek bedöms.önskvärdaskatternaskorrigerandedeekonomin,iandra skatter när

småallmänhet harvarubeskattningen iÅ tyderundersökningarfinnssidanandra att6 som
1989.och Schokkaert,Decosterfördelningseffekter.
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Slutligen kan fördelningspolitiska övervägande behöva sagdaDet innebärgöras.
emellertid internaliseringsprincipeninte helt förkastas. Tvärtom vinsternaäratt
troligen utformadeha väl korrigerande skatter. sin enklasteIstora att systemav av
form riskerar dock intemaliseringsprincipen leda till felaktiga, ochatt oss
kostsamma, slutsatser.

kunna skapa fullständig bild hur trafikbeskattningenFör bör utformasatt en av
optimalt bör analysen egentligen grundas form partiellnågon eller allmänav
jämviktsanalys kan beakta de många samverkande faktorer betydelse.ärsom som av

sådan analys fullt möjlig genomföra, kräverEn omfattande arbete ochär att ettmen
genomföradatamaterial. sådan analys ligger utanför syftetAtt med dennaett stort en

förSe exempel tillämpad allmänMayeres, jämviktsanalys1998,rapport. ett en av
transportsektorn i Belgien.

frånsig2.3 Hur skiljer olika styrmedeltyper varandraav

lång regleringar, skatterrad statliga och andra statliga åtgärder har betydelseEn för
vägtrafikens för trafiksäkerheten.miljöpåverkan, och Infrastrukturinvesteringar
trafikområdet, såväl andrai i transportslag, liksom beskattningen andravägar som av
trafikslag ha betydelse för vägtrafiken.kommer det följande kommer dockIatt

och skatterendast statliga åtgärder direkt berör själva vägtrafiken behandlas.attsom
beskattningen andra liksomVi alltså områden, investeringar i ochvägnättar

infrastruktur för given.annan,

2.3.1 styrmedelOlika kategorier av

Schematiskt kan de skatter specifikt drabbar vägtrafiken kansäga att som vara av
fyra kanolika slag. Skatter belasta dels försäljningen bilar, dels innehavet bilarav av

främstoch dels bilkörningen i sig, drivmedelsbeskattningen. fjärdeEngenom
beskattningstyp biltullar, eller liknande avgifter, beskattar bilkörning inomär som ett

Ävenområde, eller viss parkeringsavgiftervisst i kan i fallvissaväg.7 tätorteren
föras kategori höga parkeringsavgifter kantill denna i viss effektmån samma-

infartsavgift. ytterligare ekonomiskt styrmedelEn ärtypsom en av

språkbrukbiltull vanligt inte skatt. Konceptuellt kan den dock betraktasmedEn7 är en som en
fotnot sidan 15.skatt och analyseras Sekan sätt. 4samma
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fungeraantingen kanskrotningspremier, ellerett pantsystem,som som som en
skrota bil.nettobetalning till den väljer sinattsom

kan också använda direkta regleringar vägtrafiken.kommuner,ochStaten, även av
olika kategorier. Regleringar direkt riktadedelas idessa kan in någraAven mot

form tillåtnaminimistandard, antingen i maximaltuttryckasfordonen kan avsom
eller form krav Sådanasäkerhetsstandard, i viss utrustning.ellerutsläppsnivåer av

bilar kontrollbesiktningskrav.bilar äldregälla såväl nysåldastandard kan som genom
reglerdrivmedel, maximaltriktasVidare kan regleringar tmot ex genom om

tillåtet har väloch hur det köraReglersvavelinnehåll i bensin. rör är attvarsom
motiverademotiv, kan iblandtrafiksäkerhetsmässigahuvudsakligen men vara av

trafikframförallt regleringar igäller kanskemiljöhänsyn. ävenDet tätorter,av men
sänkt fartåtgärder såsom motorvägar.

vägtrafikenorsakarexternaliteter2.3.2 Vilka typer av

föredragas beror naturligtvis vilkenbörregleringVilken typ avtyp somav
flertal olikaorsakar,Trafikenska lösas.problem nämnts ett typer avsom ovan,som

förtrafiksäkerhetsområdet. vimiljöområdet Omeffekter, såväl somexterna
diskuterats skulle viii avsnittfrån de invändningarögonblick bortser 2.2.somett

med denexternalitet och likavilja beskatta varjeidealvärldteoretisk separat,en
praktiken detta omöjligt. Iställetkostnaden. måstesamhällsekonomiska I är

faktorer. fall dettaoch verifierbara vissaobserverbaragrundas I ärbeskattningen
Koldioxidutsläppen från bilplan.teoretisktenkelt, åtminstone är tett en ex

bilensbränsleförbrukningen, oberoendeproportionelladirektnästan mot av
för ökadkostnadendetkaraktäristika gårindividuella Förutsatt mätaattatt

teoretiskt optimalaatmosfären kan då denkoldioxidkoncentration i

biltrafiken finns Groth 1996.miljökostnader iolikaöversiktEn över5 typer avav

andelenkol olikabränslen, eftersomolikaolika fördäremot ärKoldioxidutsläppen är9 typer av
naturligtvisetanol och rapsolja resulterarmetanol,bränslen, såsomAlternativaolika kolväten.i
denatmosfärenkommer berotillnettotillskottetkoldioxidutsläpp,de i attäven men

för odling energigrödor.användsodlingsmarkdenanvändningalternativa avsomav

ökadkostnaden förexakt beräknamöjligtknappastdetpraktikenI är1° att
villkor vi, givetomformulera dettakan dockatmosfären. Viikoldioxidkoncentration attsom

möjligt.värderingriktigbör såkunskap,begränsade göravår somen
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koldioxidskatten uttryckas drivmedelsskatt, differentierad mellan olika typersom en
drivmedel beroende kolinnehåll. enkla samband gäller dock inte förSammaav

externaliteter.andra

effekterlämplig kategorisering sikte vilka faktorerEn avgörtarexternaav som
och förvilken skadeverkan resulterar. Se Schipper Ericksson liknandesom en

redan kommer koldioxidutsläppen direkt relateradediskussion. Som nämnts att vara
drivmedelsförbrukningen, givet vilket bränsle används. Andratill typersom av

drivmedelsförbrukningen,relaterade till kommerutsläpp kan olikaattmenvara vara
bilar. gäller utsläppen kväveoxider, kolväten, flyktigaför olika övrigaDetta t ex av

stoft kolmonoxid.s.k. polyaromater PAH, och Utsläpporganiska ämnen, av
främst tetraetylbly tillsätts antiknackmedel bensin,organiskt bundet bly, isom som

utfasningenallvarligt miljöproblem, tack blyadtidigaresågs ett men vare avsom
problem löst. utsläpp, kolväten, hardetta i Vissa ibensin stort sett tvara exansesp effekter. gäller andrahuvudsak lokala negativaDetta även typer av

buller. kommer då också bero biltrafikenmiljökonsekvenser, Skadansåsom att av var
fall regional eller global karaktär. geografiskaandra skadanförekommer. DenI är av

exempel naturligtvisdå mindre betydelse.dimensionen blir Ett ärextremtav
förden enda konsekvensen vitt riskenkoldioxidutsläpp, där negativa så ärvet

atmosfärenEftersom koldioxidhalten i snabbt utjämnasklimatförändringar.globala
5l geografiska lokalisering helt sakna betydelse. negativakommer utsläppens Deatt

för med slutligen,tillverkningen bilar sig, rimligenmiljökonsekvenser ärsom av
i torde mellan olika tillverkare,producerade bilar, variera ochantaletberoendeE menav

tillverkare.fabriker ägdamellan olika av samma

förmedtrafikanter kommer naturligtvis delvisolycksrisker bilist sinaDe utsätteren
ha tillkörsträckan, och kommer därmed relationbero någonatt tatt exav

kommer rimligen också beroendedrivmedelsförbrukningen. riskerDessa att vara
därför har det betydelse körningen sker. utsträckningtrafiktäthet, och I storvar

enskilde bilistens körsätt, i den de påverka.dock den mån gårberor de Detatt
förbilist sig själv intepåpekas risker någonbör återigen utgörutsätteratt ensom

ekonomiskproblem från synpunktegentligeneffekt, och inte någotär sett.enextern
vid valet bil, körsätt,och varandrariskerförutsätts självBilisten väga nytta mot av

körsträcka.och

biltrafikenorsakas bygger imiljöproblemolikaBeskrivningen11 stortyper som avavav
1986.1996 och KihlströmGrothutsträckning
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effekternaskadligadeomfattningenalltså avkan sägaSammanfattningsvis att av
faktorer:följandepåverkasbilkörning sexav

Bränsleförbrukning.

Körsträcka.2.

Bilens3- typ.

sker.körningenVar4.

används.drivmedelVilket5. som

kör.bilistenHur6.

vissåbetydelse,hafaktorerdessakombinationer t exattkommerDessutom av
visoch såbränsleenhetförbrukad är,skadanhurpåverkarbilens perstortypatt

sker.denberoendefarligolikablirkörningvårdslös varatt

skatterolikahareffekterVilka2.3.3
skadamed denlikadenvisså ärbeskattningen enutformavilja attskulle viHelst

drivmedelsskatteninnebäraskulleorsakar. Dettabilist attochbil tspecifik ex
vilketbilarolikaföreller typ, avbiltyper,olikaför sammaolika avskulle t 0 mvara

ingrepputformningvidtumregelgenerellomöjligt. En avskälinseddalätt är
direktriktas såbördock insatseneffekter ärkorrigera atttillsyftande externaatt

utsläppenbekymrade övervivill lösa. Om ärproblemdet tmöjligt exmotsom Påklumpigt instrument.fordonsskattenförmodligenTorslandaverken ettärfrån
itrafikstockningartrubbigtbensinskatten motvapenkommer ettvis att varasamma minstbehöverallmänhetvi iresultatgenerellt ärinnerstad. attEttStockholms annat

externalitetsproblem. Om atthar vetstyrmedel t exlika många som
diesel,vissförbrukningenproportionella typ avenavkoldioxidutsläppen är mot

deninte nåkansvavelinnehålldieseloljansberorsvavelutsläppenmedan
dieselskatt,hjälpmedendast utanutsläppstyperdessabåda enavnivånoptimala

avsnittframförs i"internaliseringsprincipen"invändningar somdefrånhär motbortserJag1
2.2.

23



206 Bilaga 4 sou 1999:62

Ekonomiska styr/male Rapport trafi/ebes/eøzttnárzgsunázzäzgøz
vägtrafikområdet

måste antingen differentiera skatten beroende svavelinnehåll i praktiken en
svavelskatt eller införa för tillåtet svavelinnehåll Innes,gränser 1996.

Enkelt uttryckt bör alltså styrmedel grundas faktorer relateradesåär näraett som
möjligt till den externalitet vill reglera. Eftersom miljöproblem,många ochsom
trafiksäkerhetsproblem, i någon mån proportionellaäven körsträckanär ochmot

därmed också drivmedelsförbnümingen, åtminstone för given bil och bilist,en
kommer drivmedelsbeskattning lämpligt policyinstrument. Föratt ettvara att styra
valet mellan olika bilar torde däremot något medel nödvändigt,annat tvara ex
försäljningsskatt eller fordonsskatt.

för ögonblick från skillnaderBortser mellan olika bränslen detgår iett typer av en
teoretisk modell visa den optimala policymixen det omöjligt beskattanär äratt att att
drivmedel olika för olika bilar består dels drivmedelsskatt och dels skattav en en
bilen beror bilens miljöegenskaper. Drivmedelsskatten ska då densom av motsvara
genomsnittliga skadan enhet drivmedel, beräknad alla bilar i bilparken.över Denper
bilspecifika skatten ska ungefär den samhällsekonomiska kostnadenmotsvara som
bilisten förväntas orsaka köperhan bil, minskatviss med den del denom en av
samhällsekonomiska kostnaden internaliserats via drivmedelsskatten. Innes,som
1995

den bilspecifika skatten ska utformas försäljningsskattOm ellersom en en
beskattning innehavet frånbil bör teoretisk synvinkel inte ha någonav av en en
betydelse länge bilens livslängdså inte beslutsvariabel. bilistensFrån synpunktär en
torde det egalt hon tvingas betala högre inköpspris, och därigenomettomvara
åsamkas högre kapitalkostnad, eller hon betalamåste periodisk skatt fören om en att

bilen. nuvärdet skatten densamma bordeFörutsattäga den haäratt av samma
inverkan konsumentens val bil. Naturligtvis kan inte säkra dettaav vara att

håller fullt hänsyn till imperfektioner kapitalmarknaden,ut tarresonemang om
begränsningar bilköpamas möjligheteri låna har dessutom oftaDett attex pengar.

människor harvisat sig problem korrekt diskontera framtida värden. Seatt att t ex
1979. sina grunddrag borde dockHausman, I riktigt.resonemanget vara

hänsyn till hur länge bilen behålls driftTar i kan däremot förvänta dessaattoss
beskattningsformer kommer skilja sig till skattekostnadentvå åt. Ser helaöveratt

bilens kommer försäljningsskattlivslängd oberoendeså bilennäratten vara av
skrotas skatten betalas bara inbetalningentotala fordonsskattgång. Denen av-
kommer däremot bli längre bilen behålls i drift. Vi kan alltså förväntastörreatt

generell fordonsskatthöjning skulle leda till bilar skrotas tidigare,att attoss en av
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effekt. Ettskulle sättförsäljningsskatten atthöjning annatmedan motsattaven
bilägamastill hurresultatdettaförvänta ärkanvarför viförstå att seoss

harendastdrift.behålls i Ombilarnalängehurberorskatteinbetalningar en
blibilägareskatteinbetalningarnagenomsnittligade attkommerförsäljningsskatt per

dvsstorlek,bilparkenstillförhållandeinybilsförsäljningen ärhögre större
vilängre.bilarna Ombehållatorde incitamentbilparken Dettaär. attgeyngre

förhögreintedennaförutsatt ärochfordonsskatt,har nyareendast attdäremot en
storlek.bilparkensberoendastskatteinbetalningarnadäremotkommer att avbilar,

medfalletimindrebliborde dålänge änbilarbehållaIncitamentet att
försäljningsskatt.

nackdelar.ochfördelarbåderimligenharbilparkenomsättningshastighet ihögEn
innebärsamtidigtgamla,miljövänligaallmänhet änibilar menärNyare mer

miljöbelastningar.gamla,skrotningenochbilar,produktionen avnyaav
spegla dennadelvisalltsåbörfordonsskattochförsäljningsskattmellanAvvägningen

tillhänsynförskatterfordonsrelateradetill externaalternativ taattavvägning. Ett
källan,dessaåtgärdaförsöka närmaredock tbiltillverkning exäreffekter attav

mednackdelEntillverkningsprocessen.självabeskattningellerreglering avgenom falletvilket intetillverkare, ärinhemskadrabbarendastdendockdenna är attansats
skatter.fordonsrelaterademed

dentordeförsäljningsskattochfordonsskattmellan attskillnad varaEn annan
kategorigivenskattebelastningenändraföranvändas avkanförstnämnda enatt

betaldförsäljningsskatteninköptvälbil ärbruk. äri Närtagitsdenefterbilar enatt
denändrasvärderingsamhälletsändras. Omefterhand t exi avinteoch kan

utsläppnågotfarlighetenkunskapellerorsakar,bilenmiljöbelastning avomnyom
kantill detta. Dethänsynförjusterasskattenalltså intekan taså atttillkommer,

innebärfordonsskatthosflexibilitetenfordonsskatt. Den enstörre endäremot en
styrmedeleffektivarebliförväntas attden kan genommeningenden somfördel i att

nybilsförsäljningen.ochbilarsåldaredanbådedrabbarden

skulle viljaegentligenfordonsskatten ärutformningenvid attkomplikationEn av
oftast harbilargamla sämreeftersomförbilargamlaför änhögreden nya,äratt

hadet svårtkanskälfördelningspolitiska ettattAv varamiljöegenskaper än nya.
skrotningspremie. EninföradåkanalternativEtt att ensådant varasystem.

vissaflyttaeffekthuvudsakligförmodligenhar attskrotningspremie somtemporär
skrotningspremie harkonstanttiden.bakåt i Enellerframåt permanent,skrotningar

mycketintedenskrotningsfrekvensen, äreffekterganska små omförmodligen
ålderbilensavtagande iskrotningspremie ärmed somEtt system enpermanentstor.
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skulle däremot kunna ha betydelse för bilarnas ekonomiska livslängd.större Se
för diskussion. BilägarenInnes, väljer behålla1995, sin bil ytterligareatten som ett

skulle dåår miste belopp avtrappningen premien.ett motsvararom som av
Rimligen skulle detta det sannolikt hon väljer skrota bilen.göra att attmer

trafiksäkerhetsmässigaVad gäller aspekter beskattningen det hursvårtär att se
beskattningen ska kunna användas för minska de effekterna, iavsevärtatt externa

det bilåkandet,den minskar totala totaltmån eller områden.inom vissaän attannan
Möjligen skulle höjd drivmedelsskatt i reducera medelhastighetennågon mån på våra

eftersom lägre hastighet minska bränsleförbrukningenvägar, är sättett att
förefaller dockRouwendal, 1996. osannolikt betydande sådanDet någonatt mer

inträffahastighetsreduktion skulle i praktiken, vilket också styrks åtminstoneav en
empirisk området Haughton ochstudie Sarkar, 1996.

finns egentligen inga ekonomiskaså förSom nämnts rent argument attovan
stimulera bilköpare välja säkrare bilar avvägningen mellan risker kostnaderochatt -
för förutsätts bilisten Eftersomden själv det har visat siggöra. attegna personen
bilister trafiksäkrare bilar kör vårdslösare, ochkör därigenom sinutsättersom

skulle egentligenför risker policy-slutsatsen trafiksäkraomgivning större attvara
för föraren farligare bilar.bilar ska beskattas hårdare dock tänkaDet svårtän är att

skulle kunna tillämpassådant i praktiken. Möjligen kansig ocksåatt ett system
användas för högretrafiksäkerhetsargument motiverar beskattning bilar,att tungaav

farligare för medtrafikanterna lätta bilar. Se Isaksson och Hultkrantz,änärsom
för diskussion."1997, en

fungerarstudie incitament för minskavisarDäremot13 att typ atten annan aven annan
kostnaden för köra för fort ökar, bötfälldhastigheten. risken bli blirOm att t att attex genom

blirböterna väl det blir högre, såminskar medelhastigheten.ellerstörre, närattgenom man
Polak, 1993.Iørgensson och

1997 påpekar fall kan §15;antalet döda ochHultkrantz i vissaIsaksson och1 att tman o m
säkrareför föraren. minskning antalet döda ochbilarna blirskadade trafiken Deni avom

fallbilister har bilar skulle alltsåsäkrare iuppkommer vissaskadade att extremagenomsom
medtrafikanterdessaskadar i utsträckning.sina Omkunna störreuppvägasän attt avmero m

praktiken kanske tveksamt.utfall kan uppkomma isådant ärextremt merett
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använda mångateoretiska skäl sådetfinnsskrivna sådetframgår attSom ovanav
bilmodeller, olikamellan olikademdifferentieraochmöjligt,styrmedelolika attsom

ställas varjedockdetta måsteårsmodeller, Motolika attbränsletyper, osv.
överblickbarhetenminskarskattoch varjeskattendifferentiering avnyav

finjusteraförsökaMåletkostnaden.administrativadenoch ökar attskattesystemet,
måletställasmåsteskatternastyreffektergodamaximalt motuppnåochekonomin av

också svårtdetpraktikenskattesystem. I ärlättadministrerat attochenkeltha ettatt
ochexternaliteter,relevantaallaidentifieralyckaskunnaskullefaktisktatttro

höggradigtkompliceratutformaväl, förtillräckligt systemvärdera dessa avettatt
invändningartill dehänsynförsökerdessutomviskatteskalor. Omdifferentierade ta
bliravsnittframförts i 2.2,internaliseringsresonemangetenkladet sommot

komplicerad.beskattningssystemet ännuutformningen merav

och åfunktionfiskalaskatternassidanmellan åocksåmåste görasavvägningEn ena
beskattavillsynpunktfiskalstyrmedel. Frånfunktionderassidanandraden som

effektersnedvridandemöjligt. Deeffektersnedvridandehar småsåskatter somsom
beteende. Ett sättmänniskorspåverkarde attmindre annatmindreblirskattenav

alltsåsynpunktfiskal sägafrån årbeskattningen attmed attmålsättningenbeskriva
innebärskattehöjningarmöjligt. Omskattebaser attstabilabeskatta såvill som

fallvissamindre.skatteintäkten Iökningenocksåblirminskar, såskattebasen av
detstyrmedelskattermed ärSyftetminska. snarastskatteintäkterna somkan t o m

aktivitetdenomfattningenminskamålet just somDå avrakt är attmotsatta.
beskattas.
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3. Skatter styrmedel empiriska studiersom -

dennaResten beskriva hur olikaägnas ekonomiskarapportav att typer av
styrmedel trafikområdet fungerat i praktiken. framgåttSom resonemangetav ovan
bör egentligen fullständig översikt trafikbeskattningen bygga slagsnågonen av
allmän jämviktsanalys, eller åtminstone partiell jämviktsanalys, hänsyn tillen tarsom
de komplicerade samband diskuterats genomföraAtt sådan analys ärsom ovan. en
dock omfattandemycket och datakrävande arbete. Se förMayeres,ett 1998, ett
exempel tillämpad allmän jämviktsanalys transportsektorn i Belgien. Viktigen av
information kan dock erhållas från studium enskilda aspekterseparat av av
skatternas betydelse styrmedel. Nedan behandlas först vilken betydelse skattersom
har för påverka fördelningen nybilsförsäljningen mellan olika bilar.att Iav typer av
avsnitt beskrivs några studier drivmedelsefterfrågan.3.2 Studier skatternasav av
betydelsen för valet mellan olika drivmedel diskuteras i avsnitt avsnittI3.3.att styra

slutligen, beskrivs studie3.4, analyserar faktorer bestämmer bilparkensen som som
medelålder.

