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Remissen gäller ett förslag om förlängning av den tillfälligt utökade nedsättning, som inför-
des den 1 juli 2022, på de punktskatter som tas ut på dieselanvändning i jord- och skogsbru-
ket. Den befintliga nedsättningen löper ut den 30 juni 2023. I promemorian föreslås att den 
tillfälliga nedsättningen ska förlängas till och med 31 december 2023. 

Konjunkturinstitutet har inga synpunkter på förlängningen av skattenedsättningen, utöver 
myndighetens synpunkter på den ursprungliga promemorian då skattenedsättningen inför-
des. Dessa synpunkter sammanfattas nedan. 

TYDLIGARE MOTIVERING EFTERLYSES 

Konjunkturinstitutet efterlyser ett tydligare resonemang om motivet till skattenedsättningen. 
De prisökningar på insatsvaror, såsom diesel, som inte är specifika för Sverige ger inte up-
penbart anledning att införa ytterligare stöd till jord- och skogsbruket. Denna typ av prisök-
ningar bör till stor del kunna övervältras på konsumenten utan att de svenska areella näring-
arna drabbas i konkurrenshänseende. Detta resonemang bör gälla även för de globala prisök-
ningar på diesel som uppstår till följd av situationen i Ukraina. 

ETT STÖD SOM INTE PÅVERKAR DIESELPRISET VORE ATT FÖREDRA 

Ur effektivitetssynpunkt vore det bättre med ett stöd som är utformat på ett annat sätt än att 
sänka priset på diesel. Ett klumpsummestöd, eller en annan typ av stöd som inte är kopplat 
till dieselpriset, skulle innebära att de berörda sektorerna möter marknadspriset på drivmedel, 
och att deras drivmedelsanvändning därmed styrs mot en samhällsekonomiskt effektiv nivå. 
Ett tydligare resonemang om möjliga alternativa lösningar i promemorian vore önskvärt. I 
promemorian konstateras enbart att ”[b]edömningen är att en justerad skatt i nuläget är den 
lämpligaste åtgärden för att stödja de areella näringarna”, utan vidare motivering. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Albin Kainelainen. Föredragande har varit 
David von Below.  
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