Regeringens proposition
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Om koldioxidskatt på företag
Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
1. att En ny myndighet bildas under miljödepartementet vid namn Utsläppsmyndigheten
2. att företag med en omsättning över 25 miljoner per år (dotterbolags omsättning
inkluderas) ska betala 200 kr per ton koldioxid som de släpper ut. Vid utsläpp
involverade i jordbruk och åkeri subtraheras det från det totala utsläppet företaget
skattas för
3. att varje skattereklaration företaget rapportera den mängd koldioxid de tror att de har
släppt ut under skatteperioden till Utsläppsmyndigheten som ska verifiera uppgifterna
4. att koldioxidskatten ska höjas med 5% årligen tills den uppgår till 500 kr per ton
5. att bolagsskatten sänks till 26.5%

Motivering
Klimatfrågan är nu viktigare än någonsin, och om vi inte gör något nu kommer konsekvenserna bli fruktansvärda. Sverige ska vara ett exempel på ett land som kan vara starkt ekonomiskt
samtidigt som vi har en koldioxidskatt. Vi ska visa att vi har ett inflytande och att vi kan ha
en påverkan. En koldioxidskatt kommer uppmuntra företag att utveckla grönare teknologier
som kan vara mer effektiva och väcka intresse på världsmarknaden. Att bolagsskatten sänks
ger företag ytterligare en anledning att dra ner på sina koldioxidutsläpp.
Kostnaderna av att inte göra något alls för klimatet kommer vara omöjliga för mänskligheten
att kunna betala och därför måste vi allt vi kan nu, för oss och för våran framtid. De pengar
som skatten drar in kommer också kunna användas till flera andra delar av våran välfärd,
som att fixa vården, utbildning eller forskning.
Det har bevisats att en koldioxidskatt är effektiv och fungerar av flera andra länder som
faktiskt lyckats genomföra den, t.ex har Kanada en koldioxidskatt som både fungerar och är
effektiv samtliga haft positiva förändringar för klimatet.
Det är dags att vi tar ansvar.
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