3.1 Beskattningens påeffekter valet mellan olika bilmodeller

framgår denSom teoretiska diskussionen finns det för skatter börav argument att
differentieras mellan olika bilar dessa har olika miljöegenskaper. Eftersomom
drivmedelsbeskattningen likadan förmåste alla bilister, eller åtminstone förvara

bilister, kan denna endas i liten utsträckning användas förstora grupper av att
beskatta miljöskadliga bilar hårdare Bensinskatten kan leda till bilköparenmer att.
väljer bränslesnålare bilar, utsläppen förbrukadäven liter bränsle kanmen per
skilja mellan olikasig bilmodeller. Nedan beskrivs min studie Sandström, 1998 av
skatternas effekter fördelningen nybilsförsäljningen mellan olika bilmodeller.av
Bl analyseras effekterna skatterabatter inom miljöklassystemet. avsnittI 3.1.1a av
beskrivs andra studiernågra personbilsmarknaden, och i det följande avsnittetav
diskuteras hur bilmarknaden kan beskrivas, och vilken modell används isom
Sandström 1998. Avsnitt behandlar ekonometriska frågeställningar,3.1.3 och i

beskrivs det datamaterial används för3.1.4 studien. Resultaten från studiensom
redovisas i avsnitt och de viktigaste slutsatserna3.1.5 analyseras i avsnitt För3.1.6.

detaljerad teoretisk modellengenomgång hänvisas till Sandström 1998en mer av
och till

.
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bilmarknadenStudier3.1.1 av

studeras intebilmarknaden ärvid studier ärkomplikationEn att somvaranav
heller intekanbilmärken. Viskillnad olikamycketdetTvärtomhomogen. är stor

dvsperfekt konkurrens,kännetecknasbilmarknadenifrånallmänhet utgår avi avatt
påverkaenskilt kanbeslut intedenneslitensåproducentvarjedärförhållanden är att
Vi kanoligopolistisk konkurrens.någonförväntabörprisnivån. Snarare typ avoss

ochmarknaden,finnsföretagantallitetord förvänta attmed andra att ettoss
konkurrenterssinaförväntningartillhänsynstrategiskt, dvsdessa omtaragerar

delas in ibilmarknadenstudierkanMycketpriser.sinadebeteende då sätter grovt av
inteperfekt konkurrenstillhänsynstudierdendels atttvå tarsomgruppgrupper,

det.intestudier gördendelsochråder, somavgrupp

nationalekonominunderdiciplindentillhörstudierförsta somDen avgruppen
behandlar juststudierantal sådanaorganisation.industriell Ettbenämns stort

olikabilrnarknader ifördatagod tillgångfinnsdeteftersombilmarknaden, a
hurfrågorjustbesvaratillhuvudsakligensyftarstudierländer. omDessa att

konkurrensen.påverkarfaktorervilkaochkonkurrenssituationen somut,ser
bilmarknadenamerikanskadenföretagenstuderar1987Breshnahan t omex

och Kirman1995NordströmochFlam1996,och1994Verbovenprissamarbetar.
olikamellanbilarprisskillnaderstuderarochkartlägger1990Schuelleroch

konkurrensbegränsandeeffektenbelysasökerstudierländer. Vissaeuropeiska av
ochVerboven, 19961994restrictions, VERs.volontarys.k.åtgärder, exportt ex

använderPakes,Levinsohn och 1997,modell. Berry,använder sig 1994,Berrys,av
Koujianouoch Pakes,Levinsohn 1995.utvecklats Berry,modell avsomen

byggermodellmedför bilvalrnikromodellkombinerarGoldberg, som1995, enen
s.k.för studeraobjektocksåBilmarknaden har använts attBerry, 1994. som

islår igenomväxelkursförändringarhurfrågandvspass-through,exchange omrate
och Feenstra,och Knetter, 1995,GagnonGoldberg, 1995,KoujianouTpriser. ex

aggregeradeanvänder sigstudierdessaflesta1996. Deoch avKnetter,Gagnon av
Goldberg, 1995,bilmärken. Koujianouolikaförsäljningentotaladendata över av

beteende.hushållensdataochdataaggregerade översådanabådedäremotanvänder

dvsmikrodata,baseradebilefterfråganstudierantalocksåfinnsDet avstortett
beskrivasökerstudierSådanaellerbilhabesluthushållsenskildadata attom

skadetbilarhur mångabil ellerskaffarhushållpåverkarfaktorervilka ettomsom
Konkurrenssituationensker.bilmodellerolikamellanvaleteller hurha,
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bilmarknaden allmänheti ingen aktuell frågeställningär inom denna litteratur. Train
1987 sammanfattar flertal sådana studier. Några aktuella studier norska dataett

Brandemoen 1994 och Wetterwald 1994.är Som Koujianou Goldberg 1995
påpekar har dock studier endast baseras hushållsdata begränsad relevans försom
policyanalys, eftersom de inte kan belysa hur marknaden helhet fungerar, dvssom

hur marknadens utbudssida fungerar.även

de nämnda studiernaI skatter inte huvudfrågan.är Några studier hurovan av
bensinprisförändringar påverkar priser eller efterfrågan olika bilar hartyper av
publicerats. Ohta 1987 studerar hur priserna begagnade bilar i påverkasUSA av
förändringar i bensinpriset. Falvey och 1986 analyserarRogers hur bensinpriser
och försäljningsskatter påverkar marknadsandelarna för fem klasser bilar Nyaav
Zeeland, och Atkinson och Halvorsen 1985 skattar modell för efterfråganen
bränsleekonomi amerikanska data. underliggandeEtt antagande bakom samtliga
dessa studier priserna bestäms i perfekt konkurrens.är att

Sandström 1998 använder modell för oligopolistisk konkurrens utvecklatsen som
1994 för studera skatternasBerry effekter. Såvitt jag finns bara studieattav vet en

använder liknande modell förjust studera skatter, nämligen Fershtman,som atten
Gandal och Markovich 1997. använderDe modell förBerrys studera effekternaatt

möjliga reformer bilbeskattningen i Israel. Fershtman och Gandal 1996av av
använder också modellen för beskriva vinsterna lindringen arabländernasatt av av
bojkott Israel. Enligt Fershtman, Gandal och Markovich 1997 finns detmot över
huvud bara tidigaretvå empiriska använder oligopolmodeller förtaget uppsatser som

beskriva beskattning. Keeler ochBarnett, 1995 studerar effekternaHuatt av
cigarettskatter och Levinsohn 1988 analyserar effekterna tullar USAsav
bilmarknad. Metoderna används i dessa studiertvå skiljer sig dock frånavsevärtsom
Berrys ansats.

3.1.2 Hur kan bilmarknaden beskrivas

Diskussioner skatter och miljö brukar ifrån skolboksmodellenutgå förom en
marknad. antal identiska producenter homogenaEtt säljer produkter tillstort ett

antal konsumenter. Med antal härstort vi ingen enskild aktör ärstort attmenar
tillräckligt betydelsefull för kunna påverka priset någonatt ensam vara.
Konkurrensen då priset lika med producentens marginalkostnad.gör sätts Enatt
producent kan då inte höja sitt pris jämviktspriset marknaden han dåöver enär
skulle förlora alla sina kunder. kommer heller inte vilja sänkaHan priset,att
eftersom han då skulle prissätta under marginalkostnaden, och således förlora på att
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alla konsumenter isådanockså oftastbrukarsälja sina Varorna attantas varavaror.
ifrånVidarealla utgårkonsumerar någotväljerekonomin attmanav varor.att

helst.vilken mängdide konsumerasdvs kandelbara,perfektär somvarorna

förenkladedennamarknadernågon,beskrivspraktikenI avytterst om ens
gällerVadbeskrivning.ungefärligbrafungeradockkan denIblandmodell. ensom

perfektadenbakomantagandenasvårtdet däremotbilmarknaden är atttroatt
SverigeisvaradeUnderapproximativt.hålla 1995skakonkurrensekonomin t exens

detpersonbilar,all försäljning 98överförgeneralagenter procentnästan av15 av
försvaradedessafyra1996.Sverige DeBilenbilar. störstasåldaantalettotala av

påverkakanföretag inteifrån dessaförsäljningen. utgåfjärdedelar Att attöver avtre
orimligt.uppenbartförefallerdevilka priser uttar

allahomogenbetrakta bilartilltalandesärskiltdethellerInte vara somär att ensom
bilarmängd Tvärtomliten äråtminstonekonsumerarkonsumenter enav.en

iolika alternativmellanbil valköpabeslutetoch ärdifferentierad somettattvara,
kanhur vidiskuterarSmall ochuteslutande. Rosen, 1981,ömsesidigtpraktiken seär

beslutssituationer.denna typ av

den s.k.ifrån1998 utgårEfterfrågesidan Sandströmanvänds imodelli den som
uttömmandeoch Thisse,de Palma 1992Anderson,val.för diskretateorin ger en

bilvissköpa1983.Maddala, Konsumentensocksåbeskrivning. Se attnytta enav
bestämsindividspecifik komponent1komponenter:bestå somentreantages av

2ålderkön,inkomst,egenskaper, såsompersonligahennes enmm.av
prestanda,egenskaper, såsombilensbestämsvaruspecifik komponent avsom

olikakankomponententredjeslumpterm. Denoch 3säkerhet, pris gesenmm.
tillriktigt kännerintekonsumententänkaantingenkanVitolkningar. attoss

osäker.genuint Ibilköpa visseller ärbilen,hosegenskaperna attatt nyttan enav
individenegenskaper hosslumtermendocktänkerallmänhet motatt svaraross

kan observera.betraktare inteutomståendeensom

högsthennebilmodelldenköperkonsumentensedanVi som gerattantaget
frånkommer avståkonsumenterhänsyn månganyttotillfredställelse. För attattatt ta

beskrivernollalternativmedmodellenkompletteras nyttan avbilköpa somettatt
aggregeradeför densedanmodell skapasUtifrån dennabil.köpa ett systerninteatt

antaganden såförenklandedelbilmodell. Om görrespektiveefterfrågan enman
individspecifikaberorinteefterfrågefunktioner,sådanakonstruera avkan somman

tidsspecifikaeventuellt olikaochegenskaperbilarnasendastvariabler, avutan
bilmodell bestämmasvissefterfrågan1998Sandström avvariabler. I enantages
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dess storlek, topphastighet och priset. definieraspriset beskrivsHur nedan.av
använda den transformation föreslagitsGenom 1994 den s.k.Berryatt som av av

funktionen efterfrågefunktionemamultinomiala logit kan för varje bilmodell bli
transformeradelinjära i såväl variabler i vilket underlättaravsevärtparametrar,som

ekonometriskadet arbetet.

någorlunda realistiskt modellera utbudssidan bör hänsynFör tillatt ta att
bilproducenterna har vad brukar kallas marknadsmakt, dvs de kan höja sinasom

förlorapriser marginalkostnaden alla kunder. Kostnaden föröver utan att att
producera bil kunna beskrivas funktion bilens egenskaper iantagesen som en av -
denna marginalkostnaden linjär funktion bilens vikt,uppsats antages vara en av
topphastighet, storlek och antalet hästkrafter. Vid sitt prissättningsbeslut tar
företagen till antalet sålda bilarhänsyn minskar priset ökar. förenklaFörnäratt att

Sandström 1998 från bilföretagmodellen bortses i varje producerar fleraatt
fårbilmodeller. stället låtsas varje bilmodell produceras självständigtI att ettav

företag. Prissättningsfunktionen kommer bestå kostnadsfunktionatt av en som
förbeskriver hur kostnaden producera bil beror dess egenskaper, ochatt etten av

beror bilmodellens marknadsandel. Modellenpålägg används byggerav somsom
1994.Berry,

vad brukar kallas sällanköpsvaror,Bilar investeringsvaror eller hållbaraär som
tillfälle,innebär inköps vid förDet genererarvaror. nyttaatt ettvaran men

därförunder längre tid. rimligt tänkakonsumenten sig konsumentenDet är att atten
intresserad det hon betalar för köpa bilen,bara prisinte denär att utanav snarare av

kostnaden för och köra bilen. Inköpsprisetlångsiktiga blir då endast delägaatt en av
verkliga pris kommer hellerdet verkliga priset". inte kunna observeras,Detta att

individspecifikaeftersom det delvis kommer bero komponenter. brist dataIatt av
beteendeindividuellt specificerat Sandström 1998 modell för hur olikaöver en

kankostnadskomponenter tänkas påverka konsumentens kostnad för bilen.ägaatt
föruttryckt kostnaden bil komponenter:Enkelt 1ägaatt treses en som summan av

fastaeller kapitalkostnaden för bilen, 2 den periodiska kostnadeninköpskostnaden,
för köraoch 3 den rörliga kostnaden med bilen.för bil Deäga att treatt en

försäljningsskatt,skatter vägtrafiken, fordonsskattberörviktigaste typerna somav
då respektive kostnadskomponent.kommeroch bensinskatt, En poängatt motsvara

det blir möjligt använda modellenformulering kostnadendennamed är attattav
skatteförändringar.effekterna olikaför studeradirekt att av

Efterfrågesidan beskrivsalltså modellen delar.Sammanfattningsvis består treav av
bilmodell bestäms bilarnas egenskaper ochefterfrågefunktioner respektive avsom
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prissåttningsfunktionerföretagensUtbudssidan beskrivspriserna.de verkliga avav
hur pålägg företagenbilarna ochproducerakostnaden förberor stortattsom

egenskaper. FörhållandetbilarnassinProduktionskostnaden beror i turtar ut.
och den andraåkonsumenternaverkliga prisetdet möter,sidanmellan å somena

förinfluerat kostnadenfaktorerde övrigaochföretagenprissidan det sätter attsom
prisfunktion.beskrivsbil,äga enaven

metodvalmodellskattningvidViktiga hänsyn3.1.3 av en -

komplikationerflertalföreliggerbilmarknaden görsåvill beskrivavi attNär ett som
börjatillregressionsmodell. Låtenkelapplicerakanvidarevi inte attossenutan

tilltillgångdata har såbrabilmodell. ärvissefterfrågan Hur ånbetraktamed en
bilhosegenskaperbeskriva alladet gårorealistisktdet som enenattattatt tro

tillåtadärförrealistisk bör vimodellenvärdesätter. För görakonsument attatt mer
harförekommer.kvalitetsegenskaper Omobserverbaraickemodellspecifika

ickesådanakontrollera fördettidsperioderflera gårfråndatatilltillgång att
innebärprincippaneldatametoder.använda s.k. Ifaktorerobserverbara attgenom

dummyvariabel, fångars.k.variabel,hamodell tillåts egenvarjedet somenenatt
faktorer.observerbaraickealla sådanaupp

motsvarandefaktorer lösestidsberoende sättobserverbaraickemedProblem ett
förBaltagi,Sedummyvariabler. 1995,tidsspecifikalägga in enattgenom

någotmetoder.sådana Greene, 1993,beskrivningteoretiskuttömmande ger enav
tolkning.intuitiv GenomKennedy,och 1992,beskrivningkortfattad attengermer

efterfrågan depåverkarvariabler viobserverbaravilkaspecificerasedan trorsom
ochpriskomponenterobserverbaramellansambandetoch hurbilmodellerna,olika

färdigerhållerverkliga prisetobserverbaraickedet ut, enser
efterfrågefunktion.

endogenitet.förkallas Ettbrukardetkomplikationbesvärligare årEn som
förklarandederegressionsmodellerenkladenbakom årantagandegrundläggande att

oberoendeochmodeller,utanförde bestämsdvsexogena,variablerna avär att
regressionsanalys intefallet kanintevariabeln. såberoende Om är tarden somen

fall berorresultat.missvisande vårtIallvarligtdettatillhänsyn ge
kvantitetensåldabil denrespektivesåväl prisetendogenitetsproblemet somatt

modellen.beskrivs inom

iinnebärakanendogenitetsproblemvadbeskrivakanskeexempel kankonkret ettEtt
ytterligarevärdetvill studerapraktiken. Låt satsa resursersäga attavatt
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brandkårsverksamhet. beroende variabeln kanDen då den totala kostnadentg ex vara
för brandskadori inom olika kommuner i Sverige tidsperiod,år någon ochöverper en

de förklarande variablerna skulle kunna antalet brandbilar i respektiveav vara
kommun. enkel regressionsanalys skulle då troligen visa kostnaderna förEn att
brandskador högre fler brandbilar kommun har. paradoxala slutsatsenär Dent enI skulle alltså bli minska antalet brandbilarska för färre bränder. Dennaatt att|
slutsats självklart felaktig. Resultatet beror istället inte hänsyn tilltagitär att att
antalet brandbilar beror hur brändermånga kommun har. variabelDennaava en

med andra ord endogent bestämd bestämd inom modellen. förOm någonär en-
betraktare icke observerbar faktor kommun har fler bränder andragör änatt en
jämförbara kommer detkommuner innebära den, allt lika, har bådeatt att annat

flerkostnader för brandskador och brandbilar.större

modell för bilrnarknadenkommer inte hänsyn tillPå vis tarsamma en som
till felaktigaendogenitet riskera leda slutsatser. ickeLåt någonsägaatt att attoss

faktor bil under uppfattasobserverbar viss viss periodgör att extraen en som
borde då påverka bådeattraktiv konsumenterna. priset och den såldaDettaav

riktning. exempletkvantiteten i positiv vis i med brandbilsparadoxenPå samma som
till orimliga slutsatser högrekan komma pris leder till högreså att ettt somman o m

försäljning. Endogenitetsproblemet alltså inte bara teoretiskt problem, iär ett utan
praktisk betydelse. Berry, 1994hög grad av

metoder används för skatta modeller medgenerella endogena variablerDe attsom
flesta ekonometriböcker. Sebeskrivs i de 1993 Tack den speciellaGreene,t ex vare

formulering relationen mellan det verkliga priset" och det prisav som
denna modell kankonsumenterna betalar används i dock komma runtsom

skatta s.k. reducerad formendogenitetsproblemet modellen, ochatt engenom av
ändå erhålla alla uttömmande beskrivningestimat Förnästan parametrar.av en mer

vad innebär hänvisas till Sandström 1998 och till.dettaav

3.1.4 Data

bilförsäljning kommer från SCB/bilregistret. Försäljning redovisasData per
gruppkod före CBR-kod. Gruppkodenuppdelat s.k.månad 1996, är en

mycket fin uppdelning. Audiåttaställig kod med 100 700överrepresenteras t ex av
respektive CBR-koder vardera.och VolvoCBR-koder, För855 200854 över attav

därför till däruppdelning har data modellnivå,meningsfullerhålla aggregeratsen
alltsåAudi eller Corolla. harVolvo Toyotamed bilmodell Hänsyn100745,tavses ex

eller olikakan förekomma med olika motorstyrkatill bilmodelltagitsinte att t exen
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efter drivmedeldifferentieratsmodellerheller harutrustningsgrad. Inte
till harförbensin/diesel. åren 1996 använts.1991Data

fysiskajuridiska respektiveförsäljning tilluppdeladFörsäljningsstatistiken är
finnsanvänds. tvåtill fysiska DetförsäljningdataEndast över personerpersoner.

tordebilar,förmånsbeskattningenDels ingår intetill detta.skäl översyn somavav
juridiska itillför försäljningenbetydelseha personer,stor

förmodligenmodellenutredningsuppdrag. Dels börtrafikbeskattningsutredningens
juridiskabilar tillförsäljningenappliceraskunnaförmodifieras även avatt

respektiveprivatpersonersövervägandenolikadetSannolikt är styrsompersoner.
bilar.efterfråganföretags

beskattningenskillnader mellanbelysakan intemodellskattningenResultaten avav
datamaterialet.inte gjorts isådan uppdelningeftersombensinbilar, någonochdiesel-

endasteftersomstuderasperiodunder denbetydelselitendettaSannolikt har ensom
dieselbilar.bestårstuderas 1995deunder årpersonbilsförsäljningendelliten avsom

utgjordeDieselbilar1996.SverigeBilen imindreandelen 3än procent.t exvar
fysiskatillförsäljningendelmindresannolikt ännu personer.aven

Autograph-frånbilmodellerna erhöllsde olikaföroch priseregenskaperData om
datamaterial byggerAutographsuppgifterna itekniskaBilfakta DeAB.

ochtypbesiktningsprotokollBilprovningsfrån Svenskuppgifterhuvudsakligen
Prisvariabelngeneralagent.fabrik eller ärfrån respektiveuppgifterkompletterande

avgifter. Autographskatter ochövrigainklusivepris,konsumentens uppgermoms,
prisnivågällandeuppfattninggeneralagentensföruttryckpriset är omettatt
beräknadesBensinförbmkningenstandardutrustning.medbilarförmarknaden

93/116enligtden EECzssedanmil,liter 1996tidigare somnormangesmenpersom
därförbensinförbrukningenmodeller harsamtligakilometer. Förliter 100per
testresultatbaseradeberäknade värdenToppfartmil.till liter ärräknats perom

storlekBilensbilens typintyg.tjänstevikt enligtbilensviktenochfacktidningar ärur
de nioberäknas summanutryrnmesindex,Autographsbeskrivs avsomsomav

fall fleradeBilfakta, 97kupén. våren Iioch höjdmåttenbredd-längd-,viktigaste
modellen.medelvärde föroviktatberäknadesmodellfinnsversioner ettsammaav

valdesbilar Iflersåltperiodenunder 2 000änunder årnågot ut.bilrnärkenDe som
mindreurskiljas.tydligt Denstorleksgrupperdistinktakandatamaterialet gruppentre

bestårsportbilstyp. Denbilar störremycket småbestår av vans,avav
bestårmellerstaterrängbilstyp. Denbilarochstorfamiljsbilar avgruppenavav

variablernamellansambanden ärocksåförefallerpersonbilar. Detvanliga som om
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olika för de tycks rimligt betrakta dessaDet kategoriertre att tregrupperna. vara av
bilar olika huvuddelen försäljningsvolymenDen liggerstoravaror.som av
vanliga personbilar, varför endast dessa inkluderades analysen.i

till konsument för oktan blyadBensinpriser priset bensin hos Shell, och98är
prisuppgifterna kommer från Svenska Shell UppgifterAB. räntanom
konsumentlåneräntan kommer från databasen International Financial Statistics

från internetdatabas Sveriges1998. Statistiska databaser harSCBsKPI använts
för alla kostnadsuppgifter kontanträkna i penningvärde. Uppgifteratt om om

olika bilmodeller kommer från konsumentverket,miljöklassindelningen ochav
förändringar skattesystemet hämtatsinformation i har SOU 1997:126.om ur

tidsperioderi modellen totala antalet bilmodellerAntalet allaDet72.är 125,är men
under alla perioder. Under den tid täcks datamaterialetmodeller säljs inte som av

månad mellan och olika bilmodeller. Totalt består datamaterialetsäljs varje 8454 av
observationer.5 286

