Concitos skatterapport, del I
Christian Ege, sekretariatsleder
Det Økologiske Råd
19. marts 2014

Gode generelle konstateringer
Godt at holde fast i Stern-rapporten og ”Costs of inaction”
”Pick-the winner-strategi” – et misbrugt begreb.
Rapporten bruger det (s. 24), men modificerer (note 4) –
at VE-mål i EU og støtte til udvikling af vindmøller i DK
kan være virkningsfuldt
Erkender at EU’s kvotesystem er utilstrækkeligt – helt
frem til 2030
CO2-afgift skal gælde i kvote og ikke-kvote sektorerne
Klimaproblemet løses ikke af markeds-prisstigninger på
fossile brændsler
DK kan få first-mover fordele
Udflytning gavner ikke klimaet – konkurrenceudsatte
virksomheder må behandles mere lempeligt – enig

Carbon-leakage og provenufald
Overvej afgift på produkter frem for udledninger –
sml. SR-forslag om cementafgift i 2001
Er processen vigtig - vil vi påvirke producenter til
renere teknologi (gartneri),
eller er udslip især knyttet til selve produktet (kød,
køretøjer)?
Cement: begge dele! Hvad er vigtigst?
Produktafgift egner sig til produkter, hvor
produktionsmetoden kun betyder lidt, f.eks. kød
DK: Faldende provenu fra grønne afgifter skyldes
politik – registreringsafgiften fra 2007 ikke dynamisk,
ingen index-regulering i 2002-08

Dobbelt dividende
Forskellig konklusion om dobbelt dividende – s. 36
”tvivlsom” med mindre der sker omfordeling til
fordel for de beskæftigede – men flere
undersøgelser peger på dobbelt dividende –
erkendes s. 46 ”under særlige omstændigheder”
S. 57 (Skattekommissionen): hvis der var en
økonomisk gevinst ville det have været realiseret
allerede – ”aktørerne handler altid rationelt på
markedet”!
Cometr: lille positiv BNP-effekt i EU-landene, hvis
tilbageførsel og undtagelser for konkurrenceudsatte
– højest i Sverige og Finland
CE: i DK vil provenuet udhules over tid –
tilbageførsel ikke mulig

Subsidier og certifikater

Anbefaler omkostningseffektive subsidiesystemer
som supplement – enig
Grønne certifikater og subsidier – kræver at kun
reelle klimagas-reduktioner kan få certifikat – ikke
”gammel” vind eller vandkraft

Forsyningssikkerhed

”Forsyningssikkerhedsproblem ikke presserende” –
ingen knaphed før 2050.
Skelne mellem fysisk og politisk knaphed
- er det skrevet før Krim-krisen?!

Tax what you burn, not what you earn!
Brug af grønne afgifter bør ikke forudsætte at
eksternaliteter kan beregnes
De kan fastlægges ud fra, hvad der giver
adfærdsændring
Afgiften fastsættes på et niveau, så DK kan nå målet
om max. 2,2 t CO2e/person i 2050 (s. 52)
Adfærdsændring og provenuskabelse kan forenes,
f.eks. i elafgift og registreringsafgift på biler
Afgifter kan begrænse eller fjerne et forbrug – jfr.
hhv. benzin og CFC
De begrænsende afgifter kan levere et ret stabilt
provenu – på lang sigt kan det være nødvendigt at
finde et andet beskatningsgrundlag, f.eks. biomasse

Scenarierne

Grundscenariet: 61% af energirelaterede CO2e fra
transport i 2050
Viser tydeligt, at vi ikke bare kan lade
transportsektoren gå fri – som klimaplanen lægger
op til
Omverdenen vil være uambitiøs de kommende år
Danmark må gå i spidsen
Derfor dur scenarier med ens CO2-beskatning ikke
- ville føre til udflytning af virksomheder – eller
laveste fællesnævner
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