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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Yttrande över betänkandet om Skatt på fluorerade
växthusgaser (SOU 2009:62).
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I betänkandet föreslås en skatt vid införsel av fluorkolväten (HFC) , rätt till avdrag eller återbetalning av
skatt för HFC som förs ut ur landet samt en premie vid inlämnande av HFC för destruktion. I den
upprättade konsekvensutredningen framgår att syftet med förslaget är att minska utsläppen av HFC och
därmed bidra till uppfyllandet av Sveriges klimatmål. Enligt betänkandet saknas ett gångbart alternativ
till en skatt för att uppnå det angivna syftet.
Av konsekvensutredningen i betänkandet framgår att förslaget medför ökade administrativa kostnader
för berörda företag. Konsekvensutredningen innehåller emellertid inte någon beräkning av dessa
kostnader, exempelvis kostnader för redovisning av skatt, ansökan om återbetalning av skatt, ansökan
om destruktionspremie samt upprättande av analysintyg. I avsaknad av sådan beräkning kan
Regelrådet inte bedöma om förslaget från administrativ synpunkt är den lämpligaste lösningen.
Regelrådet avstyrker förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Enligt 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) ska, om ett betänkande innehåller förslag till nya eller
ändrade regler, konsekvenserna av förslagen anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i
konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. Som framgår av det föregående innehåller konsekvensutredningen enligt Regelrådets
uppfattning inte en tillfredsställande beskrivning av de administrativa kostnaderna.
Konsekvensutredningen är därmed, trots att den i andra delar uppfyller kraven i nämnda förordning,
bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 30 september 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Dean Stomilovic.
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