3.1.5 Resultat

modellen förefaller drag rimliga.Resultaten från skattningen i Destora varaav
efterfrågan modellen bilens storlek, dess topphastighetfaktorer bestämmer i ärsom

efterfrågankan förvänta blir bilmodellverkliga priset. vissoch det Som en
och högre dess topphastighet. harhögre bilen Priset negativär,större en

koefficienteri efterfrågefunktionenefterfrågan. Samtliga redovisas iinverkan
signifikant skilda från noll rimlig konfidensnivåTabell varje mer 99-är än

procentsnivån.
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Koef Variabel Skattning Stamiardfel tvvárde Samtal. värde

CONSTANTBo -21.4 3.07 -6.97 0.00000

SIZE 1.311503 4.871504,Uf 2.69 000721

5.39E-03SPEED 5.14E-02H2 9.54 0.00000

1.13E-03 2.051504,âP 5.50 0.00000-p

Koefficienter efterfrågefunktionen.Tabell i1 -
specificering finnsmodellens Bihangbeskrivning i A.En närmare av

Även prissättningsfunktionen förefaller någorlundafrån skattningenresultaten av
Tabell bilen högrekoefficienterna redovisas irimliga. skattadeDe 2. större är,

högre blirfler hästkrafter har, destotoppfart ochdess motorn
förvånande kostnaden för produktionenproduktionskostnaden. Något är att av en

vikt. Resultatet dock inte helt orimligt.avtagande bilensbil tycks i Detär ärvara
förproducera lätt bil kontrolleratfaktiskt dyrare viomöjligt detinte närär attatt en

aluminium eller plastmaterial börtillverka kaross ibilens prestanda. Att t ex varaen
signifikantKoefficienterna skilda från nollden stål.tillverka idyrare ärän att

konfidensnivå.95-procentigminst en

Standard/feel Sannol. värdet-LärdeVariabel SkanningKoef

N/ N/ N/N/ A.CONSTANT A. A.A.70

WEIGHT 5.01 -6.24 0.000000-31.2

4.40 0.000011HORSE 99.8 22.772

2.232.43 00258SIZE 5.4173

3.80 0.00014747.6181SPEED74

kostnadsfunktionen.Koefficienter iTabell 2 -
finns Bihangmodellens specificering i A.beskrivningEn närmare av

dvsprisfunktionen,vidkommandemodellen fördelen vårt ärintressantasteDen av
och demellan det verkliga prisetsambandetbeskrivermodellenden del somav

och bil. Bilenskostnaden för köpapåverkarolika komponenter ägaatt ensom
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har alla signifikantförsäljningsskatten och fordonsskattenförsäljningspris, en
Över konfidensnivå.99-procentigverkliga priset. Däremotinverkan det är

skattebefrielsen för rniljöklassför den femårigakoefficientenskattningeninte 1-av
bensinförbrukning,koefficienterna för bilenshellersignifikant.bilar Inte är

skälbensinförbrukningen signifikanta.ochbensinpriset Avproduktenrespektive av
för bensinpriset skattaskan koefficienten i1998 inteSandströmframgår i ensom

ocheftersom endast varierar tiden,här, denanvändsmodell den övertyp somav
från prisekvationen redovisas iskattade koefficienternabilmodeller.inte Deöver

Tabell

zwániá Samtal. värdesammetSkanningVariabelKoef

N/A. N/A.N/A.I-1+VAT- 1w
STAXp°+

0.005725.3OE-02 2.76RTAX 146m

-0.552 0.5810.243RTAXMK -0.134,B29

1.27 0.20319202440GASB39

-1.38 0.168GAS-PGAS -3.19 2.31,BW

N/A.N/A.N/A.N/A.PGAS,w

prisekvationen.Koefficienter iTabell 3 -
finns Bihangspecificering imodellens A.beskrivningEn närmare av

och för fordonsskatten tyderför försäljningsskattenkoefficienternajämförelseEn av
sistnämnda.försäljningen denbetydelse för Enförstnämnda har änden störreatt

betalas tycks ha likaendast gång,försäljningsskatten,höjningkronas ensomav
betalasfordonsskatten, måstemed kronahöjningeffekt somavenstor ensom

för konsumenten blirkostnadeneftersomförvånandenågotvarje år. Detta är
höjsförsäljningsskattenmed kronafordonsskatten höjs änbetydligt större omenom

för destyreffekterna desamma tvådockkvalitativabelopp.med I ärtermersamma
skillnaden iskulle däremotstyreffektgivenuppnåskatter. För att entyperna av

förbil, behövarespektiveskattebelastning störretotalräknat ibeskattning, varaav
styrmedelanvändsfordonsskattenstyreffekt ängivenuppnå omsomomatt en

används.försäljningsskatten
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förfordonsskatten miljöklass 1-bilar har ingenfrånbefrielsenfemårigaDen
Koefficienten dockde olika bilmodellerna.efterfråganeffektsignifikant är

koefficienten för fordonsskatten, medtillmindrenågot omvänti storleknära men
effektungefärskattereduktion bör haförväntabör Entecken, sammaoss.som

indiciumkan möjligen tolkasmodell.dennaskatteökning i Detta attettsomsom en
signifikanttill koefficientskattningen inteorsakhaft effekt. ärskattebefrielsen En att

de totaltobservationer.har för 286Av 5kunnaenkeltskulle helt attvara
nollvärdeendast hardet någotdatamaterialet än48iobservationerna är annatsom

förstinfördesskatterabattennaturligtvis 1995berorvariabel.för denna Detta att
koefficientOrsaken till dennamiljöklasstillhörbilmärkenganskaoch attatt

tidsperiodomfattar för kortdataberoalltså närsignifikant kanblirinte att en
detta skatteincitament använts.

bensinkostnadentillför bilenkostnadenrelaterar ärkoefficienternaIngen somav
harbensinförbrukningendettatolkningennoll.frånsignifikant skilda En är attav

för andrakontrolleratharbilmodellerolikamellanför valetbetydelse närliten
redovisas istudierresultaten i demedriktigtintefaktorer. Detta stämmer som

effektenfångalyckasmodellen inteförklaring tillnedan.avsnitt En3.2 avatt upp
datamaterialetbilmodell kan dockvaletbensinprisföråndringar attvaraav

ökarbränsleeffektivitet såefterfrågan ärtidsperiod.för kort Omomfattar t exen
bränslesnålarekonstrueratill detsigbiltillverkarnatroligtdet attgenomanpassaratt

tidlängre år.sådantroligt ändockbilar. Det är tar sexatt processen

modellensskattadedenockså berodock1998 kanSandströmResultaten i
fångaModellen haranvänds. svårtdatamaterialdetochegenskaper att uppsom

olikamellaninte varierareftersom variablerbensinprisförändringar,effekten somav
tidsspecifika dummy-medpaneldatamodellmed ifinnaskanbilmodeller inte en

tidsspecifikatestades också.modellen Despecificeringvariabler. någotEn avannan
kilometerkostnadsvariabel konstruerasochutelämnas,dummy-variablerna somen

kilometer.bensinförbmkning Dennabilensochbensinprisetmellankvoten per
vibil, precisefterfråganeffektnegativsignifikantfår dåvariabel somenen

TabellBihangredovisas i 10,A,skattningardessaResultatenkan förvänta avoss.
nollmed måstelikadummy-variablernatidsspecifika ärde91.sidan Hypotesen att

lämpad fördåligtmodelldennaord möjligtandra ärmedförkastas.cock Det är att
resultatet beroocksåkanDelvisbensinskatten.effekterstudera avatt

studerakaninnebär intebilmodell.tillförsäljningsdata Dettaaggregeringen attav
sambandetstudierbilmodell.given Denförmotorstyrkavalet typ avaventav ex

bränsleförbrukningspecifikochkörsträckorbensinefterfrågan,bensinpris,mellan
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förlämpade analysera justbättreförmodligenaggregerade datagjorts är attsom
3.2.avsnittproblem. Sedetta

sambandet mellantillåterden intemodellenimöjlig brist ärEn att
ökningdyra bilar.olika för olika Enefterfråganochkostnadsvariablerna avatt vara

hamed andra 0rdkronor skulleMercedes medför 000kostnaden 1äga sammaatt en
Hyundai.kostnaden för Sommotsvarande ökningefterfråganeffekt enavsom en

modellenskattadessambandetskattadedethosstabilitetenenkelt testett av
BihangiSkattningsresultaten redovisasolika prisgrupper.uppdelat idatamaterialet

inträffar förränbetydelsefull förändring90.sidan IngenTabellA, mer
koefficientenkronor, dåunderkostarbilar 100 000endastmodellen skattas som

prisklassensignifikant. denblir1-bilar I ärmiljöklassförskattebefrielsenför
vilar alltsåskattebefrielse. praktikendennaföremål för Ibilmodellemellertid bara en

vikt.kan tillmätas någonvarför intedet störreobservation,endaresultatdetta en
berorefterfrågantillåta1998Sandströmmodellen iutveckling attEn attvoreav

skattningenkompliceraemellertidskullekostnadsvariablerna. Dettaicke-linjärt avav
förenklandedock detresultaten börtolkningenVidbetydligt.modellen av

hållas minnet.formen ifunktionellaenklaför dengrundtillliggerantagande som
bilar lägreefterfrågan iförbetydelseharskatternamöjligt störreDet är att

bilar.dyrareförkostnadsklasser än

specifikationerolikaskattades också. Någramodellenvarianterandra avNågra av
påverkadesresultatet någotprövadesbensinkostnadsvariablerna attutan

påverkavikt tillåtshästkrafter och dessbilensdärspecifikationbetydelsefullt vis. En
också.prövadesproduktionskostnad,företagensbara viaoch intedirekt,efterfrågan

89.Tabell sidan IngenBihangiredovisas A,skattningardessaResultaten av

förekommalåtatilltalande priserhelthellerdet intesynpunktteoretisk ärFrån att15 setten
1998Sandströmskattasmodellekonometriskamodell. Dendennaicke-linjärt i som avtyp av

modellför diskreta val.modell Dennamedenlighetträffar val iindividernabygger enatt
kan skrivasalternativ,visstde valtindividernas givet ensomettbygger i sin attnytta,atttur

1982detta alternativ.hos Hanemannegenskapernaochkaraktäristikaindividuellafunktion av
inkomstindividensochalternativförkostnadenmodell måstesådanihar visat ettatt en

pris.och Attinkomstyvp, där årnyttofunktionen årvillkoradedeniförekomma pysom
samtidigtefterfrågefunktionenaggregeradeden antageticke-linjärt i sompriset ärattantaga

förekommeriinkomster,individernasspecifikt,karaktåristika,individuellainga meratt
inkonsistent.alltsådensammaär
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variablerna hadede signifikant effekt efterfrågan.två någon endaDenav
specificeringalternativa har betydande effektnågon resultatet denärsom mer av

dvs där de tidsspecifika dummyvariablerna utelämnas. Dennanämntstyp ovan,som
specificering dock förkastas, baserat Se 1993.måste F-test. Greene,ett t ex

uppfattning storleksordningen effekterde implicerasFör att en om av som av
modellen gjordes enkla policysimuleringar. för det sista kvartaletnågra Data 1996

det antal bilar modellenanvändes och sålda predikterar under olikatresom
kontrafaktiska beräknades. simuleringarnascenarion användes den ickeI även
signifikanta koefficienten för fordonsskattebefrielsen för miljöklass l-bilar.

simuleringarna bör medResultaten salt, och illustrationertas storav en nypa ses som
beskrivningar vad faktisktmodellen skulle ha hänt underän som somav snarare av

Även med rimlig säkerhet kan uttala kvalitativade olika scenariona. deom oss om
kvantifiering dessa behäftaderesultaten modellen varje resultat medi så är ettav

osäkerhet.måttstort av

simuleringarna omfattade försäljningsskattenden tidsperiodUnder 2 000som var
miljöklassernaför bilar miljöklass medan bilar tillhöriga och intekronor i 1 2 var

med försäljningsskatt. Bilar i miljöklass gynnades ytterligare skattemässigtbelagda 1
fordonsskatt under de första femde undantogs från åren. Dessaattgenom

scenario i Tabellförutsättningar 0motsvarar

femåriga befrielsen frånden fordonsskatt förUnder det första scenariot antages att
periodl-bilar hade givits under den simuleringen omfattar.miljöklass inte som

försäljningsskatten förandra rniljöklass och 2-bilarUnder det scenariot 1-antages att
för miljöklass 3-bilar. Under det tredjenivå scenariot tänkervarit på somsamma

skattestimulanser till miljöklass och 2-bilar, i förhållande tillinga 1-att gesoss
3-bilar. tredje alltså kombinationmiljöklass scenariot de förstaDet tvåär en av

alla omständighetersamtliga scenarion övriga desammascenariona. I antages vara
faktiskt observerade under perioden.vad visom

vad skattade modellen förutsäger skulle hända under deredovisas denTabellI 4
förstaantagandena. redovisas i den kolumnen,Scenarioolika alternativa som

faktiskt rådde.förhållanden Resultatetskattemässigademotsvarar som av
minskar medförsta blir andelen bilar i miljöklassdet scenariotsimuleringen 1attav
frånvilket minskningförhållande till O-scenariot,i 6,718 motsvarar enprocent

Under det scenariotsålda bilar till andratotala antaletdet 5,6 procent.procent av
till mindrel-bilar medmiljöklassminskar andelen 65 3över än procentprocent av

minskarantalet miljöklass 2-bilar medsålda bilar, medanantalet 20det totala nästan
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falla från2-bilar skullemiljöklassandelen 41innebäraskulleDetta attprocent.
tillsålda bilarantalet 38 procent.procent av

miljöklassförskatteincitarnentallaavskaffande 1-dvsscenariot,tredjeUnder det av
effekternablir3-bilar,till miljöklassförhållandei2-bilar,miljöklassoch

1-bilarmiljöklassandelenmedanscenariounderdesamma2-bilarmiljöklass som
försåljningssiffrorna.faktiskaförhållande till deimedminskar 80över procent
falla tillskulle1-bilarmiljöklass 1,5andeleninnebäraskulle procent avDetta caatt

försäljningen.totaladen

Scenarzb3Scenario2Scenario IScenario0

1,5%2,6%5,6%Miljö/class 6,7%1

38,0%37,6%41,4%Miljö/dass 40,9%2

60,5%59,8%53,0%Miljö/elass 52,4%3

simuleringar.ResultatTabell 4 av- olikamellan deförsäljningenfördelningenredovisaskolumnenförstadenI av
övrigafaktiskt rådde. Deskatterdegivetkvartalet 1996,detunder sistamiljöklasserna som

förutsäger1998Sandströmmodellen iskattadedenhur attbeskriverkolumnerna
skulleUnder scenarioscenarion. lalternativaunder någrablivitskulle hafördelningen

försäljningsskattenskullescenarioUnderMKl-bilar. 2tillrabattfemårigingen ges
för MKS-bilar. ScenarioMKZ-bilarochförnivå MK1-bibehållits somsamma

praktiken ingenoch dvs iscenarionakombination 1innebär attslutligen, aven
siffrorna börtolkningenVidMKZ-bilar.ochtill attnoterasskattestimulans MK1- avges

olika scenariona.demellanförändrasbilarsåldaantalettotaladetäven

styreffekthaft vissskulle ävenmiljöklassystemetmöjligt utanDet är enatt
i vissförekommerkonsumentbeteendeMiljömedvetetskattedifferentieringen.

exempel påoftaÖvergången klorblekticketillutsträckning. ettsomangespapper
miljöhänsyn. Manproducenternapåverkakankonsumentermiljövänligahur att ta

ochskäl,bilarmiljövänligaväljer attkonsumenttänka sigkan sammaavenatt en

förefaller överensförsäljningen inte stämmaiförändringarnaprocentuelladetillOrsaken15 att
antalettotaladetberorbilförsåljningen äventotaladenandeli attförändringarnamed av

förhållandeskattehöjning itotalinnebärscenarionsamtligaEftersomförändras.bilar ensålda
minska.bilförsåljningentotaladenkommer0-scenariot atttill
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fungera hjälp henne i fall välja bil.skulle kunnamiljöklassystemet så rättattsom en
effekt,mycket isolera sådan eftersomdet i praktiken svårtHelt uppenbart är att en

skattestimulanser. ocksååtföljts olikahela tiden Det svårtmiljöklassystemet är attav
avgörande betydelse. studerahaeffekt skulle kunna någonsådan För att entro att en

medlemskap1998 iJohansson-Stenmananalyserarliknande fråga om en
körbeteende eller användande kollektivaeffektharmiljöorganisation någon av

effekt. Brask, 1517sådanfinner ingentransportmedel. Han

Slutsatser3.1.6

för olikaskattestrukturen har betydande rollalltsåförefallerDet ensom om
liksomhar tydlig effekt,Försäljningsskattenmarknadsandelar.bilmodellers en

l-bilar harfordonsskatt för miljöklassbefrielsen frånfemårigafordonsskatten. Den
koefficientendet faktumförsäljningen,effektsignifikantingen attmen

möjligenfordonsskatten tyderkoefficienten förnärhetenligger istorleksmässigt av
effektförefaller habensinskatten inte någonsamband finns. Attatt ett

modellen harförmodligen bero svårtbilmodell kanrespektiveefterfrågan att
skäl.redovisadebensinskatteförändringar, Deteffekter ärfånga ovanavatt avupp

tämligen liten effektkort sikt har påbensinskattenorimligtdock inte tro attatt
faktorer. fråga diskuterasandradomineras Dennadettabilvalet, merattutan av

avsnittutförligt i 3.2.

skatteförändringar kaneffektengenomförts tydersimuleringarDe att varaavsom
förvånande,skatteförändringarrelativteffekterna småStorleken ärbetydande. avav

Årskostnaden bil kangenomsnittligförför mig. ägaåtminstone runtatt varanyen
fordonsskatten iReduktionen1998.Konsumentverket, ärkronor50 000 av

vilket alltså inte 3kronor änstorleksordningen 5001 procentruntmotsvarar avmer
Ändå skattereduktion ökardennamodellenförutsägerkostnaden.den årliga att

I-bilar medmiljöklass 20försäljningen över procent.av

antalanvänds innebärModellenförsiktighet.medtolkasResultaten bör ettsom
modeller för utvärderadennaAnvändningenförenklingar. atttyp avav

begränsad.varitidiskuteratsdessutom, 3.1.1,harskatteförändringar ovansom
Ävendel problem.skapatockså habilmodeller kandata tillAggregeringen enav

svenskadetför djärvt påståtorde det intebrasklappardessamed attattvara
meningeni denframgångsrikt åtminstonevaritmiljöklassindelningför attsystemet

miljöklasserna harför de bättreuppfyllt kravenbilarförsäljningen somav
sammansättningmiljövänligaretillfaktiskt har lettdettastimulerats. Om aven
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indikationer bilarfinnsfråga. Faktum detdäremotbilparken ärär attatten annan
miljöklass Stjerna,bilarfrån miljösynpunkt ialltid bättre 3intemiljöklass äni är1

väl utformat i denhuruvida miljöklassystemetemellertidhandlar är1998. Det om
huruvidafråganbilar,tillincitament rätt änmeningen omsnarareatt ges

fungerar.verkligenincitamenten

förkan användasdifferentiering skatterhurindikationstudieDenna avavger en
fordonsskatten ellerDifferentieringensammansättning.bilparkenspåverka av

tyder dessutomstyreffekter. Modellenbetydandetycks haförsäljningsskatten att
nybilsförsäljningenseffektkvalitativt harskatterdessa två samma

välja vilkenkan alltsåförväntat Vibordevad vivilketsammansättning, är avoss.
Resultatenstyreffekt.önskvärdföranvända uppnåbåda, skaellerskatterna, att

försäljningsskattenharskatteuttaget,totala sådetgivettycks dock tyda att,
dockskäl finns detteoretiskaförvånande.vilket Avstyreffekter,kraftigare är mer

styreffekt mellanskillnaden ihuvudsakliga kvalitativadenanledning tro attatt
påverkar bilparkensskatterhur dessafordonsskatt består iochförsäljningsskatt

avsnittibelysesmedelålder, vilket 3.4.närmare

Drivmedelsbeskattning.3.2

diskuteratskommer,bilkörningeffekternadeMånga attovan,somexterna avav
bilsellerdirekt,antingendrivmedelsförbrukningen,tillrelaterade att engenomvara

harHistorisktdrivmedelsförbrukningen.relaterad tillkörsträcka i sin ärtur
haftframför alltall beskattning,huvudpartenliksommotorbränsle,beskattning avav

oftadärför harstabil, ochbetraktatsskattebas harfiskala motiv. Denna som
diskussion ijanssonskatteintäkter. Seför ökabensinskatten använts tstatens exatt
började dock1970-taletoljekrisen i börjanmedsamband1994.Wall,och I av

oljeberoendet i mångaminskamedelanvändasdrivmedelsskatter attettsom
förmiljöhänsynhar också använtsländer.industrialiserade Senare argumentsom

bakgrunddenna1997.och Schipper, Mot ärIohanssonbeskattningdenna typ av
alltframförstudier har gjortsantalförvånandeknappastdet avett stortatt

studierfrånskattningsresultatenanvänder 1011998bensinefterfrågan. Espey t ex
avsnittförklaras imetaanalys 3.2.2Begreppetmetaanalys.s.k.genomföraför att en

kommerdetta avsnittdrivmedel.andrabehandlar IstudierfärreBetydligtnedan.
drivmedel,och andraetanolDiesel,diskuteras.bensinefterfråganendasdärför att

behandlas ibensinolikamellanskatterdifferentieringfråganliksom typer avavom
bensinstudier,Översiktergodaochstudie två överavsnitt Espeysstället i 3.3.

nedan.avsnittbehandlas i1991, 3.2.2ochDahloch Sterner1992Goodwin
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effekternaoch Schippers 1997 studieJohanssonsDärefter behandlas av av
förbrukning och körsträckor, avsnittspecifik bränsle ibilstocken,bensinpriset

hur bensinpriset påverkas förändringar ifråganbelysesavsnittI 3.2.43.2.3. avom
sammanfattas de viktigaste slutsatserna.avslutande avsnittoch ibeskattningen, ett

efterfråganfaktorervilka påallmän diskussiondockkrävsFörst styrsomomen
bensin.

