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Remissyttrande 

 

Promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel 
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås att skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs och 
vattenbruksverksamhet tillfälligt utökas med 2 000 kronor per kubikmeter, till en sammanlagd 
nedsättning av energi- och koldioxidskatt på 3 930 kronor, per kubikmeter från 1 juli 2022 till och med 
30 juni 2023. 

 

Företagarnas inställning 

Förslaget motiveras med behovet av att bibehålla konkurrenskraft i areella näringar under en tid då 
kostnaderna i dessa branscher ökar markant. Samtidigt erkänns målkonflikten med Sveriges 
ambitioner om kontinuerligt minskade nettoutsläpp av växthusgaser. 

Å ena sidan har Företagarna hållningen att undantag som finns från den generella koldioxidskatten 
bör fasas ut.1 Denna typ av stöd genom tillfälliga undantag, motiverade med att dämpa effekten av 
prishöjningar, gör den långsiktiga miljö- och klimatpolitiken mindre trovärdig. Å andra sidan har 
Sverige bland världens högsta koldioxidskatter2, vilket innebär en fördyrning för berörda sektorer 
redan som utgångspunkt.  

Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt 
ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. 
När sådana skatter börjar gå över nivån som krävs för att täcka sådana kostnader, och användas som 
generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken. Den 
föreslagna skattenedsättningen kan således motiveras, i synnerhet i den del den avser nedsättning av 
energiskatten. 

Patrick Krassén 
Skattepolitisk expert 
Företagarna

 
1 Se rapporten Guld och gröna skatter, mars 2021, s. 26, samt remissyttrande om nytt energiskattedirektiv (Fi2021/02661), 
2021-09-10 
2 Energy taxation, carbon pricing and energy subsidies, februari 2022, s. 18 
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https://www.foretagarna.se/contentassets/b909fe56962c4eeba40758c98bad7507/160321-guld-och-grona-skatter.pdf
https://www.foretagarna.se/contentassets/f30c2314c8684eb4adb1d92e935c5e2e/remissyttrande-energiskattedirektiv-foretagarna.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_EN.pdf

