
 

2015-05-19 Rnr 18.15   

                                                

                                                             Finansdepartementet 

                                                             103 33 Stockholm 

  

 

 

Sveriges akademikers 

centralorganisation 

Box 2206 

103 15 Stockholm 

Besök: Lilla Nygatan 14 

Tel växel: 08-613 48 00 

Fax: 08-24 77 01 

E-post: kansli@saco.se 

www.saco.se 

 

 

 

 

REMISSVAR (Fi2015/699) 

 

Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4) 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet ”Ett svenskt 
tonnageskattesystem” (SOU 2015:4).  

I betänkandet analyseras möjligheten att införa ett tonnageskattesystem i 
Sverige och i samband med detta också pröva befintliga stöd till 
sjöfartsnäringen. Syftet med förslagen ska vara att öka antalet svenskflaggade 
fartyg. 

 

Sacos synpunkter 

Saco delar utredningens bedömning att ett tonnageskattesystem bör införas i 
Sverige. Erfarenheterna från andra länder är att en sådan modell för 
beskattning har potentialen att kraftigt öka andelen svenskflaggade fartyg och 
förbättra den svenska sjöfartens konkurrenskraft.  

Enligt utredningens förslag ska skattemodellen bara tillämpas för fartyg som 
huvudsakligen används i internationell verksamhet eller för inrikes sjöfart i 
annat land. Saco menar att regeringen även bör överväga en utvidgad modell 
där svenskflaggade fartyg som trafikerar svenskt vatten men som möter en 
stark internationell konkurrens från utlandsflaggade tonnagebeskattade fartyg 
också omfattas av tonnageskatt. Det är självklart samtidigt viktigt att gränsen 
inte blir så flytande att ett företag i praktiken själv får möjlighet att bestämma 
om det ska omfattas av tonnageskatt istället för konventionell beskattning i 
skatteplaneringssyfte. 

Samtliga statliga utredningar är skyldiga att lämna ett förslag till finansiering 
av sina förslag om de bedöms påverka de offentliga finanserna negativt. Enligt 
direktiven till utredningen ska utredningen ange konkurrensneutrala 
finansieringsförslag inom transportsektorn. Utredningens förslag på 
finansiering, där en sänkning av sjöfartsstödet utger större delen, bedöms i sig 
påverka antalet svenskflaggade fartyg negativt, vilket är olyckligt sett till 
utredningens syfte. Detta påpekas också i betänkandet. 

Saco har sedan en längre tid tillbaka förespråkat att en övergripande översyn 
görs av hela skattesystemet. Finansieringen av ett svenskt tonnageskattesystem 
skulle företrädesvis kunna hanteras inom ramen för en sådan översyn. 
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