pá bensinefterfrågan3.2.1 Vad styr

bensinefterfråganhurintresseradeframför alltVad ärär reagerarav
förbrukar användasvanligenoch inkomster. måttpriser Deförändringar i attsom

respektivepris-efterfråganinkomstkänsligheten ioch ärbeskriva pris- en vara
antaldefinierad detpriselasticitetBensinefterfrågansinkomstelasticiteten. år som
ochmedökarförändras prisetbensinefterfrågan procent,enomprocent som

efterfrågandet antalmotsvarande vis deninkomstelasticiteten är procent som
iefterfråganEftersommedökarinkomsten procent."ökar utomen vara,enom

priselasticitetenkommerminskar priset ökar,undantagsfall, såteoretiskanågra om
efterfrågan minskarinnebär detmindreden sånegativ. -1Om änår att meratt vara

efterfrågan elastisk.dåökarpriset Man ärsägerän attprocent.procent enomen
räknatefterfråganminskar iochmellan såliggerelasticiteten 0-1Om procent

Inkomstelasticiteteninelastisk.efterfrågandåökar. ärmindre priset Man sägerän att
noll dvsi allmänhetpositiv,såväl negativ större änärprincipkan i mensomvara -

de flestakonsumtion Omökadleder tillinkomstökning varor.aven
leda tillinkomstökningkommer äninkomstelasticiteten än 1störreär att merenen

ligger mellanfallet denefterfrågan, medanproportionell ökning årmotsatsen omav
ochO

delas komponenter:bensinefterfrågan kan iaggregeradei denFörändringar treupp

bensin,âx/ âpp/ x, där prisetdefinierad åregenpriselasticitetenEgentligen år17 psom
motsvarande vismed avseende priset. Påderivataefterfrågansâx/âpochefterfrågan, årärx

avseendederivata medefterfrågansâx/âyochinkomst,âx/âyy/r, årdär årär y
inkomsten.

marshallianska egenpriselasticiteten. Denokompenserades.k.gäller denDettai
undantagsfall positiv.inte iegenpriselasticitetenhickianska årkompenserade ens
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Förändring genomsnittliga specifika bränsleförbrukning.bilarnasav

körsträckan.Förändringar den genomsnittligaav

storlek.Förändringar bilparkensav

olikadessa komponenter kommer sig snabbtrimligtDet är attatt tro att tre anpassa
efterfrågan förhållandevisfaktorer förändras.eller andrapriser Det gårnär styrsom

beteende köra mindre ellerför bilisterna sittsnabbt attatt genom mer,anpassa
färre bilar längre Förändringarskaffa fler eller tid.medan beslut taratt avom

bränsleförbrukning dels bilargenomsnittliga specifika beror i sin vilkabilarnas tur av
hur skillnad det mellan hur långtväljer köpa, delskonsumenterna är ägareatt stor

bränslebesparande teknik utvecklas.bilar kör, och dels hurolika Dentyper avav
förändringarfaktorer torde väl den långsammastdessa isista vara som reagerarav

såväl inkomstelasticitetenalltså förvänta pris- iomvärlden. Vi kan att somoss
kort sikt.långabsoluta större änärtermer

bensinefterfrågan kan heller förväntasintede komponenternaFörändringar tre avav
körsträckor kanBilarnas genomsnittligaoberoende varandra. antas varaavvara

och den bilstockensspecifika bränsleförbrukning totalabilarnasberoende både av
fler bil allmänhet använder bilhushåll med iberorstorlek. Det änatt ensenare

Johansson Schipper, 1997bil ochoch tre mindretvå än ett.nummernummer

respektive lång sikt. Med lång siktvad med kortsjälvklartinteDet är menar
för allt kantidsperiod krävs sigegentligen denbrukar attsom som anpassamena

fall siktskulle lång minst långMed detta i såsig. såhar tid synsättatt varaanpassa
då kan räkna med allabilparkenför helatid det Förstomsättas. attatttarsom

praktiken dock oftagenomslag. vifått slutgiltigt någotskatteförändringar I menar
längre kan urskiljassikt den tid då inga anpassningarlångluddigt äratt sommer

omedelbara effekternaden tid då deförändring. siktvissberor Kort är tav exen
naturligtvis tillverket anpassningenfår genomslag. självaprisförändring I ären

sker i omedelbartdär vissa delarkontinuerligförändringar stort settprocessen
mycket lång tid.andra delarmedan tar

översiktsstudierNågra3.2.2

bensinefterfrågan tyckasolika studierfrånresultatenförsta anblick kanVid aven
ligger1998 metaanalysförtill grundstudier liggerde Espeysmotstridiga. I som

föroch och denmellankortsiktiga priselasticitetenden -1,36skattningarna av
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långsiktiga mellan ochpriselasticiteten Motsvarande inkomstelasticiteter-2,72
ligger respektive ochmellan och Dahls och 1991O 2,91 0,05 2,73. Sterners översikt

bild.liknandeger en

dock bildstudium samstämmig resultaten området.Ett närmare ger en mer av
hundraDahl och 1991 delar in de studier deras sammanställningSterner över som

baserat vilken modellbygger olika skattas och vilkeni typ typav somgrupper
del skillnaderna beror olikadata specifikationerEnanvänts. stor attav som av av

Ävenfånga förändringar olika långmodeller kommer sikt. vilken datatypatten
betydelse. Bl studier bygger tvärsnittsdataanvänds har högresom ger soma

eftersomabsoluta elasticiteter studier bygger tidsseriedata, jämförelserän som
länder troligen fångar del långsiktiga förändringarmellan olika störret upp enex av

möjligt använder tidsserier.vadän är renasom om man

Dahl 1991 har betydelse för resultatenfaktor och visarEn Sterner ärstorsom om
storlek finns med förklarande variabel. dennafordonsparkens Studier därsom

lägre absoluta Värden skattningar såvälvariabel finns med tenderar pris-att ge av
naturligt eftersom sådan modell skattarinkomstelasticiteter. Detta är ensom

bilpark. bilparken kommer dettaelasticiteterna givet viss sig såOm även anpassaren
Ävenfångas sådana modeller. modeller där bilkaraktäristikaallmänhet ii inte att

Även förklaringenabsoluta elasticiteter. här sådanafinns med lägre är attger
fånga dessa variabler också påverkaskommer sin pris-modeller inte turatt om av

inkomstförändringar.och

skattningar priselasticiteter för1992 diskuterar resultatetGoodwin 120av av
slutsatser väl med Dahl ochoch tillbensin, kommer Sternerstämmer överenssom

den långsiktiga absoluta priselasticiteten betydligt1991. konstaterarHan äratt
Effektenstorleksordningen dubbelt trafiknivånkortsiktiga, i sådenstörre än stor.

eftersom betydande del den långsiktiga anpassningenmindre,dock betydligtär en av
bränsleförbrukningenspecifikafaktorer berör dentycks sådana änröra snararesom

trafikarbetet.

och 1991 studier måste1992 Dahls SternersSåväl Goodwins gör attsom
inelastisk.bensinefterfrågan mycket Somåsiktenifrågasätta den tidigare äratt

statsbudgetentill hål iofta förbensinskattenhar täppaanväntsnämnts attovan
skulle bensinskatten inte såslutsatser alltsåderasskäl.dettajust Stämmer varaav

Å hävdar Dahl ochandra sidan Sternertidigarestabil skattebas atttrott.som man
hävdarbestämttämligen hög.ocksåinkomstelasticitet Närmarebensinefterfrågans är
landinkomsterna iinnebäraskulle alltsåde den Dettastörre änär ettattett. omatt
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frånvaroinkomstökningen.med Ibensinefterfråganökarstiger änså avmer
totalfortsatt ökadförväntaalltsååtgärder kanmotverkande enoss

innebäraskulle dockpriselasticitetenabsolutahögabensinförbrukning. Den att
utveckling.dennamotverkaeffektivtbeskattning sätthögre attettvore

skattade elasticiteternaunderlag demetaanalysgenomför s.k.1998Espey aven
frånresultatetförenklatinnebärmetaanalys någotbensinprisstudier. Enfrån att101

ekonometriskgenomförjämförs.systematiskt Espeystudiertidigareantal enett stort
grundvalolika skattningarnamellan deskillnaderförklarasökerdär honanalys, av

vilka datavariabler ingår,vilka använts,utformade,studierdessahur etc.är somsom
dataseriergrundar olikaoch sigochmellanpublicerats 19971966Studierna har

ochpris-med estimatmodeller skattasolikatillmellan Fyrafrån 1993.1929 av
beroendemedellång siktellerkortrespektivesiktlånginkomstelasticiteter som

skattadeflerastudierna bestårunderliggandedede flestaEftersomvariabler. avav
långsiktigaestimatomfattarstudiendetta 277innebärmodeller avatt

estimatinomstelasticiteter,långsiktiga 363estimatpriselasticiteter, 245 avav
inomstelasticiteterestimatmedellång siktochkort 345priselasticiteten samt av

sikt.medellångochkort

denvariabler.1998 fyra Ianvändervariabler EspeyförklarandeSom grupper av
funktionell formvilkendelsingårefterfrågespecifikation,första somgruppen,

bilkaraktäristikastorlek,bilparkensbeskrivervariablerävenanvänts, omsommen
ocksåvariabler ingårdennavariabler.förklarande Idylikt ingåreller grupp avsom

dynamiskharmodellendvslaggstrukturvilken använts,frågan enomsomom
beskrivervariablerandrastruktur Dendennahurochstruktur, ut. gruppen avser

tvärsnittsdata ellertidsseriedata,datavilken använts, ent ex omsomtyp av
förkallarvariablertredje Espeydatasådana Enanvänts.kombination gruppav

dataregionalaindividdata,skattningenbeskriver görsmiljövariabler. Dessa om
skiljer honomfattas.geografisk region Härvilkennationella dataeller på somsamt
länder,andramedkombinationiendastomfattar USA, USAstudiermellan som

Zeeland eller KanadaAustralien,länderna Nyadenågot samtEuropa, treav
skattningsmetodvilkenbeskrivervariablerhoninkluderarSlutligenövriga. som

använts.som

det1991, ärDahls och ärSternersliksomslutsatser, stor1998 att avEspeys
dessochstorlekbilstockensbeskrivervariablerharmodellernabetydelse somom

drasslutsatsermed devälslutsatserÄven Espeysi övrigt stämmer somegenskaper.
resultat.olika Espeytilldock någotdekommerpunktPåochDahl Sterner. enav

ungefäriresulterarkvartalsdataellermånads-använder sammastudierfinner att som

49



SOU 1999:62 Bilaga 2314

konomiska styrmedelE förRapport trafi/ebes/eattnmgsuneziøzbzgø.
Lägtraji/eoønrâdetpå

långsiktiga priselasticitetsestirnat studier använder årsdata, medansom som
för kortsiktigaabsolutvärdena de elasticiteterna blir Dahl och finnerstörre. Sterner

årsdata högre absoluta elasticiteter. resultat tyder ocksåEspeystvärtom att ger att
effekternade kortsiktiga prisförändringar inträffar snabbt, inom månad efterav en

förändring.en

1998 analys tyder också den kortsiktiga priskånsligheten harEspeys sjunkitatt
medan dentiden, långsiktiga priskänsligheten stigit. tolkning dettaEnöver av

resultat de prisstegringar skedde under 1970-talet lett till anpassningär att som en av
beteenden det snabbt reducera bensinkonsumtionensvårtgör äratt attsom

lång sikt fortfarandeytterligare. kan det däremotPå möjligt reduceraattvara
bensinförbrukningen, köpa bensinsnålare bilar. kanskeDet ärt att tex genom o rn
enklare tidigare tack den tekniska utvecklingen.än vare

dessa översiktsstudierVad då storleken och inkomsteffekternapris-säger om
bensinefterfrågan Tabell för deåterges genomsnitten estimerade elasticiteternaiI 5

förde studier ligger till grund Dahls och 1991 respektive GoodwinsSternerssom
översiktsstudier och för1992 1998 metaanlys. bör dessaEspeys Det noteras att

medelvärden oviktade, och alltså inte hänsyn till de olika underliggandeär tar att
varierande kvalitet. Sammanfattningsvisstudierna tycks det dock viär av som om

grundade slutsatser:kan dra välnågra

ochlångsiktiga pris- inkomstelasticiteterna betydligt deDe är större än
förmodligen omkring dubbeltkortsiktiga, så stora.

leder till ungefär likainkomstökning procentuell ökningEn storen av
kanskebensinkonsumtionen, större.t 0 m

Bensinefterfrågans priskänslighet siktlång åtminstone vadär större änstor,
tidigare trott.man
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InkomstelastztiteterPrivelastztiteter

sikt sikt sikt Lång siktLång KortStudie Kort

och 1,21Dahl -O,26 -0,86 0,48Sterner, 1991

N/AN/AtidsserieGoodwin, -o,27 -o,711992

N/A N/AGoodwin, -O,28 -O,841992

0,88-O,26 -O,58 0,47Espey, 1998

översiktsstudier.frånElasticiteterTabell 5 -
för de studier används i degenomsnittliga elasticitetemadetabellen redovisasI tresom

1992 respektive1991, GoodwinDahl och Espeyöversikterna gjorts Sterner avsom av
1998.

och 1991,helt enkel. Både Dahldock inte SternerAnpassningsprocessen är
den totaladiskuterar hur förändringen i1998och1992Goodwin Espey

dvsdiskuterasolika komponenteruppdelad debensinefterfrågan är tre ovan,som
specifik bränsleförbrukningförändringkörsträckor,genomsnittligaförändring i av

trafikarbetettycks klartbilstockens storlek. ståtotaladen Detförändringoch attav
för studerabensinförbrukningen,mindrebetydligt närmareminskar än attmen
förmodeller varje komponent iskattalämpligtdetfrågadenna är separataatt
beskrivs avsnitt.baserad sådan istudiebensinefterfrågan. nästaEn ansatsen

körsträckorspecifik förbrukning ochbilstock,Bensinpris,3.2.3

för skatta modelleranvänder paneldata1997SchipperochJohansson att separata
påverkaroch andra variablerinkomsterbensinpriser, någraförändringarför hur av

respektivebränsleförbrukningspecifikakörsträckoma, bilarnasgenomsnittligade
datamaterialet bestårpaneldata innebäranvändacapita.antalet bilar Att att avper

kombinerar alltsåfall länder.dettaobservationsenheter, i Manfrån fleratidsserier
fråndataSchippers studieIjohanssons ochtidsseriedata. 12ärochtvärsnittsdata

för tidsperiodenSverige,däribland 1973-1992.OECD-länder,

endast användaframföranvända paneldata,medfördelarflerafinnsDet attatt
föranvändasförst kan paneldatadettvärsnittsdata. Förendastellertidsseriedata att

förväntaOfta kanheterogenitet.individuellkallasför detkontrollera attosssom
land,för, fall, visstspecifika i vårt ärfaktorerfinns viktigadet är ett somsom
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falltiden och påverkar den eller de variabler vill studera, ikonstanta vårtöver som
bilarspecifik bränsleförbrukning och antal capita. intekörsträckor, Om tarper man

dra felaktiga slutsatser. användatill sådan heterogenitet riskerarhänsyn Attattman
problem. tillgång tilleffektivt lösa detta det andrapaneldata såFörsättär ett att ger

vill får helt enkeltinformation de samband vi studera. Vipaneldata bättre enom
mellan observationema. lederdatamängd och dessutom variation Dettastörrestörre

underliggande använderde sambandenofta kantill sägaatt ommer om
eller tvärsnittsdata. tredje fördelanvänder endast tidsseriedatapaneldata Enän om

tvärsnittsmaterial blirframför tvärsnittsdata det imed paneldata är ett rentatt
kan där endast skillnaderhur dynamisk Viomöjligt studera ut.att ser seen process

t länder, och hur tillobservationsenheterna inte anpassningenmellan de olika enex
oftafrämsta nackdelen kanhända detförändring sker. svårtDen är äratt att tag

Baltagi, 1995paneldatamaterial.braett

produkten antalet bilarbensinefterfrågan capita lika meddefinitionPer är perper av
specifika bensinförbmkning och bilarnasgenomsnittligabilarnasperson,

modellerar dessaJohansson och Schipper 1997körsträcka.genomsnittliga tre
den specifikarekursivt ekvationssystem vissåkomponenter attettseparat som

bestäms variabler, dvsbilparkens storlekbränsleförbrukningen och av exogena
körsträckanutanför modellen, medan den genomsnittligabestämsvariabler som

bestämda,modellen variabler.dessa endogena, inomockså beror två Dettaav
oberoende bilarnaskan körsträckanintemedmotiveras ärattatt antaga av

bilparkens storlek. beroroch inte hellerbränsleförbrukning Det attsenareav
förstabil oftast använder denna mindre sin bil.skaffar andrahushåll änensom

variabler modellen,finns ytterligare i övrigoch priserinkomst tvåFörutom exogena
Övrig trafikbeskattning beräknasbefolkningstäthet.ochtrafikbeskattning som

importskatterförsäljningsskatter och nuvärdetolika översamttyper avsumman av
Volkswagen Golf.för genomsnittsbil,fordonsskatter Dennaår15 enenav
för tidsperiod, och alltsåför samtliga länder endastvariabel fanns tillgänglig ären

hela tidsperioden.för landkonstant varje över

och inkomst, och medlogaritmiska i priserspecificerasSamtliga delmodeller som
variabel vänsterledet, vilket innebär pris-förklarande irespektivelogaritmen attav

för och förVariablerna övriga bilskatterblir konstanta.och inkomstelasticiteterna
vilket innebärlogaritmiska i modellerna,däremot intebefolkningskoncentration är
skattemasvariabler kommer berodessamed avseendeelasticiteten attatt

nivå.befolkningskoncentrationensrespektive
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antal olika modeller skattas. Dels skattas statiska respektiveEtt dynamiska modeller,
olika skattningsmetoder och formuleringardels används olikanågra paneldata-av

olika koefficienternamodellen. Utifrån de skattade kan sedan pris- och
för de olika komponenterna beräknas.inkomstelasticiteter Baserat

kunskap begränsningarregressionerna, i datamaterial och statistiska metoder,om
erfarenhet Johansson och Schipper, tabell författarna4 det1997,samt anger som

rimligaste förde gissningarna de långsiktiga elasticiteterna.de Dessautgöranser
redovisas Tabelli

Skattad Inkomst Skatter utom Befolknings-Bensinpris
bensinskatt /eoncmtratzbn/eomponmt

Bilar capita -O,l 1,0 -0,06 -O,4

specifik 0,0-O,4 -O,11 -O,2
bensinfárbruknåzg

bilKörsträc/ea -0,2 0,2 0,06 -o,4per

Bensindløñågan -0,7 1,2 -O,11 -1,0
capitaper

Bilresandeper 1,2 0,0 -0,8-0,3
capita

långsiktiga elasticiteter, Johansson och Schipper.Tabell gissning,Bästa6 -
olika modeller skattasoch författarnas bedömningde vilkaVärdena bygger årsom av

baserat kunskap begränsningarrirnligast "regressionerna,vården är omsom
erfarenhet.statistiska metoder, Iohansson och Schipper,datamaterial och 1997,samt

tabell 4.

efterfrågan bensin ändras betydligtTabell kommerframgår 6Som änatt merav
bensinprisförändringar. höjningresultat Enbilresandet procentsett av avsom

bensinefterfrågan,lång sikt till minskninglederbensinpriset 0,7 procents av men
bilresandet. Orsaken till dettaminskningbara till är än0,3 attprocents merav

den specifikaanpassningen skerden långsiktigahälften attgenomav
bensinskatten bra instrumentminskar. innebärbränsleförbrukningen Detta äratt ett

externaliteter relaterade direkt tillsådanaför minska äratt som
koldioxidutsläpp, medan denbränsleförbrukningen, såsom år sämre ettt somex

trafikarbetet,beror det totala såsomexternalitetermedel minskaatt avsom snarare
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trafikolyckor. denbuller, trängsel och externaliteter detFör ärsenare gruppen av
biltullar eller andramåhända lämpligare använda styrmedel direkt riktar inatt som

hur och bilen körs.sig på var

tyder hela ökningeninkomstelasticiteternaskattadeDe nästanatt av
beror antalet bilar ökar.ökar capitabensinförbrukningen då inkomsterna Iatt per

genomsnittliga körsträckan. Eftersom den specifikaocksåökar denmindre grad
inkomsförändring kommeropåverkadbränsleförbrukningen iär stort sett av en

totalaförändringen detbensinefterfrågan densammaförändringen att somvara avav
bilresandet.

för befolkningstäthet direkt förvånandekoefficienterna ingenSkattningarna gerav
fler bilar, bensinförbrukandeländer har människorglesbefolkadeinformation. I mer

tätbefolkade länder.människor ilängre sträckorbilar och kör än

Övrig effekt bensinefterfrågan, ochförefaller ha ganska litenbilarbeskattning av
från dennaefterfrågan bilresande. tydlig slutsatseffekt alls Eningennästan

gäller bensinefterfråganlämpligare styrmedel vadbensinskatterstudie änär ettatt
Schipper 1997ochJohanssontrafikbeskattning. ett grovtpresenterarannan

för variabelparametervärde dendetta.illustrerarräkneexempel Ett -0,11avsom
modell ökninginnebär i derasskatterbeskriver övriga att ten av exsom

1994 PPP skulle minskamotsvarandemedförsäljningsskatten USD 1 000
åstadkomma minskningmedbensinförbrukningen För1,1 attprocent. samma genom

medräcka med bensinpriset ökarskulle detbensinskattenistället höja så 1,6attatt
Golf drar liter milen, och kör milVolkswagen 0,8 1 500För 1981procent. somen

PPPbensinpris 1994vid realt USDskulle det 0,75i årår 15 ett omper
datamaterial och diskonteringsräntaSchippersochijohanssonsmedelvärdet en om

Alltsåform högre bensinpriskostnad i USD 140.6 procent motsvara aven
vägtrafiken höjdes.andra skatterskulle krävasvadbetydligt mindre än omsom

bakom räkneexempletantagandenapåpekar självaSchipperJohansson och äratt
förbättre medelBensinskattentorde dock sig.ståHuvudslutsatsen är attettgrova.

körsträckeberoende skatter.ickebensinefterfråganpåverka än

artikelnSchipper 1997.från johansson ochdirekt IhämtadestyckeSiffrorna dettai är19
beräkningarna.användsförsiffrorallaredovisas inte som

