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Finansdepartementet    Diarienr. Fi2022/03353 

Skatte- och tullavdelningen 

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter    

      

 

 

Remissvar gällande Finansdepartementets promemorian ”Förlängning av den 

tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, 

skogs och vattenbruk” 

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. 

Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och 

drivmedel för hållbara resor och transporter i hela landet. Drivkraft Sverige står 

bakom de svenska klimatmålen och målet att EU ska nå netto-noll senast 2045.   

 

Drivkraft Sverige har getts möjlighet att till Finansdepartementet inkomma med 

synpunkter på ovan nämnda promemoria. 

 

Bakgrund 

Regeringen föreslår att skattenedsättningen ovan, som upphör den 1 juli 2023, 

förlängs till den 31 december 2023.  

 

Skattenedsättningen motiveras med att priset på flera viktiga insatsvaror inom dessa 

näringar ökat kraftigt, inte minst på grund av kriget i Ukraina. Den tillfälligt utökade 

nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel motiveras också av behovet av 

att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extraordinära 

situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Regeringen har i 

budgetpropositionen för 2023 bedömt att dessa förhållanden kommer att kvarstå 

under hela 2023. 

 

Nedsättningen av koldioxidskatten blir 2 491 kronor per kubikmeter och nedsättning 

av energiskatten blir 1 582 kronor per kubikmeter. Nivån på den tillfälliga utvidgade 

nedsättningen har anpassats efter de skatt som kommer att gälla den 1 januari 2023 

för att jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna i princip inte ska 

betala någon skatt på sin dieselanvändning i arbetsmaskiner. Den 1 januari 2024 

försvinner energiskattenedsättningen helt och koldioxidsskattenedsättningen återgår 

till 1 930 kronor per kubikmeter. 
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Drivkraft Sverige har inget att anföra gällande förslaget eller konsekvensanalysen 

utan tillstyrker förslaget i sin helhet.  

 

 

Stockholm den 23 januari 2023 

 

Drivkraft Sverige 

 

Anders Norén   

Hållbarhetschef    


