Skattereform med grønne fodaftryk!
Det Økologiske Råds forslag til elementer i en grøn skattereform

En bæredygtig udvikling kommer ikke af sig selv. Princippet om, at det er
forureneren, som skal betale for den forvoldte forurening, skal være en
grundlæggende rød tråd i udviklingen af et grønnere Danmark.

I praksis kan dette gøres ved en grøn skattereform –
ved at få markedet til at arbejde for miljøet. Danmark
har brug for en skattereform med tydelige grønne
fodaftryk.
Regeringens skattekommission barsler d. 2.februar
2009 med deres forslag til en skattereform.
Af kommissoriet fremgår det at reformen skal fremme
regeringens ambitioner på klima- og energiområdet og
tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle
på en miljø- og energibesparende måde. Statsministeren støttede på Venstres landsmøde i november 2008
en grøn skattereform: ”Vi har brug for et skattesystem,
hvor vi beskatter mindre på det vi har brug for (arbejde)… og mere på det vi gerne vil af med (forurening).”
Men er der nu realiteter i de fine ord, når det kommer til
de svære spørgsmål: må bilejerne røres, må boligejerne
røres osv.?
Det Økologiske Råd har opstillet 10 grønne anbefalinger, som politikerne kan lade sig inspirere af til forårets skatteforhandlinger. Vores anbefalinger omfatter
brugen af grønne afgifter indenfor 6 sektorer:

Trafik, landbrug, andre erhverv, bygninger, husholdninger og produkter.
Nedenfor har vi udvalgt 10 af de vigtigste forslag.
Sigtet er dels generelt at øge de grønne skatter og dermed muliggøre sænkning af indkomstskatten, dels på
de enkelte områder at påvirke borgernes og virksomhedernes adfærd i en mere miljøvenlig retning.
Det er vigtigt, at skattereformen samlet set ikke virker
socialt skævt. Nogle af de grønne afgifter (men ikke
dem på biler og benzin) virker i sig selv socialt skævt –
dog ikke så meget som momsen gør. Det kan ikke nytte
primært at bruge provenuet fra grønne afgifter til at
sænke mellem- og topskat. Der skal sikres lettelser i
bunden – og kompensation til folk på overførselsindkomster.
Men vil dette ikke ramme virksomhederne, vil nogle
spørge. Nej, de virksomheder, som er på forkant vil
tværtimod får fordele af at lære at operere på fremtidens globale marked, hvor ressourcer og CO2 er noget
man skal spare på!

De 10 vigtigste grønne anbefalinger:
Grønne virkemidler

Provenu

1. Kørselsafgift – på sigt roadpricing
Der skal indføres et satellitbaseret roadpricing
system. Men det kan tidligst ske fra 2015. Indtil da
etableres bompenge (trængselsafgifter) i de største
byer – samt en simpel kørselsafgift pr. kilometer, på
baggrund af aflæsning fra en plomberet kilometertæller. Til gengæld halveres den grønne ejerafgift og
vægtafgiften

= 5 mia. kr.
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2. Afskaffelse af befordringsfradrag
Det eksisterende befordringsfradrag præmierer at
man bosætter sig langt fra sit arbejde og understøtDet Økologiske Råd
ter den generelle tendens til stigende pendling i sammtidens miljø skabes
i dag
fundet.
Det anvendes mest omkring de store byer,
hvor der faktisk er gode kollektive trafikforbindelser
– derfor foreslår vi det afskaffet

10 mia. i brutto-provenu fratrukket 5 mia. i provenutab ved halvering af grøn energiafgift og vægtafgift

= 2, 7 mia. kr. – som i stedet bør bruges til investeringer i en bedre kollektiv trafik samt til fremme af
udvikling af landdistrikter, herunder særlige løsninger for pendlere bosat i landdistrikter med dårlige kollektive trafikforbindelser. Vi regner således
ikke med et provenu, som kan bruges til indkomstskattelettelser

fortsætter på bagsiden

Grønne virkemidler (fortsat)

Provenu (fortsat)

3. Bedre CO2 – incitamenter på erhvervs- og
gulpladebiler
Afgifterne forhøjes og omlægges, så de fremmer biler
med lavt CO2-udslip, for både firmabiler og taxaer.
Frikørselsordningen for taxaer afskaffes. Benyttelsesafgiften for privat brug af firmabil skal gøres
kørselsafhængig

Afskaffelse af gulpladeordning for private

4. Øgede afgifter på benzin og diesel
Danmark har lave afgifter på drivmidler i forhold til
nabolandene – ca. 1 kr. lavere end den tyske, dog kun
40 øre, når momsen indregnes. Udsalgsprisen er for
privatkunder næsten den samme. Det vurderes, at
prisen kan være lidt over den tyske, uden at grænsehandlen bliver for voldsom

Benzin- og dieselafgift hæves med 1 kr/l incl.moms
= 4,25 mia. – på længere sigt 3,25 mia. kr.