1,1/0,71,6.Elasticiteten -0,7.är2°
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och Schipper 1997 data frånJohanssonanvänder sig 12Som nämnts avovan
pñs- ochskattas tillåter inteModellernaOECD-länder. attsom

naturligtvisolika länder. verkligheten detmellanvarierar Iinkomstelasticiteterna är
identiska med destudien dockResultaten ifallet.skullemöjligt är närmastsåatt vara

ochbensinpriselasticiteternalångsiktiga Janssondeuppskattningar görssom avav
därförförhållanden. förefallerdiskuterar svenska Detde endast1994 därWall

väl tillämpliga också i Sverige.redovisasde resultatrimligt äratt ovanatt tro som
skulle lägrebensinpriselasticiteten något ivisserligenhar detAllmänt ansetts att vara

förmånsbeskattningenutformningenberoendeländerandraiSverige än avav
bilparken.andelinternationellttjänstebilarna, utgör sett stor avensom

inneburitkörsträckan, vilketbaseradhar inte varitFörmånsbeskattningen att
användningmarginalkostnaden för sinförmånsbil inteinnehavaren sett avav en

skillnadborde dennaändratsbeskattningssystemetbilen. Eftersom motnu
finnas kvar.längreomvärlden inte

bensinskattbensinpris ochmellanRelationen3.2.4

kommermarknadsprisethurmikroteorigrundkursen iFrån attatt varavet en
ochhur utbuds-berorförändrasinförs ellerskattpåverkas när en

delbärakonsumenternaallmänhet kommerlutar.efterfrågekurvorna I att en av
medstiger,innebär prisetdel, vilketproducenternaochskatten att menvaranen

dockkonkurrensekonomi finnsperfekt tvåskatten.belopp Imindre än enett
skatten.helt opåverkat Detkommerkonsumentprisetundantagsfall då att avvara

efterfråganfullständigt elastisk, dvsefterfråganinträffarförsta dessa är omomav
fallet förskulle kunnaprisförändring.vid Dettanoll minstaminskar till t enex vara

inträffarandra undantagetmed Detperfekt kanhelt ersättas annan vara.envara som
kommerkvantitetgiveninelastiskt, dvsfullständigtutbudet attär av varanom enom

utbudextremfallen för hurdiametraltdepriset. tvåIproduceras motsattaoavsett
efterfrågan respektiveinelastiskfullständigtdvs vidkanefterfråganoch ut,se

detinförandet skattvidocksåutbud kommerelastisktfullständigt motsattaav en
allmänhetmed skatten.fulltstiga Ikommerkonsumentprisetgälla, dvs utattatt

efterfråganelastiskskattehöjning.mindrestigaalltså priset änkommer merenatt

översiktbensinpriselasticiteter,studie gör1994 ingenWalloch gör utan enJansson11 avegen
källor.andrabaseratkunskapslägetöver

förmånsbilar.medanalysför1998Johansson-Stenman systemetSe11 aven
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mindre kommerprisförändring, destoefterfrågan påverkasdvsär, enavmer
elastiskt utbudet dvsökakommer prisetöka. är,priset Omvänt att mer, meratt

utbudetpriskänsligt är.mer

elastiskefterfrågan bensinforskningpekar ärframgåttSom att mernyareovan
s.k. inelastiskförefallerdetta bensinföreställt sig. Trotstidigarevadän vara enman

mindrebensinpriset leder tillökningdvs än procentsenprocents avenvara,
studie skulleSchippersenligt Johansson ochefterfråganminskning av -

utbudetsvenskaförmodligen detbliefterfrågeminskningen Dessutom0,7 ärprocent.
världsmarknad därPetroleumprodukter handlaselastiskt.tämligenbensin enav

kommerefterfrågan bensin i SverigeFörändringar iaktör.litenSverige är en
baseradfrån analys påvärldsmarknadspriset.påverka Om utgårknappast attenatt

allkonkurrensmarknad finns alltsåperfekt såskullebensinmarknaden envara
fullständigt, eller åtminstonebensinskattehöjningar nästananledning tro attatt

i prishöjningar.skulle resulterafullständigt,

ofullständig konkurrenskan ha olikavikomplicerasSituationen att typer avav
företag.bensinmarknaden domineras någrasvenskabensinmarknaden. Den storaav

ochbensinförsäljning,allförtillsammans 98svaradekedjor nästanSju 1997 procent,
1998.bensin SPI,hälften all såldsvarade fördessade överstörsta avtre av

industriell organisation,benämns IO,nationalekonomindeldiciplindenInom somav
kostnadernapriserföretag sinahuromfattande litteratur närfinns anpassaromen

flertalför översikt.och Friberg, EttErikssonAsplund, 1997,Seförändras. aven
sålda kvantiteter,bensinpriser,eftersom databensin,behandlar juststudierdessa

ofta relativttillgänglig, ochförhållandevis lättfinns ärkostnadsdataliksom
Borenstein,Friberg,Eriksson ochAsplund, Bacon, 1991,1997,lättolkade. Se t ex

1992.och Slade,Karrenbrock,Gilbert,och 1991,1997,Cameron

effekterna förändringaristuderar1997och FribergAsplund, Eriksson av
deShell.bensinkedja Svenskasvensk Enhosprisernamarginalkostnaden aven

tyderbensinskatten. Resultatenmarginalkostnadenbeskrivervariabler är attsom
Beroendekonsumentledet.iutsträckning slår igenomiskatterförändringar stor

kronaskatteförändringresultattyder derasspecificerasmodellenhur att enen
sketycksanpassningochmellan Dennaprisförändring 70 90 öre.resulterar i omen

omedelbart.nästan
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styreffekter3.2.5 Slutsatser och kommentarer bensinskattenom av

slutsatsen bensinskattenSammanfattningsvis kan dra effektivt medeläratt ett att
kopplingen mellanefterfrågan bensin. den bensinförbrukningen ochmånIstyra

fallet med koldioxidutsläpp,enkel, i kommer bensinskattenexternalitet såär somen
omfattningeneffektivt medel för påverka dennaockså ett att externaatt vara av

effekt relaterad till körsträckan direkt tilleffekt. de fallI är änextern snarareen
bensinprisets styreffektkommer däremotbensinförbrukningen att vara svagare,

anpassningen till högre bensinpris sker deneftersom del attstor genomen av
bensinförbrukningen minskar.specifika

effekternatill bensinskatten beror hurdock viktigt hänsynDet är attatt ta av
trafikens miljöeffekter utformad.syftar till begränsalagstiftning ärattsomannan

lagstiftning bilarnas tillåtnaför hur maximaltjämför1997 tvåEspey systern om
utformade. detkan Med reglerasmiljöskadligautsläpp ämnen systemetvara enaav

förbrukad det andrafrån bil bränsleenhet. Medmiljöfarliga utsläppmängden peren
utsläpp relation till körsträckan. visaristället tillåtna iregleras Espey attsystemet en

under dessa alternativaolika resultatbensinskatten kommerhöjning system.attav
huvudsakligabli ungefär desamma.effekterna Densikt kommerkortPå att

minskadebestår körsträckor.till höjt bensinpris Denanpassningenkortsiktiga av
siktalltså kort ikommerbränsleförbrukningenspecifika att stort settvara

därmed i dragreglering kommeroförändrad. tvåDe att stora varatyperna av
längre sikt blireffekterna. dock situationenkortsiktigaekvivalenta vad de Påavser

bränsleförbrukningenspecifika lite längregenomsnittligaEftersom denannan.en
minskar den genomsnittligabensinpriset ökarförväntas sjunka såkansikt när

Kilometerkostnaden blir med andra ord lägre.rnarginalkostnaden för bilköming.
genomsnittliga körsträckorna, och motverkarverkar för öka deeffektDenna att

dåkörsträckor. utsläppsregleringenminskningenursprungliga Omdenalltså är avav
utsläpp körd sträcka,begränsar mängdendvs. regleringandraden pertypen, en som

från biltrafiken,minskningen utsläppenursprungligamotverkas denså även omav
blirUtsläppen under dettabindande.initialskedetregleringen i systemvar

Under den förstabränsleförbrukningen.och tilltill körsträckan, interelaterade typen
länge den totalaöka inteutsläppen inte såkommer däremot attsystemav

direkt relaterade tillkommereftersom utsläppenökar,bränsleförbrukningen att vara
vilkenföredraga berorregleringVilkenbränsleförbrukningen. är atttyp somav

Huvudpoängen medriktar in sigeffekt regleringen emot.typ extern somav
effekter sidandock betona åstyckedettai är attatt enaresonemanget

utsläpp villandra dekörsträckor och denbensinförbrukning och å som
tandem.behöver ibegränsa inte
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drivmedelOlika3.3 typer av

fallbiltrafiken. vissaskador från Ii olikaresulterardrivmedelOlika typer avtyper av
framförbränslenvissaskattemässigtlämpligtdärförkan det typer avatt gynnavara

drivmedel.olikamellansubstituerbarhetendå hur ärfrågaviktigandra. rörEn stor
prishöjningdieselbilarvill ocksåVi ägare sammaent reagerarexveta avom

studier harrelativtförefallerbilar.bensindrivna Detägare som omsätt avsom
diesel ochbehandlarstudierNågrabensin.bränslenandraefterfrågan ängjorts av
andrastudier berörYtterligare någradrivmedel.etanolhandlarantal somomett

ochmetanol, Ivätgas.elektricitet,drivmedel, såsomformer propannaturgas,av
studierbeskrivs någraavsnittdiesel och i 3.3.2beskattningbehandlasavsnitt 3.3.1 av

fråga hursärskilt intressantetanol. ärfrämst Enbränslen,alternativarörsom
frågeställningländer.olika Dennagenomförts ibensinblyadutfasningen av

avsnittidiskuteras 3.3.3.

Diesel3.3.1

färre analyserfinns betydligtbensinmarknadenbehandlarstudiermängderMedan av
dieselefterfrågan ärdet berotordeDelvisfordonsdiesel.förmarknaden attav

för bensin, såhuvudsakligadenpersonbilar avnämarenMedankomplicerad. ärmer
jordbruksmaskiner.ochfordonpersonbilarsåväldieselanvänds t extyngresomav

ochanalysen,komplicerarvilketflera komponenter,alltsåbestårEfterfrågan av
data.kravhögreställer

efterfråganpersonbilar ochdiskuteraskaställabör närfrågaförstaEn oss
annorlundadieselefterfrågan änärtänkaskulle kunnavarför vidiesel attär oss

komponenterutifrån dediskuteraråterigenkanbensin. Viefterfrågan av
denFörstidentifierades avsnitti 3.2.1bränsleefterfrågan ovan.som

till denskälfinnaskan tvåbränsleförbrukningen. Detspecifika attgenomsnittliga
deDels kanbilar.bensindrivnarespektive ägarediesel-förolikapåverkas avkan
viljaellermöjligheterolikadärför haochvarandrafrånskilja sigolika bilgrupperna

körstilsinmöjligheternatekniskaskulle dedelskörning,sin att genomatt anpassa
olikamellan de tvåskilja sigkunnaförbrukningenspecifika typernapåverka den

ingenförefaller det störrepunkten såandragäller denVad omsommotorer.av
hurdärekonomirallyRiksförbunds testarföreligger. Motormännensskillnad I man

ochdiesel-mellanskillnadingenpåvisasbränsleförbrukningenpåverkarkörstilen
bensinbilar,fråndieselbilar ägaresigskiljerTroligen ägare abensinbilar. avav

möjligheterderaspåverkardettasträckor. Hurlängreoftast körförradeattgenom Även detuppenbart.inte närdrivmedel stiger ärprisetkörningsin omatt anpassa
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gäller förändringar punkterna och genomsnittliga körsträckor2 ochrörsom
bilparkens storlek, kan skillnader mellan till dieselbilar och bensinbilarägare

prisförändringareventuellt reaktionen blir olika. Möjligheterna ändragöra att att
kan skilja sig mellan desitt tvåresemönster grupperna.

frågaviktig substituerbarheten mellan dieselfordon och bensinfordon.En Detrör är
både skillnader inköpskostnader,troligt i driftskostnader och prestanda kommeratt

relationen dieseldrivnapåverka mellan antalet och antalet bensindrivna fordon.att
skatteförändringardenna relation påverkas omöjligtHur är sägaatt utanav en

grundlig analys.

dieselefterfrågangenomförts litenstudier vägledning. GrabaczDe av osssom ger
efterfrågan för bensin och diesel1989 analyserar Taiwan, finner intemen ens

prisvariabeln dieselekvationen signifikant skild fråni noll. hellerHan göratt vara
försök studera substituerbarheten mellan diesel- ochinget bensindrivna bilar.att

Rouwendal 1996 holländskt datamaterial föranvänder ekonometrisktett att
socio-ekonomiska variabler och egenskaper hosanalysera hur bilen påverkar antalet

kilometer liter bensin, dvs hur bränsleeffektivt bilister kör. finnerkörda Hanper en
effekt bensinpriset, kan inte hitta motsvarande effekt förpositiv dieselprisetmenav

liquifiedför petroleum gas. Orsaken till dettaeller priset bedömer hanLPG vara
fördiesel- och LPG-bilar i datamaterialet litet. alternativ förklaringantalet Enäratt

förare dieselbilar skulle skilja sig från förare bensinbilar,dock vadatt tavvore av ex
körsträckor eller och hur bilen körs. det så dieselbilar redanOm årt attvar exavser

möjlighetenbörjan körs snålare kan prisförändringarfrån att reagera vara
för bensinbilar. Naturligtvis kan bara spekuleramindre detta ytterligareiän utan

studier.

genomfördes för dennaenkel analys frånmycket Data SCBEn rapport.
dieselbrännolja,bensin och vidmånadsvisa leveranser priser pumpensamtav

försökfrån Norsk Hydro, användes i skattaoch diesel aggregeradebensin ett att
respektive diesel. Månadsdata för periodenefterfrågefunktioner för bensin juni 1980

tillgängliga. beroende variablerna alltså kvantitetendecember fanns De1996 ärt o rn
förklarande variabler inkluderades priser både dieselrespektive diesel.bensin Som

variabelnden beroende säsongs-dummyvariabler.laggade värdetoch bensin, samtav
dieselefterfrågan inkluderades dessutom dummyvariabelförekvationerna ärI en som

kraft därefter. Modellerkilometerskattesystemet i och nollden periodunder varett
månadsdata,variabler skattades dels delskombinationer dessaolikamed av

förSäsongs-dummyvariablerna dummyvariabler månadkvartalsdata. är när
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kvartalsdata.de körs Denkvartaloch förmånadsdata närkörsregressionerna
bensinstudier. Sepraxis ivilket tyckslog-logformenfunktionella varaantogs vara

3.2.2.avsnitt

kördes blevregressionerdeuppmuntrande. ingenIinteresultatet somTyvärr avär
nollfrånskildasignifikantsamtidigtdieselprisetochbensinprisetförkoefficienterna

kvartals-respektivemånads-därskattningarkonfidens." Demed 95 procents
ivariationerövrigaförkänsligamycketblevinkluderadesdummyvariabler inte

inte såkoefficienterna. Detta årteckenfelaktigafallfleraoch imodellen, gav
betydandeuppvisarbensinefterfråganochdiesel-bådeeftersommärkligt

problematiska.variabelnberoendeÄven laggade ärmodellersäsongsvariationer. utan
variablerkategorierdär dessa tvåmodellerendastdiskuterasföljandedet avI

B.BihangiredovisaskoefficienternaskattadeDeinkluderas.

vanlig minstadelsanvändes,specifikationerekonometriskaolika enTvå
SURE-modeller.förminstakvadratskattninggeneraliseraddelskvadratskattning, en

ochmånadsdataskattadesModellernaB.BihangiredovisasDetaljer
respektivebensin-förskattasekvationerEftersomkvartalsdata. separata

Resultatenskattades.ekvationersammanlagt åttadetinnebärdieselefterfrågan så att
modellersamtliga en ärskattningarna. Iolikai desamstämmiga utomdragiär stora

minstmedsignifikant 95variabelnberoendelaggade procentsför denkoefficienten
signifikanta, intekoefficienterkorsprisernasblirMärkligt menkonfidens. nog

också iegenpriselasticiteterna ärskattadedeAbsolutvärdetegenprisernas. av
suspekt.förefaller minstvilketkorspriselasticiteterna, sagtmindrefallsamtliga än

dieselefterfråganinnebäradettaskulleriktiga mervoreattskattningarnaOm vore
dieselprisetiförändringarförbensinpriseti änförändringarförkänslig

ochbensinEfterfråganresultat.nedslåendedettaskäl tillflerafinnaskanDet
avsnitti Detdiskussionen 3.2.1.framgårvilketokomplicerad,heltdiesel inte avär

modeller.dessaresultatbättre änintedeskattades,Även modellerlinjäranågra gavmen15
inte.redovisasmodellernade linjäraSkattningarna av

ochdieselprisetbådeblirkvartalsdataSURF.dieselefterfråganskattningI1 aven
konfidensnivå.signifikanta 90bensinpriset procentsen

medsignifikant 90koefficienten procentskvartalsdata.Där ärOLSDieselefterfrågan,15
konfidens.
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finns betydande eftersläpning mellan prisförändringar och förändringaren i
efterfrågan, eftersom efterfrågan kort sikt till del bilstocken. Vi kanstor styrs av
alltså förväntainte någon påverkan efterfråganstörre innan dennaävenoss
hinner sig. förmodligenDessutom detär använda datamaterialet inteanpassa
tillräckligt bra. finnsDet andra biltrafiken föravnämare framförän allt diesel, men

i förviss bensin,mån vilketäven det finns mycketgör brus i data. Andelenatt
diesel används för transportåndamål varierar dessutom kraftigt. SCBzs statistiksom
för dieselförbrukning, uppdelat användare, visar andelen diesel användesatt som
för transportändamål under åren varierade1980-1995 mellan och62 93 procent.

finnsTyvärr denna statistik endast årsbasis. kan dessutomDet finnas problem
med eftersläpning i rapporteringen och andra redovisningsmässiga problem.

genomföraFör ordentlig studie dieselefterfrågan skulle sannolikt dataatt en av
uppdelat olika förbrukare krävas.på sådant datamaterialEtt finns dock inte utan
vidare tillgängligt. Troligen skulle också data från flera länder krävas för det skaatt

möjligt tillräcklig variation data.i Vi skulle också vilja ha bättre modellattvara en
för dieselefterfrågan där andelen dieselbilar i bilparken finns med.a

3.3.2 "Alternativa drivmedel"

artiklar behandlarDe etanol bränsle faller i huvudsak i Densom som tre grupper.
första analyserar olika aspekter Brasiliens erfarenheter området.gruppen av
Brasilien började under slutet 1970-talet subventionera etanolattav som
fordonsbränsle. Syftet dels minska landets beroende olja och dels skapaattvar av att
ökad avsättning för odlarna sockerrör. 1986 alla bilar76av var procent av som
såldes byggda för kunna drivas etanol. dock andelen1996 underatt 1var nere

Brilhante, 1997. Brilhantes artikel, liksom andra området, handlarprocent
huvudsakligen de politiska faktorerna bakom, och de sociala ochom
samhällsekonomiska konsekvenserna det brasilianska etanolprogrammet. Raskav
1998 refererar till antal sådana studier Barzelay and Pearson, Geller,ett 1982,

da och da1985, Seroa Motta Rocha Ferreira, Rask,1988 1995, drar1994,samt men
slutsatsen det drasvårt generaliserbaraär slutsatser från den brasilianskaatt att
erfarenheten. Brasilien styrdesI helt med statligt kontrollerade priserprogrammet
och kvotan. därifrån dra slutsatserAtt hur storskaligt etanolprogram skulleettom
fungera marknadsekonomii blir därför svårt.en

andraDen etanolstudier handlar olika vis praktisk möjligheter ochgruppen om
kostnader för bensin med etanol eller etanolinblandadersätta bensin. exempelEttatt

studiesådan Stagliano 1994 analyserar konsekvensernaär förslagen som ettav
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EPA regler skulle vissnaturvårdsverket innebäraamerikanskadet attom som enav
Krupnickskulle bestå etanol. Walls,reformulerad bensiniandel avoxygenaternaav

medetanolinblandad bensin kan konkurrerahuruvidabelyser1989och Toman
huruvida denej den frågan,eftersubventionervanlig bensin svaratsamt, attutan

Ävensubvention.etanolinblandning motiverarfördelarna medmiljömässiga en
systematisktredje studier,nekande.fråga besvaras Dendenna gruppensenare

marknadsekonomi, såvitt jagetanol beståriefterfråganutbud ochanalyser enavav
i1998.studie, Raskendavet, enav

utbuds- ochetanolmarknaden och skattaramerikanskaden1998 beskriverRask
delstat huvudförklararmodellefterfrågefunktioner över tagetom ensamt somen

bådeslutsatseretanolinblandad bensin.för Hansmarknad ärhar atten
politiska ingrepp,etanolproducenter,avståndet tillmarknadsfaktorer, såsom som

drabetydelse. någramycket, haretanol olika Attsubventionerarolika delstater stor
studiefrån Rasksamerikanskadenandra marknaderförspecifika slutsatser änmer

den viktigastemajs,prisetsigvisar ärdock inte Detlåter sig göras. t att somex
för utbudet.avgörande betydelse Enharetanolproduktion i USA,förråvaran en

kräverfederala regleringaretanolinblandas i USAbensinorsak till årviktig attattatt
tiderkolmonoxidutsläpp, under vissamindreorsakarbränsle,oxygenerat som

hafaktor visar signon-attainments.k. Dennaregioner, COanvänds i vissa areas.
och hurmarknaden för etanol,beskrivaetanolefterfrågan.för Förbetydelse attstor

aktuellaanalys degrundligalltsåkrävsfungera,styrmedel kanolika aven
för tillverkningoch förutsättningarlagstiftninggällervadförutsättningarna, ava

etanol.

1997drivmedel. Kazimialternativaandravärdetbelyserantal studierEtt av
Kalifornien för studeraförmikrosimuleringsmodelldynamiskanvänder atten

bensinbilar;säljs: barabilarför vilkascenarioneffekterna olika typer somavav
CNG ochkomprimeradmeddrivnabilaroch dessutombensinbilar naturgas

finns marknaden.elbilardessutom pådärtredje scenariometanolbilar; ettsamt
drivmedelalternativaintroduktionvärdet äranalyserarstudierAndra avavsom
Michaelis 1995.Walls 1992 ochKrupnick och1992,CollinWalls ochKrupnick,

styrmedeleffekternauttala sigÄven det svårttordeområdendessa att avomvara
specifika förutsättningarna.baserade deanalysergrundligai Sverige utan

bensinblyadUtfasning3.3.3 av

harblyföreningar,organiskaolikaframför alltbly,käntvarithar längeDet att
till slutetfoster.och 1980-barn Frammänniskor,effekterhälsofarliga ava
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talet användning blyad bensin den viktigaste orsaken till blyutsläpp. Orsakenvar av
till blyföreningar, främstnågra tetraetylbly, används tillsats i bensinatt ärsom att
detta billigt höja bensinens oktantal. Blyet fungerarär dessutomsättett att som
Smörjmedel i vissa typer motorer.av

minska blyutsläppen från trafiken harFör länder införtmånga ekonomiskaatt
incitament, eller reglerat tillåtna blyhalteri bensin. EU-nivå finnsPå sedan 1985
lagstiftning reglerar användandet bly tillsatsämne bensin.i Blsom av som a som en
konsekvens detta avvecklas successivt användningen blyad bensin. Enav av annan
viktig utfasningenorsak till blytillsatser i bensin introduktionen bilar medärav av
katalytisk avgasrening. Eftersom katalysatorn förstörs bly har introduktionenav av
blyfri bensin ökat katalysatorbilarnas andel bilparken blivit fleranär Istörre.av
länder, däribland Sverige, har användningen blyad bensin helt upphört.av
Lundberg, Heshmati och 1998Hammar,

värdefullt studera utfasningen blyad bensinDet flera skäl.är Det äratt av av
naturligtvis intresse hur väl olika lyckats för kunna skyndaatt ansatserav se
utvecklingen i de länder fortfarande använder blyhaltig bensin. svensktFörsom
vidkommande, eftersom redan avvecklat användningen blyhaltig bensin, liggerav
dock huvudsakligaden i kan erfarenhetervi hur ekonomiskanyttan att av
incitament och andra regleringar kan åstadkomma växling mellan olika bränslen.en

pågående studie vid Handelshögskolan vid GöteborgsI Universitet analyserasen
blyfritill bensin Lundberg,övergången inom Heshmati ochEU 1998.Hammar, I

studien används paneldata från perioden för femtonde nuvarande1985-1995
medlemmarna i unionen. Vid börjanperiodens användes blyfri bensin endast i
Österrike där den utgjorde mindre den totala bensinanvändningen.än 20 procent av

Österrike,användes uteslutande blyfri bensin i länder,1995 Sverige ochtre
Danmark. det land använde minst andel blyfriI bensin,1995 Spanien, utgjordesom
den blyfria bensinen den totala förbrukningen.30nästan Separataprocent av
efterfrågefunktioner skattas för efterfrågan blyfri bensin och blyad bensin.

slutgiltiga resultaten från studien färdiga,De inte det möjligt draär ännu är attmen
preliminära slutsatser. Egenpriselasticiteterna, dvs förändringennågra efterfrågani
förändringvid förefallerdet priset, i storleksordning för deen av egna vara samma

bensinslagen och ligga vad andratvå nivå studier Mellanvisat.motsvararen som
efterfråganoch -0,8. Möjligen tyder resultaten blyad bensinpå varit-1,6 att

efterfrågan blyfripriskänslig bensin.något Korspriselasticiteterna, dvsänmer
förändringen efterfrågan blyfri blyad bensin priset blyad blyfrinärav
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från förväntat Medsignifikant skilda noll, och positiva. andrabensin ändras, är som
blyfri oförändrat medanförvänta priset bensin prisetord kan påärattoss om

blyfri Effekternaefterfrågan bensin öka.blyad kommerbensin stiger så äratt
storleksordningen tillskattade korspriselasticiteterna idock 0,05 0,08. Ensmå. De är

lagstiftning obligatorisk katalysatorreningstudienslutsatsviktig är att omavannan
för utfasningen blyad möjligtbensin.förefaller haft betydelse Detha är attstor av
prisförändringar hänsyn till hur andeleffektskulle större togs storomavman se en

blyfri det naturligtvis inteanvända bensin,kan gårbilparken avgöraattmensomav
ytterligare analys.utan

utvecklingen har vidsammanhanget vilken roll den tekniskaviktig fråga iEn är
till blyfritill viktig orsak tillfrån teknik övergångenEnövergången atten annan.en

det möjligt blyländer kunskap gjortsnabbt ibensin många ersättagått är att attny
roll lagstiftningkalium och natrium. Vilkenskadligamed mindreandra, ämnen, t ex

skynda tekniska utvecklingen dockhar för denoch skatteincitament äratt en
fråga.komplicerad

differentierade drivmedelsskatterstyreffekter har3.3.4 Vilka

skatter drivmedeldifferentiering mellan olikahurkunskapVår typerav avom
genomförda. bättrebra studier bristganska dålig.fungerar alltså Få Iärär

räknatvad gäller egenpriselasticiteter,bästa gissningdockunderlag torde vår
dessa oberoende drivmedel. Med andrakörd kilometer,kostnader ärattvara avper

förändring kostnaden körd kilometerilikabilist0rd bör oavsetten perreageraen
naturligtvis finnas skäl till dettakan intehan använder.drivmedel Detvilket att

specifikagrundligare studier dra någradetskulle svårtärstämma, att utan mermen
vilketslutsatser vis.om

olika bränslen,substituerbarheten mellandvs såkorspriselasticiteterna,Vad gäller
faktorertorde tekniskakomplicerad. kort siktblir Påsituationen varamer

Ägaren prisskillnadendiesel hurbensindriven bil tankar inteavgörande. storav en
dags byta bil.dieselbil det blirgångkanske hon köper nästaDäremotär.än atten

ellerförekomma åkerierdock kunnasikt skullekortsubstituerbarhetviss ävenEn26 tom ex
utsträckningkan välja i vilkenoch bensinbilardieselbilarbådeprivatpersoner ägersom

utnyttjas.skarespektive bilgrupp
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Etanoldrivna bilar oftastkan däremot använda såväl bensin etanol, eller olikasom
blandningar de bränslena. kan substitutiontvå Då ske kort sikt.påävenav

Vad gäller långsiktiga substituerbarhetenden mellan olika bränslen, i praktikensom
förändringar fördelningbilparkens bilar drivs med olikaöverstyrs av av som

Ävenbränslen, kommer prisfaktorerinte baraså betydelse. prestanda ochatt vara av
underhållskostnader hos dieselbilar förhållandei till bensinbilar betydelse.ärt ex av
Vid utformningen beskattningen kan vi dock undvika explicit studera hur dettaattav

fattasbeslut i stället nöjer med relatera beskattningen olika bränslenattom oss av
deras miljöegenskaper. förbrukadtill bränsle enhet medför dubbeltOm X högsåper

rniljöbelastning bränsle bör den miljörelaterade skattenså bränsleY Xsom vara
dubbelt bränsle Strikt gällerhög dettaså endastY. vi bortsersom resonemang om
från de invändningar internaliseringsprincipen i avsnitt Ibland2.2.mot restessom
kan dock denna överväganden användas för skapa lämpliga tumregler.typ attav

ålderssammansättningoch bilparkens3.4 Ekonomiska incitament

framgår diskussionen i avsnitt bör, från teoretisk synpunktSom så2.3.3av ovan en
skillnaden mellan fordonsskattden huvudsakliga och försäljningsskatt hurrörasett,
väljer behålla bil. till börjalänge fordonsägare sin med bortser frånOmatt atten

beslutsvariabeltidpunkten för bil skrotas borde det,så givet dennär äratt enen
förskattebelastningen, spela roll bilägaretotala inte någon skatten betalas ien om en

inköps, eller skatten betalas periodisktklump bilen in under bilens livslängd.när om
Marknaden för begagnade bilar borde påverkas vis priset begagnadeså bilaratt

fordonsskatt falletblir lägre fallet med i med försäljningsskatt,i med beloppän ett
Ävenframtida fordonsskatteinbetalningar.ungefär nuvärdetmotsvarar avsom om

fullständigt rationella i den meningen de korrektmänniskor inte diskonterarär att
imperfektionerskattebetalningar, eller det finnsframtida kapitalmarknaden, såom

hålla. länge bilköparnabör de kvalitativa slutsatserna huvud bryrSå sigöver taget
framtida bör det fordonsskattstorleken skattebetalningar hittaså enom som

styreffekt försäljningsskatt, ochgiven vicehar samma som en versa.

beslutsvariabelskrotningstidpunkten kommer däremot fördelningenOm är en av
sidan fallerskattebelastningen mellan skatter alla fordontotala å iden ena som

och drivmedelsskatt, och denfordonsskatt andra sidandrift, huvudsakligen å
försäljningsskattha betydelse. används kan bilägarenförsäljningsskatten Omatt

välja bilen ska bruk.skatteinbetalningenpåverka den totala näratt tasgenom ur
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bilför varjeskattenbil oftabytadyraredet somblir ut nyuttryckt tasEnkelt att om
de köpts."närrullar vårabil vägar,varjeför oavsettdensäljs än somuttasom

förskrotningspremie. Omföraskan systemettliknandeEtt enomresonemang
fastvissårenodlatutformat att enskrotningsprernier pantsystem,är ettsom

detgårsåskrotningen,återfås vidsedanbil, attinköpetviderläggsavgift somenav
denberoendekortarelivslängd blir någotbilensvisateoretiskt att

mindredestoskrotasbilen1981Bohm, Juuppstår.diskonteringseffekt senaresom
storlekreturbeloppets ärgivetreturneradedenvärdet attblir panten,av

sådantdock rimligtskrotningstidpunkten. systernDet är ettattatt trooberoende av
ålderssammansättning.bilparkenseffektlitenrelativthaskulle

intedvsfungerarinteskrotningspremie, pantsystem, somettsomEn sompermanent
påverkadenbordedeposition,inbetald äventillkoppling någondirekthar någon

blir lägrepremienvärdetdiskonteradedeteftersommedelålder avbilparkens
denstigertidigarebilenskrotavärdetEftersom omskrotas.bilen attavsenare minskapremienhöjningbordesåstiger,skrotningspremien avenpermanenta

medföraskrotningspremienhöjningborde enmedelålder. Dessutom avbilparkens en
tillanpassningendel ibilarskrotade nyantalet enökning som entemporär av

bilparken.medelåldermed lägrejämvikt

ochi Norgedem använtssådanskrotningspremie, asomtemporär somEn
sikt,långskrotningsfrekvenseneffektnågoninteförmodligenkanDanmark,

ochfördensammafordonsskatten ärgällerendast nyasåledes omNotera resonemanget17 att
bilar.gamla

bilarskrotadeantaletökningvarför temporärillustrerakantankeexempel avenkelt enEtt13
allaskullför enkelhetenshöjs:skrotningspremien Antag attdeninträffabör permanentaom

kommerochvisåldrasalltsåkommerbilarAllaidentiska. sammaattbilägareoch ärbilar
före höjningenjämviktividareålder. Antag avvidskrotas attföljaktligen sammaatt

efterjämviktde iochfemton år,rullat idebilaralla attnärskrotasskrotningspremien
ochfjortonmellanhöjspremien ärdåBilarfjorton år.rullat ideskrotas när somhöjningen

Omnås.ska kunnajämviktendenförhöjspremienskrotasdå när att nyamåsteårfemton
skrotamedbilägare väntavissadessutom attkommerförväg attkänd ipremien ärhöjningen av

föreminskabordeskrotningarantaletvarförpremienhögredenerhållakunnaförbilarsina att
höjningen.
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med lång sikt tidshorisontom då ekonominmenar en nått jämvikt sedan
skrotningspremien återgått till den gamla nivån. Alla bilar skrotas förr eller senare,och skrotningspremietemporär kanen endast flytta dessa skrotningar framåt ellerbakåt i tiden. Om höjningtemporär premienen är väntad kan förväntaav oss attvissa bilägare medväntar skrota sina bilar föratt så vis erhålla denatt högre
premien. Detta kan naturligtvis inte ske höjningen skerom oväntat. Vi kan ocksåförvänta vissa bilägare tidigareläggeross att skrotningen bilar eljest skulleav somskrotats efter premien åter sänkts.att

En skrotningspremietemporär kan statsmakten köperses bortattsom de äldsta,
eller de minst värdefulla, bilarnasnarare från bilparken. Dessa bilar skulle
naturligtvis ändå ha skrotats någon gång i framtiden, och hur lång tid det innantareffekten klingar kommer bero hur mycketav tidigareatt deav extra skrotningarna
sker. Intuitivt kommer detta bero hur snabbatt värdeminskningen hosär gamlabilar. Om värdeminskningen snabb, kommerär höjd skrotningspremie endasten attkunna tidigarelägga skrotningarna i liten utsträckning och vice Eftersom olikaversa.bilar kommer ha olika snabb värdeminskningatt så kommer också fördelningen avbilparken olika bilar ha betydelse.typer av att

Det bör tilläggas det skrivnaatt är ceteris paribus-resonemang.ovan ett En
reservation måste för hurgöras nybilspriserna påverkas skatter elleromskrotningspremier förändras. kraftigEn ökning efterfrågan bilarav torde hanyaeffekter nybilsmarknaden, vilket komplicerat inte torderesonemanget menförändra dess huvuddrag.

3.4.1 En empirisk studie skrotningsfrekvensenav

Sandström 1997 analyserar effekterna förändringar i två prisindex förav inköp
respektive innehav bilar och skrotningspremierav frekvensenav skrotade bilar.

beroendeDen variabeln i analysen antaletär skrotade bilar i Sverige månadperdividerat med den totala bilstocken. Skrotningsprernien beskrivs olikatreavvariabler för de skrotningspremier gällt för olika kategoriersom bilar lagsav samtoch leads dessa variabler. Två prisindexav används för beskriva kostnaden föratt attköpa respektive bilar.äga beräknarSCB KPI dels för inköp fordon, dels föravdriftskostnader för fordon. För dessa indexgöra jämförbaraatt tidenöver
dividerades de med totalt KPI. De uttrycker med andra ord kostnaden för köpaattbil, respektive bil i relationäga till andraatt priser i ekonomin.

67-



249Bilaga 4SOU 1999:62

trafikbeskattnirzgsutradøzbtgmRapportstyrmedelEkonomiska
vägtrafikområdetpå

förväntaalltsåbör viriktigtteoretiska är attdet ossOm resonemanget ovan
och ökafordon stiger,inköpförindexminskaskaskrotningsfrekvensen omavom

frånmed resultatenvälocksåfordon stiger. Detta stämmerdriftförindex av
t-värdez-3.27 negativsignifikantharfordonför inköpPrisindexetstudien. enav

signifikantharfordondriftförprisindexetochskrotningsfrekvensen eneffekt av
effekt.positivt-värdez2.30

medtolkasstudierfrån dennaresultatenkvantitativadeböralltid typ avSom
de relativaförändringar idocktydermodellenskattadeförsiktighet. Den att

förprisindexskrotningsfrekvensen. Omeffektförhållandevishakanpriserna stor
förutsägerprisnivån såallmännadensnabbareökade änbilarinköp procentenav

vilket 1995omkringmedminska 1,7bilarskrotadeantalet procent,modellen attt ex
effektentyderkoefficienternaskattadebilar. De att av000skulle 2motsvarat ca

betydande.fortfarandefordondriftför ärindexiförändringar mensvagare,av
fordonfördriftkostnaderna är procentökning enförutsäger somModellen att aven

medbilarskrotadeantaletökaskulleprisutvecklingenallmänna cadensnabbare än
tålegentligen sådetexemplet längresträcka änfortsätterOmprocent. att0,93

medfastungefärmedförändrasjämvikt procentsats,ålder ibilparkensskulle samma
tecken.omvänt

avvägningenslutsatsenteoretiskadenalltsåstödjerstudie attdennafrånResultaten
andra sidandenoch åbensinskattochfordonsskattsidanmellan å ena

Skulleålderssammansättning.bilparkenspåverkakommerförsäljningsskatt att
tillledamisstänkasdetkanåterinföras såpersonbilar attförsäljningsskatten

längre.bilarsinabehållaväljaskullemänniskor att

variabler.samtligaförmedelvärdenaförgjordaBeräkningarna är19

antaletför bilarna, måstemedellivslängdkonstantochbilparkmed konstantjämvikt,I3°
antaletproduktenbilparken måsteochbilar,såldaantaletmed avlikabilar varaskrotade vara

antaletskrotningsfrekvensfår dålivslängd. Vigenomsnittligabilarnasoch :-bilarsålda
genomsnittligbilarsåldaantalet/bilarskrotadeantaletstorlekbilparkensbilar/skrotade -

Sl+t,tillfrånförändras Sskrotningsfrekvensenlivslängd. Omgenomsnittlig1/livslängd:
1/ tillfrån Sförändras L-livslängdengenomsnittligadenalltså attkommersåt-1

blirlivslängdengenomsnittligadenförändringenprocentuella-L/1+t. Den{S1+t av1/
{1/1+t-1z-z.harlitet{l/1+t-l. Om äralltså t
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Några effekter höjd3.4.2 0rd skrotningspremieom av

Även gäller förändringarvad skrotningspremien min studie Sandström, 1997av ger
stöd för den teoretiska diskussionen. ökning skrotningsprernienFöre såen av

skrotningsfrekvensen förminskar sedan öka tämligen kraftigt under månadernaatt
Ävenefter förändringen. nivån premien tycks ha betydelse för

skrotningsfrekvensen. Modellen predikterar ökning med hundraatt permanenten
kronor den högre skrotningspremien, den tidigare gällde för bilarsomav som

kontrollbesiktning månader före skrotningstillfället,godkänts i nio i jämviktsenast
skrotade omkringskulle öka antalet bilar med 1,8 procent."

effekterna tillfällig skrotningspremie kan förväntaVad gäller så deattav en oss
snabbt. rimligt de bilarklingar tämligen skrotas underDet är att tro att somav en

höjd skrotningsprernie de bilar ändå skullemed tillfälligt ha skrotatsperiod är som
bilar skrotas borde de de bilarrelativt såextraOm 10 000 10 000snart. vara som

skrotas alla fall. de räkneexempel redovisasstod i iInärmast tur att som
innebär mycket tillfällig skrotningspremie,Sandström 1997 så 00010storen om

bilar förväntatbilar skrotas det antal skullekronor, 60 000 utöveratt som ossca
legat kvar sin tidigare nivå. ungefär detpremienhade skrotats Det motsvararom

skulle skrotas under månader,modeller förutsäger premienantal bilar sex omsom
skulle alltså de skrotadedettaskulle varit konstant. extraBaserat resonemang

tidsperiod. Efter halvår skulledenna alltsåbilarna ändå ha skrotats inom inteett
tillfälligaeffekt märkas den höjningen skrotningsprernien,längre någon utanavav

ungefär tidigare. kan förväntamedelålder densamma Vi knappastbilarnas somvore
fullt alla empiriska studier finnshållerdetta Iut. storaatt resonemangoss

underliggande modellen förenkladosäkerhetsfaktorer. denDessutom är en
faktorer.viktiga Huvudslutsatser,verkligheten, kan missabeskrivning attsomav

förhållandevistillfällig skrotningspremie snabbt övergående,effekterna ärenav
också den bedömning iIean-Hansens 1997docktorde sig.stå Detta görsär som

norska förhöjda skrotningspremien.analys denav

fungerar dvs därskrotningspremiesystembörDeti" ett pantsystem,att ett som ennoteras som
effektha motverkande och medför nysäldabilar, kommer iskrotningsavgift attatttas ut en

ökar.bil ocksåför köpakostnaden att ny
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álderssammansättning, slutsatserbilparkens3.4.3 Skatter och

uppfattningen fördelningen mellan skatterstödjerSåväl empiriteori att somsom
fordonsskatt och bensinskatt, och skatterdrift,fordon ibelastar alla såsom som

bilparkens ålder. Beslut hur delfordon påverkarfaller nysåldaendast storom av
form fordonsskatt respektivebör ifordonsbeskattningen tagas ut avsom

överväganden hurdelvisbör alltså åtminstoneförsäljningsskatt styras omav
Åhur snabbt bilparken denpåverkasmiljöbelastningvägtrafikens omsätts. enaav

Åmiljövänliga gamla, körd kilometer. denbilar allmänhetsidan i änär mer pernya
bilar,bilar, liksom skrotning gamla i signyproduktioninnebärandra sidan av enav

miljöbelastning.
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Sammanfattning4. och slutsatser

s.k. effekterVägtrafiken orsakar främstolika slag, formmånga iexterna av av
och olycksrisker. Skatter kanrniljöstörningar användas för förmå bilisteratt taatt

till externaliteter, internaliserahänsyn dessa dem. enkel teoretisk modellIatt en
kan den samhällsekonomiskt bästa lösningen kanvisa nåsatt ett systemman om av

utformas varje externalitetskatter så skatt exakt lika medäratt motsvaras av en som
samhällsekonomiska kostnad dennaden externalitet orsakar.som

praktiken bl mätproblem och värderingsproblem det omöjligtI gör äratt atta
utforma sådant verklig ekonomi med andra skatterI änett system. en
externalitetskorrigerande skatter tillkommer ytterligare komplikationer. Som en

dockgrundregel kan skatt har till syfte korrigerasäga att attman en som en
utformasbör den relaterad till dennaexternalitet så så externalitetär näraatt som

skatten relaterad till den externalitetmöjligt. vill korrigera, destoärnärmare
styreffekt kommerbättre den ha.att

skatterkorrigerande riskerar dock bli mycket komplext.utarbetatEtt system attav
Biltrafik lång rad miljö- och säkerhetsproblem kanorsakar relaterade tillen som vara

körsträcka, bilens vilket drivmedelbränsleförbrukning, används, hurtyp, som
bilen körs. faktorer samverkar ocksåbilisten kör och olikaDessa vis. iEttvar

innefattaidealiskt skattesystem skulle alltså skatter differentieradeteorin ärsom
faktorer. god styreffektgrundat alla dessa Målet möjligtuppnå så medatt som

ställas den ökade administrativa kostnaden för kompliceratskatterna måste emot ett
också i praktiken skulle kunna identifieraskattesystem. svårt ochDet är att tro att

alla olika externaliteter tillräckligt väl för kunna finjusteravärdera ekonominatt
höggradigt differentierade skatteskalor.ett systern avgenom

styreffekternaförsök gjorts kartlägga de viktigastedenna harI ett attrapport av
stödjertrafikrelaterade skatter. huvudsak de empiriska resultatformerna Iav som

dras grundval de teoretiskakartlagts de slutsatser som av resonemangen.