5. Afgifter på fly- og færgetrafik
Disse er i dag fritaget for energiafgifter. Der indføres
energiafgift på færgetrafik, og passagerafgiften på
flytrafik genindføres på både inden- og udenrigsture

= 800 mio. kr.

6. Forhøjelse af afgift på pesticider
Pesticidforbruget er steget siden 2003, stik imod de
vedtagne målsætninger. Det skal modvirkes gennem
en fordobling af den eksisterende pesticidafgift – i
kombination med andre virkemidler, herunder bedre
sædskifter

= 400 mio. kr.

7. Afgift på ikke-bioforgasset gylle
En afgift på udkøring af gylle, der ikke er forgasset
vil gøre bioforgasning mere attraktiv for landmændene. I praksis må det ske som en afgift pr. dyreenhed. Dette vil bl.a. ramme økologiske og fritgående
dyr, hvor man i sommerhalvåret, hvor de går ude,
ikke kan opsamle gyllen. Da netop de fritgående dyr
har fordele i forhold til såvel naturpleje som dyrevelfærd, bør denne negative effekt kompenseres ved en
tilskudsordning

Afgift på udkørsel af uforgasset gylle merprovenu

8. Generel energiafgift på erhverv
Der er store energibesparelsespotentiale – specielt
indenfor erhvervene. Derfor foreslås en generel
afgift, til fremme af besparelser og forsyningssikkerhed. Den lægges både på den kvote- og ikke-kvote
belagte sektor. CO2-afgiften hæves for den ikke-kvo-

Afgift på 150kr/t CO2 for ikke kvotebelagte-sektor
og 20 øre/kWt for alle sektorer, dog 5 øre for tung
proces

= 400 mio. kr.

Revidering af hyrevognsordning (frikørselsordning
afskaffes) = 200 mio. kr.
Bruttoprovenu: 260 mio. Vi antager, at ændringen
får taxavognmænd til at købe brændstofbesparende
biler, så registreringsafgiften reduceres.

Der er tale om et nettoprovenu, hvor der er indregnet en elasticitet – at benzin/diesel-forbruget som
følge af afgiftsstigningen falder med 3% på kortere
og 7% på længere sigt

En fordobling ville give 500 mio. kr brutto (samlet
provenu 1 mia. kr). Vi har indregnet et fald i forbruget på 10% som følge af afgiftsstigningen. Dermed
et total provenu på 900 mio. og en stigning på 400
mio.

= 390 mio. kr.

Indførelse af tilskudsordning for Økologiske og
fritgående dyr. Ordningen skal nøje tilrettelægges
for at der ikke opstår skævheder. Provenutab ikke
beregnet

= 5,4 mia. kr.

tebelagte sektor og afskaffes for den kvotebelagte
9. Øget beskatning af energi i husholdninger
For at fremme besparelser hæves afgifterne på både
el og varme. Ift. varme skal forhøjelsen indrettes,
så fjernvarmen mindst opretholder sin nuværende
konkurrenceevne over for naturgas og fyringsolie

Samlet forhøjelse på el og varme = 2 mia. kr.
Afgiftsrabat på elvarme fjernes = 39 mio. kr.

10. Særafgift på produkter i ringeste energiklasse
Den eksisterende energimærkning skal stammes op,
og flere apparater, f.eks. radio/TV og computerudstyr
energimærkes. På baggrund heraf indføres en særafgift på produkter i de ringeste energiklasser.

Differentierede afgifter på produkter i de ringeste
energiklasser – i gennemsnit 500 kr/apparat, f.eks.
køleskabe/frysere i klasse A og ringere, andre hårde
hvidevarer i klasse B og ringere:
Provenu ca. 30 mio. kr.
Tilsvarende afgift på lyskilder – provenu ikke beregnet.

Samlet provenu af de 10 forslag =

21,6 mia. kr./år

Heraf kan indgå i en grøn skattereform =

18,9 mia. kr./år