försäljningsskatten förefaller ha viktig inverkanochFordonsskatten en
bilmodeller. väl utformat förfördelning olikabilförsäljningens Ett system

grundval bilarnas miljöegenskaper därfördessa skatter bordedifferentiering avav
bilparkens sammansättning miljövänlig riktning.påverka igoda möjligheterha att
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de kvantitativa resultaten detta bör deVad gäller område skälså uppenbaraav
försiktighet. tycks dock, förvånande,tolkas med någotDetstor som om

kraftigare effekt bilförsäljningensförsäljningsskatten har sammansättning än
skattebelastningen. kan modellden totala denfordonsskatten, givet Däremot som

identifiera bilparkenseffekt sammansättninggrundar sig inte någonanalysen
dock detta egenskaper hos modellen,Troligen beror resultatbensinskatten.av

tämligen tidsperiod.datamaterialet omfattar kortoch att en

bensinskatten effektivt medel för påverkaförväntakan såSom är ett attoss
studier har genomförts detbensinförbrukningen. antal området, ochEtt stort

bensinefterfrågansenighet såväl priselasticitet desstycks råda relativt stor om som
sikt kommer ökning bensinpriset ledainkomstelasticitet. långPå procents atten av

bensinförbrukningen. ökningminskningungefär Entill 0,7 procents av av
till proportionellt ungefär likaland ledakommerinkomsterna i sett storattett en

ha effekt totalabensinefterfrågan. Bensinskatten tycks dock mindre detökning av
prisförändringdel anpassningen till skereftersomtrafikarbetet stor en genomen av

bränsleförbrukning minskar. styrmedelspecifika Andragenomsnittligabilarnasatt
relateradeför externaliteter till körsträckor,för korrigerakrävs alltså äratt som

trängsel och bilolyckor.bränsleförbrukningen,till såsomän t exsnarare

diesel, bensin och alternativa drivmedel, ochmellan olika bränslen,valetVad gäller
finns betydligt färre resultat. förefalleroblyad bensinolika blyad och Detmellan t ex

genomförts.mellan diesel och bensinordentliga studier substitutioninga avsom om
genomfördes för denna problemanalys tyderekonometriskaDen rapport attsom

till fler studier harorsak denna brist. gjortstillförlitliga data kan Någotmed vara en
blirdessa studier de omgivandedrivmedel, slutsatsenalternativa attavmenav

produktionsförutsättningar,och lokalasubventionerförutsättningarna, såsom är av
från dessa resultat. Vad gällervarför det blir generaliserabetydelse, svårtcentral att

ha signifikant litentycks dock skatteincitamentoblyad bensintillövergången en men
obligatorisk katalysatorrening,lagstiftning,förefallereffekt. Det t ex omsom om

betydelse.haft större

den huvudsakliga kvalitativasluta tillteoretisk diskussion kan viUtifrån attossen
försäljningsskatt, endastfordonsskatt ochperiodiskmellanskillnaden tassomenen

bilparkens medelålder. förpåverkanolika Låtderasbilar, bör ossut varanya
föralla andrahandsmarknad bilarekonomi där ingenskull tänkaenkelhetens oss en

behåller dem tills de skrotas.bilar ochköper Enalla bilägarefinns, därutan nya
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belopp i fordonsskattbilägare kommer då betala hur ofta honatt oavsettsamma
betala belopp försäljningsskattkommer hon ibyter bil. Däremot störreettatt

Försäljningsskatten kommerbehåller bil. alltså incitamentkortare tid hon sin att ge
empirisk undersökning skrotningsfrekvensenlängre drift. ibehålla bilarna i Enatt av

Vidockså detta teoretiska avvägningen mellanstödjerSverige resonemang.
alltså påverka bilarnas genomsnittsålderoch försäljningsskatt börfordonsskatt tas

beaktande.i

empiriska resultat redovisas i dennaoch deteoretiskaDe rapportsomresonemang
betydelse för minska miljöbelastningen frånkan haskatternatyder attstoratt

effektivt minska föroreningarkanvägtrafiken. Drivmedelsbeskattningen ärsom
förmodligenbränsleförbrukning,relaterade till bilarnas måstedirekt men

styrmedel för kunna motverka externalitetermed andrakompletteras äratt som
Ävenbränsleförbrukningen.direkt till dekörsträckorrelaterade till än omsnarare

olikabristfälligt vad konsumenternas val mellanunderlagetempiriska är avser
val kan påverkas skatternaförmoda dettadrivmedel kanså attatt genom

grundat deras miljöegenskaper. Differentieradmellan drivmedeldifferentieras på
bilparkenskan sammansättning ioch/ försäljningsskattfordonsskatt eller styra

fordonsskatt och försäljningsskattskillnad mellanviktigmiljövänlig riktning. ärEn
bilparken andel densnabbteffekt hur Omhar olikade omsätts. störreen avatt
försäljningsskatt kommer bilparken bli äldre.skattebelastningentotala utgöres attav

utformastrafikbeskattningen bör optimalt skulle krävaanalys hurfullständigEn av
sådan analys skulle kräva detaljeradjämviktsanalys.eller partiellallmän Enen

externalitetsproblem vägtrafiken orsakar.deoch värderinginformation somav,om,
forskare medmellan naturvetenskaplig ochutföras samarbetealltså ibörDen

genomföra sådan analys ligger dock utanförnationalekonomisk kompetens. Att en
syftet med denna rapport.
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ABihang6.

resultatenolika delar, ochmodellensutformningenbeskrivs kortbihangdettaI av
1998.Sandströmdetaljer,koefficienterna. Förskattningarnafrån seav

efterfråganSpecificering6.1 av

bilmodellefterfrågan jbeskriva påförstudiedennaifunktion använtsDen attsom
form:följandefårtidsperiodunder t

lnäy xSPEEDx -SIZEL,,Box1 ++ ++ p+ - L,L,
t

logaritmennaturligadenlikhetstecknet,till ärvariabeln,beroende vänsterDen om
ochtidsperiodunder R-märkebilarsåldaantaletmellankvoten är avsomy,av

hushåll iantaletdefinierarstorlek,totalamarknadensförstårY.. R somsom
underbilmärken,allaalltsåbilar,såldaantalettotaladetochekonomin, är av

nollalternativför detmarknadsandelentolkasalltsåkantidsperiod R-Y, som
under vissantal konsumenterdetdvsavsnittibeskrivs 3.1.3 ensomovan,som

bestårekvationenvänsterledetbil.köpa Attintetidsperiod väljer enavavatt ny
tillhögerledet lederförändringabsolutvissinnebärlogaritmnaturlig avatt en

vänsterledet,iinomkvotenförändringprocentuella oavsettparentesenavsamma
variablerna.nivån

efterfråganpåverkarfaktorerfinns delikhetstecknet enTill höger trorsomom
ochtopphastigheten, ärstorleksindex, SPEED ärbilmodell. SIZEN pärviss ett

,tg-suraochtidsperiodbilmodell i Been,för jverkliga priset,observerbaraickedet
ÅflznaMama ochmodellspecifikadeÄÅna kan skattas. motär svararparametrar som

5,5 fördelad felterm.slumpmässigtdummyvariablerna.tidsspecifika ärde enmot

följande vis:definierasPrisfunktionen

+B{RTAUWKN+STAXI.,+,B,RTAXI.,VAT,pjJ +§I,l+pH
2 ef,MPGAS,-PGAS,,Bf GAS,B{GAS,, ++++ L,

-g3
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funktionverkliga beskrivs linjär deobserverbara priset,ickeDet pp, som en av
likhetstecknet. första dessa,till högerolika variablerna Den avom

för bil. betecknarkapitalkostnadenT,p,-f+STAX,-,,, beskriverI,I ägaVA att en+
medan det pris exklusiveperiodioch VAräntan p/f motmomssatsen svarar

för bil modell i tidsperiod ochbetalar TAX,-. stårj Sskatt konsumenten en avsom
multiplicerartill vi med viförsäljningsskatten. Orsakenför ärräntesatsenatt att

periodisk kostnad.jämförbar medkapitalkostnadendetta vis gör en

fasta kostnaden för bil.den årligabestårandra delen priset ägaDen att enav av
variablerfordonsskatten.modell Tvåbestår i vårDenna motsvararav

där den första dessa den ordinarieoch RTAXMKLI,fordonsskatten, RTAXL, ärav
femårigadentidsperiod och den andraför bilmodell ifordonsskatten j motsvarar

l-bilar erhållit sedanmiljöklassskattebefrielse 1995.som

kostnaden förden rörligaprisekvationen beståritredje komponentenDen attav
bilmodellvariabler.beskrivsoch denna GAS jzsmed bil,köra ärtreaven

för i tidsperiodtidsperiod och bensinprisetmil ståri PGAS;bensinförbrukning per
för okändafaktorer.produkten dessa stårtvå ,liknaGAS/,g- PGAS. är av

ickeoch slumptermskattas,skakoefficienter är157, moten som svararsom
verkligapåverkar det priset.faktorerobserverbara som

erhålls samband för efterfråganefterfrågefunktionenin iprisfunktionenOm sätts ett
kanstorheter, antalobserverbarabilmodellerna,de olika ett parametrar som

förlustfelterm. kanfördeladslumpmässigt Parametern ,B09ochskattas, utan aven
efterfråganslutliga formuleringen blirnormaliseras tillgeneraliserbarhet Denett. av

då:

1n.yá-ji 5319550p; p: 51215,,+ + -R-Y,

VAT,pj, +STAXJ.,+1,1+

+,6{RTA0WK,-..+,B,RTAXJ, +
3 -Å

" ,BfGASN-PGAS,,BfGASN +++
BfPGAS,+

a5 p,Bpsn+1, +ej,+uj
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Prissättningsfunktionen6.2

bilproducenternasprissättningsfunktion härledsFöretagens ut
produceranyttomaxirneringsproblemet. företag endast bilrnodell.Varje antages en

jämvikt i strategier Berry, 1994.existensen inreVidare viantager renaav en
efterfrågefunktionen.erhållas depriskänslighet kan ViEfterfrågans antager attur

marginalkostnaden bilens storlek,påverkarhos bilenegenskaper är motornssom
toppfart. Prissättningsekvationen får följande form:desshästkrafter, bilens vikt, och

+7,SIZEJ, +74SPEEDNpå, +7,WEIGHTJ., +y1HORSEN +yo
4 R1 1 ,+6,3,+---e 1,1+VAT, R-yn

hästkrafter,vikten,ochSIZEL. SPEED/gWEIGH 71., HORSEM är motorns
tidsperiod den totalaför bil ioch topphastigheten Rstorleksindex j är

antalet sålda bilarantalet hushåll, ochdvs det totalamarknadsstorleken, är avyj;
i periodochperiodmodell i VA ärj är räntan sigparametrar.momsen pm,

den kostnadsfunktionförsta femslumpterm. Deär mottermerna svarar somen
producerademed avseende antaletdess derivataellerföretagen möter snarare

företagensden sjätte pålägg.marginalkostnaden medanbilar, dvs ärtermen

ekvationenskattade6.3 Den

prissättningsfunktionensubstitueras imodell kan skattaserhållaFör att somen
ordnas för erhålla:ekvationenoch iefterfrågefunktionen, atttermerna om

jxnfix-,BPI,1+VAZwj,y-+RyRy;"ln
j.l

pp/mr/ixj,VATJSTAXJJ5,1, 1 + - --
away/is,zzpigxrAwx/.J5 - --

,BP/JJGAS,BFÅGASNPGAS, +--
-ø,1,1+ VAT,y,, +++

ef, VA7jsj,apa; 5,1, 1 ++ --

paneldatamodell med tids- ochkan skattasmodellentransformeradeDen som en
tidsperiodermodelleralla inte säljs allaEftersomeffects.modellspecifika fixed
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hänsyn tillmåste panelen obalanserad. Wansbeek och Kapteyn,är 1989. Entas att
beskrivning model finnsderas Baltagi,i 1995.av

6.4 Koefficientskattningar

skattade koefficienterna,Tabell 7redovisas de dvs koefficientestimaten från denI
reducerade ekvationen i avsnitt Standardfelen beräknade utifrån Whites6.3. är
1978 skattning kovariansmatrisen,konsistenta eftersom feltermen kommerav att

framgårheteroskedastisk, vilket ekvation Se 1993.Greene, Fråntvara av ex
dessa kan alla koefficienterestimat i modellen beräknas. Slutsky-teoremetnästan Av
följer beräknade koefficientestimatende kommer konsistenta. Med hjälpatt att vara

delta-metoden Se 1993. kan också asymptotisk för dessaGreene, varianst exav
koefficientestimat beräknas. beräknade koefficienterna återfinns TabellDe i

TabellTabell och i avsnitt2 3 3.1.5.
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Koq Variabel Skanning Standardfd värdeHårde Sannol.

SIZE L309E-03 4.871504,BF 2.69 000721

SPEED 5.14E-02 5.39E-0352" 9.54 0.00000

I-I VA 3.53E-02 3.361503-Bph 10.5 0.00000+
TWEIGH

VA1-1+ 1365-0213,972 -0.113 -8.29 0.00000
HORSE

I1+-ÅpYJ VA -6.12E-03 2.34E-03 -2.61 000906
SIZE

l-1+ 3.49E-02VA -0204 -5.88 0.00000-Bprø
SPEED

VAl-I+ -1.l3E-03 2.05E-04 -5.50 0.00000
TAXS

RTAX -1.65E-04 5.54E-05Åman -2.99 000282

RTAXMK 1.51E-04 2.69E-04 0.562 0.574

GAS 2.15 -l.28 0.199-Åppf -2.76

GAS-PGAS 3.6lE-03 2.58E-03-Åpøf 1.40 0.162

CONSTANT 3.07 -6.9750 -2l.4 0.00000

huvudmodellen.Tabell Koefficientcstimat i7 -
skattad och justeradR1-O.78O36 R1-0.77l41.I regressionen c-0.76106,är

koefficienterTolkning6.5 av

ekvationskattade ekvationen, 5, funktionvänsterledet i dengrundPå äratt enav
tolka koefficienterna. försäljningenvidareförsäljningen kan inte Omutan av enav

totala bilförsäljningendessutom den ocksåförändras kommerbilmodellviss att
för videnna förändring tillräckligt litenemellertidförändras. Låt är attanta attoss
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kanapproximativt konstant. Vi då använda implicitaska kunna betrakta som
med avseendeför erhålla derivatanfunktionssatsen någonatt parameter.av y,-,.

dendefiniera den har positivt tecken i högerledetochKalla denna så0 attparameter
får då:Viekvationav

ey,... 1s øN i R60
R-ypyy

ha:kommerEftersom R är attstort

7
619

variablerna för enstaka bilmodellde förklarandeförändringarmåttligaFör en gerav
förklarande variabelnabsolut förändring denmodellen givenalltså att aven

förändring försäljningen, nivån deprocentuellaresulterar i oavsettavsamma
resultatetdock viktigt inte gälleringående variablerna. Det är att notera att om

eftersom det då rimligt betraktabilmodeller, inteför samtligaskatterna ändras är att
konstant.ensom

från modellspecifikationeralternativaResultat6.6

Tabell redovisastestades. resultatetspecifikationerantal alternativa I 8Ett av
variabler högerledet.iolika kombinationermedskattningar av

utsträckning flerförefaller påverkas i liten variablerKoefficientskattningarna attav
bensinkostnadsvariablernablir signifikanta.skattningarnainkluderas. ingenI av

bilar. Resultaten redovisas Tabellför olika itestades prisgrupperModellen 9.av
skifthuvudtexten avsnitt Vissa ii ikommenterasResultaten 3.1.5. parametrarna

ingående variablerna. bör ocksåhos demultikoliniaritet Dettorde orsakas noterasav
teoretiska modellen förmed denspecifikation konsistentintedenna äratt

beskrivs avsnittefterfrågan i 6.1.som

modellspecifikamodeller medpaneldatamodeller, dvsskattadesSlutligen envägs
dummyvariabler, med olika formuleringartidsspecifikadummyvariabler, utan avmen

specifikationerna blevde alternativasamtliga någonbensinkostnadsvariablerna. I av
TabellSkattningsresultaten redovisas isignifikant. Hypotesenvariabler 10.dessa att

noll förkastaslika med dock idummyvariablerna F-testtidsspecifikasamtliga de är

gg-



SOU 1999:62 Bilaga 2694

Mikael Sandström septemberI 1 1998
StockholmHandelshögskolan i

modeller.för dessa Resultaten dessasignifikansnivå, samtliga ivarje rimligpå av
betraktas med skepsis.bör alltsåskattningar

Alt2 A113 A114 A16A111Variable "Main"
5286Obs. 5286 5286 52865286 5286
209207 210 209207P 208aramcters
50775079 5076 50775078 5079Deg.Fr.

0.76105 076109 0.76107StdDcv. 076113 0.761l1076106
O.78029 0.78045 0.78039 0.780390.780288036R-sq 0.7
0.77138 0.77141 0.77139 077140AdjR-sq 0771360.77141

-06413182503-0.6922483E03-0.9101478E-03WEIGHT
07466203502 08526292502 08396435502HORSE
01527816502 01540611502 0153726050201410117502 01388478502SIZE 01308872502

05297859501 04320801501 0415376350 16850105137545501 05341597501 0.4171SPEED
0.4058772501038818785-010390263550103465554501 03462185501035285925011 +VAT-

WEIGHT
-0.1594137-0.1153926 -O.1523994 -O,1597102-0.1149627+VAI- 011284631

HORSE
-0.7571435E-02-0.7672727E-02-07624655502-06689447502-06536326502-0.6118217E-02+VAT-1

SIZE
-0.1638652 -0.1553610 -01567113-02165436 -0.2145470-020438881 +VAT-

SPEED
-01160009502-0.1128152E-02-0.1130516E-02-O.1109481E02-0.1109422E-02-011301375021 +VAT-

STAX
-01610830503 1428447503-0.1468491E-03-0.1422338E-031657414503 -0.1653663503-0.RTAX -O.

011677135031520343503 01143598503 0.11703365030151552115-0301513882503RTAXNIK
-2.55142601940156-2759882GAS

03464024503 0.3359811E-020.1691174 0.3037858E-0303605291502GAS-PGAS
-21.5l52l -21.02352 -20.97833 -21.03529-21.46360CONSTANT -2140339

modellspecifikationer.alternativaTabell Test8 av-
Understrukna parameterskattningarvariabler högerledet testades.ikombinationerOlika av

konfidens.medsignifikanta minst 95är procents
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Allobs. pSJOOOOO 135200000 195150000 pSIOOOOO
Obs. 5286 5052 4304 3051 1157
Parameters 208 197 175 148 108
Degfr. 5078 4855 4129 2903 1049
StdDcv. 0.76106 0.76233 0.73597 0.74786 0.79131
R-sq 0.78036 o.76676 0.7557o 0.69957 o.69491
AdjR-sq o.77141 0.75734 0.74541 o.68436 o.66379
SIZE 013088721502 1384693502 026218701-2-02 0333709513-02 076280041-2-02
SPEED 0513754515-01 0568370515-01 0517283815-01 05666580501 4235974015501
I-1+VA1- 035285921-3-01 0440635051301 0345353515-01 0327476115-01 0425646215-01
WEIGHT
I.1+VA1. 01128463 -0.1399635 -0372508113-01 0539402515-01 -0579503115-01
HORSE
I1+VAI- -0.6118217E-02 -0.5706617E-02 -0.1057001E-01 -0.9628l14E-02 -0.2710088E-01
SIZE
I-1+VAI- -0.2043888 -0.2341726 02091580 03742396 -066077631-3-01
SPEED
I-1+VAI -0.1130137E-02 -0.1119562E-02 -0870887815-03 -0.1412708E-02 -0272717313-02
STAX
RTAX -016536631503 121339815-03-o. -0.1655418E-03 0351076912-04 -0.1804393E-O3
RTAXNIK 0151388215-03 0100834550 0203196815-03 0.4l75702E-O3 120655013-02
GAS 2.759882 -3.457232 6.041243 4.648138 -7.540361

0360529115-02 0.4316859E-02GAS-PGAS 0451411193502 O.426361lE-02 0.8174881E-O2
CONST. -2140339 -2119533 -26.11879 .3082898 -46.7553o

Tabell alternativa modellspecifikationer.Test9 av-
Modellen skattades olika bilar. Understruknaprisgrupper parameterskattningar ärav

med konfidens.signifikanta minst Kursiverade parameterskattningar95 ärprocents
signifikanta konfidens.med minst 90 procents
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Alt AltAlt 87Main. 6
528652865286Obs. 5286
135136136208Parameters
5151515051505078Deg.Fr.
.82146.82138.E2095$td.Dev. 076106
.740485.740589.7408600.780356R-sq
.73373.73379.73407AdjR-sq 077141
-.6744599905E-O4-.123lO89l11E-03-.1240692180E-O30.l308872E-O2SIZE
.30037533605-01.31276025245-01.328227043015-01051375455-01SPEED

.100318987715-01 .l05751l207E-0l.9289434l30E-O20352859213-01ll+VAT-
WEIGHT

-337038558513-01-359973188013-01-.9563ll9861E-01-0.ll28463l-l-i-VAD-
HORSE

.37392099685-02.396269549015-02.40837349385-02-O.61182l7E-02ll+VAT-
SIZE

21289746649 -.1215l52655-.l33688768702043888l-1+VAT-
SPEED

-502663553315-032486526843615-03-.4667197342E-O3-0.l130l37E-O2l-l+VAT
STAX

-.8509780002E-04-.6516633294E-O4l02034E-04-0.l653663E-03 -.7895RTAX
.38442253005-03 .40393323735-03.38617292385-03015138825-03RTAXMK

1135459585-2759882GAS
-246494738215-02O.360529lE-02GAS-PGAS

-5142646947 21074078625GAS/GAS
.941469823215-02PGAs/GAsy

N/AN/AN/A-21A0339CONSTANT

modellspecifikationer.alternativaTabell Test10 av-
dummy-variabler,modellspecifikamedmodellerpaneldatamodeller, dvs utanEnvägs men

olika formuleringarmeddummyvariabler, skattadestidsspecifika av
dessablevspecifikationerna någonalternativasamtliga debensinkostnadsvariablerna. I av

lika medtidsspecifika dummyvariablernasamtliga de ärsignifikant.variabler Hypotesen att
modeller.dessaför samtligasignifikansnivå,rimligvarjedock inoll förkastas F-test av

konfidens.medsignifikanta minst 95parameterskattningarUnderstrukna är procents
konfidens.signifikanta med minst 90parameterskattningarKursiverade är procents
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7. Bihang B

Nedan redovisas de skattade koefficienterna i enkel modell för efterfrågan påen
bensin och diesel. Efterfrågan ha följande form:antogs

8 130,ln E., ln BZ; ln pd. Bagln+ +qg. + +pg. +qg.-. 7.-
i-Z

n9 §7,m qd, B08 p., ln ,en ln pd, p ln qd,, p., ln taxdum,+ +pg, + + + +
..

Levererade kvantiteter bensin respektive diesel i tidsperiod betecknas med ocht qg,
qdg. betecknasPriserna med och pda Variabeln taxdzøn lika medär närpg. ett
kilometerskattesystemet fortfarande tillämpades och noll därefter. ,6:na är parametrar

skattas. ska fånga säsongsvariationer.är Iparametrarsom yzna som upp
skattningarna månadsdata finns således elva n12.säsongsparametrar

förParametern januari normaliserad till noll för undvikaår att
dummyvariabelfällan. modellerna skattas kvartalsdataI finnssom tre

n3. Skattningarna redovisassäsongsparametrar inte.säsongsparametrarna e.av
och feltermer.8,4är

specificerasModellen dels dels EftersomOLS, detSURE. ärsom en som en
sannolikt icke observerbara faktorer påverkar efterfrågan diesel ocksåatt som
kommer efterfråganpåverka bensin, kommer feltermernaså i de tvåatt
ekvationerna korrelerade. fortfarandedåOLS konsistent, inteäratt vara men
effektive. SURE-specificering innebär beaktarEn den information kanatt som
erhållas hänsyn till korrelationen mellan feltermerna i de tvåatt tagenom
ekvationerna. Skattningen modellerna skerSURE med GLS.av
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SUREOLSSUREOLSSUREOLSSUREModel. OLS
lnQD1nQDlnQDlnQD1nQG1nQG1nQG1nQGDepwu.
.QuarterMonthMonth QuarterQuarterMonth QuarterMonthPeriod

6565198 1986565198198Obs.
8816 16771515Panna.

5757182 1825858183183Degfr.
0.6432080.6441660.6113690.6115230.9024520.9035720.7408410.741523R-sq
0599390600470579340.579510892360.89.360.721010.72175AdjR-sq

1.4537441.3706250.628785 0.6401470.6512120.4718070.9431980.865582Constant
0.6.31210.4855380.452027-7.66E-02-8.11E-02-6.43E-02-6.58E-021nPG

-03153-027872-0.19002-0.172151805-029.10E-020.1476670.1413921nPD
5.1713024.12E-02-4.77E-03-l.16E-02taxdum

0.7354280.3014430.325468laglnQG 0.373342
0.2472620.2892140.2051440.219426lagOnQD

diesclefterfrågan.ochSkattningsresultat, bensin-Tabell 11 - intervalletligga ibehövervarför intemed R2GLSskattasSURE-modellemaNotera att
OJ-
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8. Bihang C

modell ligger till förgrund diskussionenDen i avsnitt utarbetades3.4som
för studera effekternaursprungligen tillfälligt höjd skrotningspremie. Seatt av en

Sandström, 1997.

infördes skrotningspremieSverige denI januari Syftet med1 1976.en systemet var
huvudsakligen motverka bilar skrotades i Bohm, 1981. Denatt att ute naturen
ursprungliga premien kronor höjdes den april till kronor.300 1 1988 500 Frånom
den januari betalades särskild skrotningspremie1 1992 kronor för bilar1 500en om

godkänts vid kontrollbesiktning månader före skrotningstillfället.14 Densom senast
januari skärptes kravet för erhållande denna högre1 1994 premie till endastattav

gälla bilar godkänts vid kontrollbesiktning månader före9senastsom
skrotningstillfället. Bilismen i Sverige 1996.

Även den nominella nivån skrotningspremien endast ändrats fåtal gångerom ett
har det reella värdet premien varierat betydligt beroendemer,
penningvärdesförändringar. års penningvärde skrotningspremienI 1997 ivar
januari kronor. premien höjdes den april1980 800 När hade det reala1 1988ca
värdet sjunkit till kronor. Efter höjningen uppgick premien i440 reala tillca termer

kronor. Höjningen alltså inte tillräcklig för kompensera725 förattvar ens
inflationen sedan decenniets början.

differentierades,premien den januari hadeNär värdet den lägre1 1994, premien
sjunkit till kronor i penningvärde.års reala550 1997 värdet denDet högreca
premien då kronor. lägsta nivån därefter nåddes1 660 Den i april då det1996var ca
reala värdet den högre skrotningspremien dvs för bilar godkänts vidsom
kontrollbesiktning föremånader skrotningen kronor och14 den1 480senast var
lägre premien övriga bilar kronor. faktum kanDetta vi studera493 hurgör attvar
skrotningsfrekvensen påverkas variationer i skrotningspremien.av

skattas månadsdata förModellen perioden följandeoch har form:1989-1996

Värdena omräknade med hjälp till februaripenningvärdetKPI i33 är 1997.av
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för tra/ikbeskøttnárzgsutraiøziøzgøzRapportstynnedelEkonomiska
bágtrafikområdetpå

:å/9,J.SPREMj,,,5403155,5413:0110 +s,,SCRAP, +++
i--Jjsl

bilarantalet skrotadedvsmånadunderbilarskrotadeandelendär SCRAP, är
för inköpprisindexoch PUSE,trafik, PBUY, ärbilar iantaletmeddividerat

normalfördeladiid.ochmeddividerade KPIbilar, ärdriftrespektive e. enav
olikaför deskrotningspremienSPREMÖ, j 1,2,3 trestörningsterm. representerar

månaderkontrollbesiktning inomvid 9godkäntsBilarbilar:kategorierna somav
månader,inomkontrollbesiktningvid 14godkäntsbilarj:skrotningföre som

Skrotningspremienbilar.övriga ärskrotning,föremånaderinom 9 samtmen
modellen.skattas ikoefficienterpenningvärde. ,6:na ärårsomräknad 1997 som

OLS.skattasModellen som en

där SCBi Sverigefrån Bilismenhämtades 1996bilarskrotade anges somData över
Sverigeifrån Bilismenutveckling kommerÄven skrotningspremiensdatakälla. över

bilar iantalettotaladetochkostnadsindexenandra överde tvåKPI,Data över1996.
från SCB.trafik kommer

deantalTabellredovisas i Ettmodellen 12.skattningenfrån stortResultat avav
noll, vilketskilda frånsignifikantskrotningspremievariablerna äringående

ochantal lagsmed färreModellermultikolinearitet.gradhögberorrimligen aven
rimligF-test varjeförkastashuvudmodellen måstetestadesleads menmot

skrotningspremievariablernadeÄven endastmed tvåmodellersignifikansnivå. treav
leads intefler ochlagsmedmodeller ännuförkastades. Däremotochtestades ger

robustatycks dockresultatenHuvuddragen iförklaringsvärde.signifikant bättre vara
Durbin-WatsonsmodellenförRZ-värde 0,90.år testspecifikation.för Justerat av

förekommer.autokorrelation.förkasta hypotesenkanautokorrelation att
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Varabel Koqfüzbzfj Standardfel Hårde

Constant -02276715-02 O.22194E-O2 4.026

PBUY; -O.56393E-02* 0172691502 3.266

PUSE. O.30829E-O2° O.13381E-O2 2.304

SPREM1x-3 O.56799E-05 0112321304 0.506

$PREM1:.2 -O.35376E-O4 O.15919E-O4 -2222

SPREM1;.1 O.43843E-04* O.1569OE-O4 2.794

SPREMU, -O.3723OE-O4°" 0.15997E-O4 -2.327

SPREM1:+1 0.15175E-O4 0.15676E-04 9.968

SPREM1;+2 019511504 015704504 1.242

SPREM1x+3 0.19589E-O5 O.11091E-O4 0.177

SPREM2:-3 -025744E-O6 O.3517lE-O6 -0732

SPREMQL.: -O.42374E-O6 O.4818OE-O6 43.880

SPREMZ..1 O.31700E-O6 0.48226E-O6 0.657

SPREMQ: 0389681506 O.48236E-O6 1.844

SPREM2:+1 O.15725E-O7 O.48287E-06 0.033

SPREM2:+2 -0.10618E-06 O.48445E-O6 -0219

SPREM2.+3 O.16534E-06 O.37506E-O6 0.441

markerarStjärnor koefficienten signifikant skild frin noll.33 är stjärna betyderEn denatt äratt
signifikant signifikansnivå,90 två stjärnor signifikansnivå95 ochprocentsen procentsen

denstjärnor signifikant skild från nollär signiñkansnivå.99tre att en procents

97



Bilaga4SOU 2771999:62

trafikbeskattnlvzgsutralrzázgøzsrymzadel förEkonomiska Rapport
zâgtmfikområdetpå

SPREM3g.3 -O.97252E-C6 O.4936OE-06 4.970

SPREMOL.: 0.66161E-O6O.62375E-06 0.943

SPREM3..1 -O.47952E-O5* O.66352E-O6 -7227

SPREMO. 0.67958E-05* O.66314E-06 10.248

SPREM3.+1 -0.10428E-05 O.6668OE-06 -1.564

SPREM3:+2 -O.9969OE-O6 O.67443E-O6 -1.478

SPREM3;+3 1044013305 0527501306 1.979

koefficienter för modellen skrotningsfrekvensen.SkattadeTabell över12 -
effekten förändringar skrotningsprernienden långsiktigaundersökaFör att av avorn

noll testades hypoteserna:är

J:z11 {1,2,3;12WHM j e
i--J

kombinerade hypoteserna:desamt

j,ke{1,2,3 jik och {Ho,1 Hog.Hog,{Ho,j Ho12_3 Hog12 Ho,jk A /A

förkastas signifikansnivå,kunde minst idessa hypoteserSamtliga 99 procentsen
F-test.
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ifordonsskattenMiljödifferentiering av

TysklandochDanmark

dir. blivittilläggsdirektiv 1998:92Trafikbeskattningsutredningen har i
i deninförda miljöincitamentennyligenålagd redovisa hur deatt

frånUtredningen utgårhar utformats.danska och tyska fordonsskatten
ägandetperiodisk skatt påårligmed fordonsskattdetatt avmenas en

fordon.ett

Fordonsskatten i Danmark

återkommandeårligenDanmarkjuli infördes iDen 1 1997 en ny
s.k.bränsleförbrukning,utifrån bilenspersonbilsskatt beräknas ensom

Ägaravgiften avgift efteri lagenreglerasägaravgift.grön om
Syftetaf juni 1997.för bilar 360 2bränsleförbrukning vissa Lov nr.

personbil med lågtillägaravgiftenmed den är ägarengröna att en
eftersom låg bränsle-skattemässigtbränsleförbrukning skall engynnas

ägaravgiftenfördelaktig för miljön.förbrukning Den grönavaraanses
förbrukas i bilensmindre bränsleinnebär i princip motoratt som

bilen.skatten på ägandetdesto lägre blir av
tidigareskall denägaravgiftenAvsikten den ersättagrönaär att

personbil vikt- ochperiodiska skatten på ägandetgällande årliga av en
registreradepersonbilarutjämningsavgiften. dock endastDet ärär som
omfattasmed den juli 1997bilregistret från och 1i det danska avsom

juliregistrerade före den lPersonbilarägaravgiften.den ärgröna som
skall iägaravgiften ochinte denberörs således även1997 grönaav

personbilartillutjämningsavgift. Skäletbetala vikt- ochfortsättning att
omfattas denjuli interegistrerade före den 19971 grönaär avsom

bilarsredovisa dessainte möjligtägaravgiften det är attär att
merkostnader.bränsleekonomi utan stora

ägaravgiften harpersonbilar omfattas denDe grönaavsom
kilometerberoende på hur mångaolika avgiftsklasserplacerats i 25ca

med stödhar fastställtsliter bränsle. Avgiftsklassemade kör avper
beloppsmässigapersonbilar.typgodkännande DenEG:s regler om av

400-800uppgår tillmellan de olika avgiftsklassemaskillnaden ca
kilometerfå kännedom hur mångadanska kronor. För att enom

förochbränsle har tillverkarepersonbil kör liter representanterper
uppgifterålagts lämnatillverkare personbilar att omav



280 Bilaga 5 SOU 1999:62

bränsleförbrukning för olika fabrikat och modeller. Detta överens-
medstämmer EU:s direktiv 80/1268/EEG anpassningom av

motorfordons bränsleförbrukning till den tekniska utvecklingen i den
lydelse i direktiv 93/116/EG.som anges

beloppsmässigaDen skillnaden mellan de olika avgiftsklassema ger
kraftigt incitament till köpaett personbil med låg bränsle-att en

förbrukning. Exempelvis får till personbilägaren kör 10 kilo-en som
liter bensin, jämfört medmeter personbil kör kilometer9per en som

liter bensin, 800 danska kronor lägre ägaravgift och 148per en sparar
liter bensin vid årlig körsträcka på 1 500 mil. lägreDen grönaen
ägaravgiften för personbil kör kilometer10 liter bensinen som per

således danska5,4 kronormotsvarar liter sparad bensin. Enligtper
förarbetena till lagen avgift efter bränsleförbrukning för vissa bilarom
Lovforslag L 157, Folketinget 1996-97 den ägaravgiftengrönanr. ger
i genomsnitt incitament till köpa personbilett med lågatt en
bränsleförbrukning motsvarande höjning priset för drivmedelen av
med 5 till 6 danska kronor liter, vid årlig körsträcka på l 500per en
mil. Eftersom den ägaravgiften inte knutengröna till den faktiskaär
körsträckan den mindre miljöincitament uttryckt i kronorettger per
liter vid längre körsträckor och den incitamentomvänt vidstörreettger
kortare körsträckor.

Även skatt efter vikt förvisso incitament till köpa biletten attger en
med låg bränsleförbrukning eftersom bränsleförbrukningen i viss mån
ökar med bilens vikt. harDet emellertid det vid köp bilansetts att av
oftast fråga val mellanär olika bilarett storlek ochom av samma
därmed föreligger normalt ingen skillnad mellan bilarnasstörre vikt.
Även det inte föreligger någon avgörande skillnad med hänsyn tillom
vikten kan bilarna däremot ha mycket olika bränsleförbrukning. En
beskattning utifrån bränsleförbrukning har därför bedömts bättrege en
stimulans till köp miljövänliga personbilar.av

I Danmark utgår från principen den samlade beskatt-attman om
ningen bensin- respektive dieselbilar skall lika hög. Personbilarav vara

drivs med diesel har emellertid typiskt bättre bränsleekonomisom en
personbilarän drivs med bensin. Avgiftsskalan för den grönasom

ägaravgiften innebär dock dieselbilar skall betala avgiftatt samma som
bensinbilar. För åstadkomma lika hög beskattningatt dieselbilaren av
och bensinbilar påförs därför tilläggsbelopp dieselbilaräven påett som

Ävenskillnaden mellan bensinskatten ochmot dieselskatten.svarar
tilläggsbeloppet varierar med bränsleförbrukningen. Ju mindre mängd
dieselolja förbrukas kilometer i dieselbils desto lägresom motorper en
tilläggsbelopp tas ut .

Personbilar använder för driften omfattas också densom gas av
ägaravgiften. finnsgröna Det dock inte några EG-regler krav påom en
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sker detredogörelse för dessa bilars bränsleekonomi. dessa bilarFör
mellan bilens vikt och bränsle-därför omräkning utifrån relationenen

Personbilarförbrukning för få fram uppgift bränsleekonomi.att en om
fördrivs i den avgiftsskala gällermed har placerats somsom gas

personbilar drivs med dieselolja.som
Även bilarelbilar omfattas den ägaravgiften. dessaFörgrönaav

skall det ske från vikt till fiktiv bränsleförbrukning.omräkningen
Elbilar avgiftsskalan personbilar drivs medhar placerats i för som
bensin elbilar kommertill dess klarhet uppnås hur mångaatt somom

främja elbilar harsäljas och vilka egenskaper dessa bilar har. För attatt
emellertid dessa undantagits från den ägaravgiften till utgångengröna

år 2000.av
pågående produkt-Enligt tidigare nämnda förarbeten kommer den

årligenutvecklingen personbilar med låg bränsleförbrukning attav
bränsle-medföra lägre skatteuttag eftersom personbilar med lågett

villförbrukning påförs lägre ägaravgift. danska regeringenDengrönen
därföremellertid bibehålla skatteuttag och skattesatserna höjssamma

årligen med förutsättning för årlig höjning1,5 Enprocent. aven
skattesatsen dock den genomsnittliga förändringen i personbilarsär att

gällerbränsleförbrukning överstiger denna Motsvarandeprocentsats.
denför vikt- och utjämningsavgiñen så denna inte blir lägreäven änatt

ägaravgiften.gröna

Fordonsskatten i Tyskland

utifrån olika skattesatserI Tyskland beskattas sedan länge personbilar
beroende avgasreningsteknik bilen utrustad med. julipå vilken Den 1är

ändrades framförallt infördes tidsmässigt1997 skattesatserna men en
och beloppsmässigt begränsad skattebefrielse för personbilar harsom

eller harsärskilt reducerar avgasutsläppenmotorer motorer somsom
särskilt låg förbrukning bränsle.av

Storleken skattebefrielsen beräknas efter personbilens cylinder-på
volym. därför endast personbilar med bensin och gas ochDet är otto-

dendieselmotorer omfattas möjligheten till skattebefrielse. Isom av
bestämmelsetyska motorfordonsskattelagen finns dock separaten om

femårig skattebefrielse för elfordon.en
skall särskilt reducera avgasutsläpp måsteFör att motoren anses

avgasutsläppden först och främst uppfylla de kravnivåer avseende som
harmoniseringi direktiv 70/220/EEGEU:sanges om av

medlemsstaternas rättsregler åtgärder luftföroreningarmot genomom
utsläpp från motorfordon i dess lydelse enligt direktiv 94/12/EG, dvs.
de kravnivåer gällde för i personbilar vid införandetmotorersom nya
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den avgasstyrda motorfordonsbeskattningen Euro 2-motorer.av
måste dessaDärutöver åtminstone uppvisa vissa i den tyskamotorer

motorfordonsskattelagen uppräknade gränsvärden. Dessa gränsvärden
de vid införandet den avgasstyrdamotsvarar motor-av

fordonsbeskattningen inte gällande skärpta kravnivåema förännu
personbilars avgasutsläpp inom Euro ochEU 3-motorer Euro 4-

Vidmotorer. tiden för det tyska lagstiftningsarbetet hade det
europeiska rådet inte beslutat sådana gränsvärden varför det iännu om
den tyska motorfordonsskattelagen har lagts fast sådana gränsvärden.
Dessa gränsvärden grundar sig på överenskommelse mellan denen
tyska regeringen och den europeiska kommissionen Bundestags-
drucksache 13/6112 17 spalten. har Europaparla-Numeravänstra

och rådet beslutat dessa kravnivåer i direktiv 98/69/EGmentet om om
åtgärder luftförorening från motorfordon.mot genom avgaser

Personbilar med Euro 3-motorer har till skattebefrielse från ochrätt
med den juli Personbilar1 1997. med har emellertidEuro 4-motorer

till skattebefrielse först Europaparlamentet och rådet beslutaträtt när
de skärpta kravnivåema för dessa Till dess det beslutatsmotorer. attom
kravnivåema personbilar med skattebefriadeEuro 4-motorerärom

enligt bestämmelserna för personbilar med detEuro 3-motorer. När
tagits beslut skärpta kravnivåer den resterande skattebefrielsen.om ges
Personbilar med Euro 3-motor eller befrielseEuro 4-motor har tillrätt
från motorfordonsskatt till och med den december31 2005. En
personbil med 3-motorEuro måste dock ha tagits i bruk före den 1
januari och2001 personbil med Euro 4-motor måste ha tagits i bruken
före den januari för1 2005 omfattas reglerna skattebefrielse.att av om

endastDet personbil bruk föri första gången detär när tas ären som
Ävenmöjligt få skattebefrielse. personbilar med Euro 3-motoreratt en

tagits i bruk före den juli har emellertid1 1997 till skatte-rättsom
befrielse eftersom lagstiftningen inte innehåller inskränkningnågon till
personbilar tagits i bruk efter detta datum. gäller förDetta ävensom
personbilar med 4-motorer, skattebefrielse förEuro dessa kanmen en

först dagen efter beslutet Europaparlamentet och rådet deges av om
kravnivåer gäller för Euro 4-motorer.som

skattebefrielsen begränsad till högsta belopp. bensin-Förär ett
drivna personbilar med fårEuro 3-motorer skattebefrielsen uppgå till
högst 250 tyska mark och för dieseldrivna personbilar med Euro 3-

får den uppgå till högst tyska500 mark. bensindrivnaFörmotorer
personbilar med f°ar skattebefrielsenEuro 4-motorer uppgå till högst
600 tyska mark och för dieseldrivna personbilar med Euro 4-motorer
f°ar den uppgå till högst 1 200 tyska mark.

Personbilar har med koldioxidutsläpp intemotorer ettsom som
överstiger kilometer90 3-liters personbilar, dvs. bilargram per som
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bränsle till skattebefrielse från ochkör kilometer på liter har100 3 rätt
med personbilen i bruk för första gången till och med den 31när tas

koldioxidutsläppet hardecember förutsättning dock2005. En är att
80/1268/EEG anpassningberäknats i enlighet med direktiv om av

motorfordons bränsleförbrukning till den tekniska utvecklingen i den
93/116/EG. gäller förlydelse i direktiv Detsammasom anges

koldioxidutsläpp intepersonbilar har med ettmotorer somsom
personbilar, dvs. bilaröverstiger kilometer 5-liters120 per somgram

kör kilometer liter bränsle. Sådana personbilar måste dock ha100 på 5
tilltagits i bruk före den januari Skattebefrielsen begränsad1 2000. är

tyska mark för 3-liters personbilar och till tyska mark for000 500 5-1
liters personbilar.

personbilar med 3-motorer ellerFör Euro Euro 4-motorer ävensom
kumuleraduppfyller kraven for och 5-liters personbilar3- ges en

skattebefrielse. personbilar får den skattebefrielseDessa även som
gäller för och 5-liters personbilar.3-
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