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Våra Budskap

 Flygskatter minskar inte utsläpp och hjälper inte miljön

 IATA fokuserar långsiktigt och informerar om flygets värde för 
ekonomin – ‘Value of Aviation’ kampanjer

 Överdriven och diskriminerande beskattning av flyget har en negativ 
effekt på ekonomin, tillgänglighet

 Flyget betalar redan sin andel och är inte underbeskattat

1. Inga statliga bidrag / anslag

2. Flyget står för alla kostnader för sin infrastruktur
(flygbolag och passagerare betalar minst
U$ 92.3 miljarder per år = 14.4% av den totala
transportkostnaden1)
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1 Total cost of transport is calculated as commercial aviation revenues plus portion of user charges levied 

via the ticket in addition to the fare. It excludes passenger taxes levied by governments.



Österrikes Air Transport Levy - ‘Flugabgage’

 1 april 2011:      €8 (short range), €20 (medium range), 
€35 (long range)

 1 januari 2013:  €7 (short range), €15 (medium range), 
€35 (long range)

 31 januari 2017: Finansministeriet meddelade att flygskatten kommer
att halveras nästa år (1 jan 2018).

Liknande Skatter inom EU
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Tysklands Air Transport Tax – ‘Luftverkehrsteuergesetz’

 Från € 7.38 till € 48.87 per passagerare (beroende på destination samt på

tiden för anslutning från internationell till inrikes resa).

 IATA uppskattar en ökning av € 1.2 miljarder BNP per år och 19,800 nya jobb

om den tyska skatten togs bort (2014).

 Intraplan visade att skatten resulterade i:

 En minsking av passagerartrafiken på 1.8 miljoner (2011)

 € 740 miljoner lägre intäkter för flygbolagen (2011); 

 € 170 miljoner lägre inkomster för flygplatser (2011); och

 € 230 miljoner mindre inkomster från turismindustrin (2012).

 Vi fortsätter vår lobbying mot skatten

Liknande Skatter inom EU
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UK Air Passenger Duty APD

 £13 – 146 (£150 1apr17) per passagerare beroende på destination och klass

 UK APD ändrades från 4 till 2 avståndsband

 Ny dispens för barn under 16 år

 PwC studie (2015) visade att APD kostar mer än den ger
och att göra sig av med APD skulle snabbt kompenseras av
ökad BNP och nya jobb

 Skottland har utfärdat ett lagförslag för att ersätta den nuvarande APD med 
en egen skotsk Air Departure Tax (ADT)

 Planerar att minska ADT med 50% from 1 april 2018 och sedan
att avskaffa den helt

Liknande Skatter inom EU
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Italiens Council/Municipality Tax:

 Flygplatser i Rom: €7.50 / pass och €6.50 från alla andra flygplatser

 Ett förslag på en ökning av €2.50 uppsköts (Sep – Dec16)

 Den planerade ökningen (from januari 2017) blev till slut 
tillbakadragen i december

Liknande Skatter inom EU
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+ Utveckling av flygskatter i Europa 

 Holland :  Avskaffade sin ‘Air Passenger Tax’ in juli 2009 

efter bara ett år pga de ekonomiska förlusterna

 Irland : ‘Air Travel Tax’ försvann i april 2014

 Italien : Har precis annullerat €2.50 ökning av ‘Council Tax’.

 Österrike : 31 januari meddelades att ‘Flugabgage’ kommer att minska med 

50% den 1 januari 2018

 England: Air Passenger Duty gick ner 2014 och Skottland innoverar med att

vilja inskaffa en egen 50% lägre Air Departure Tax from 1 april 2018 för att

förhoppningsvis ta bort den helt inom en kort framtid

 Flygindustin är en ekonomisk katalysator för alla länder, inte minst Sverige … 

Ekonomiska och sociala vinster kan endast ske om flyget inte diskrimineras av

orimliga skatter och avgifter



Norge

 Flygstolsavgift - Air Passenger Tax 
 NOK 80 / passagerare start 1 juni 2016

 + NOK 2 = NOK 82 from 1 januari 2017

 + 10% VAT på inrikes

Och nu Sverige 1 januari 2018 ? …

Skandinavien
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Flygskatten jämförd med andra länder
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SEK Inrikes/ 

EU/Europa

Mid Range 

Flights

Long Range

Flights

Sverige 80 :- 280 :- 430 :-

Italien 61–70 :- 61-70 :- 61-70:-

Norge 87 :- 87 :- 87 :-

Tyskland 70 :- 217 :- 392 :-

England 143 eller 286:- 804 eller 1697:- 804 eller 1697:-

Österrike idag 66 :- 142 :- 330 :-

Österrike

1 Jan 2018

33 :- 71 :- 165 :-

Värdens

högsta

flygskatt!



Analys av Flygskattsförslaget
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EFFEKTANALYS Utredningens analys IATAs Analys

Inrikesflyget

3.6% - 4.8% minskat resande

= 270,000 – 360,000 passagerare

6.4% prisstigning

7.7% minskat resande

= 543,000 passagerare

Flyg inom Europa

1.4% - 1.9% minskat resande

= 164,000 – 219,000 passagerare

3.2% prisstigning

3.8% minskat resande

= 356,000 passagerare

Resten av världen 1.5% - 2.1% minskat resande

= 26,000 – 35,000 passagerare

6.4% minskat resande

= 138,000 passagerare

Totalt

450,000 – 600,000

5.6% minskat resande

= 1 miljon passagerare

Intäkter från 

Flygskatten

SEK 1.74 – 1.78 miljarder SEK 2.24 miljarder

Lägre BNP - SEK 5 miljarder

Förlorade Jobb - 7,500



WEF ranking for cost competitiveness (taxes and charges) :   FÖRE FLYGSKATTEN
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WEF ranking for cost competitiveness (taxes and charges) :   EFTER FLYGSKATTEN



Aviation has a strong track record on improving efficiency

14



ICAO Taxation Activities – A/39 CORSIA

 Vid ICAOs Assembly (okt 2016) antogs Resolution A39-3

 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

 Ett globalt klimatavtal och styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg

 Största möjliga utsläppningsminskningar till lägsta samhällsekonomiska kostnad

 Flygbolagen kommer att vara tvungna att köpa ‘utsläppsrätter’ för CO2 utsläpp för

internationell luftfart om dessa ligger över 2020 års nivå

 Resolution A39-3 föreskriver att:

 Alla typer av dubbelbeskattning av det internationella flygets utsläpp ska undvikas
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ICAO Taxation Activities – A/39 CORSIA

 Ev. nationella införanden av miljöskatter underminerar CORSIA 

 Ett svenskt beslut att genomföra en miljöskatt för flyg skulle uppfattas som ett

avståndstagande från CORSIA och försvaga Sveriges (och andra EU länders) inverkan

inom ICAO. 

 Alla flyg mellan Sverige och EU, och över 90% av alla kommersiella flyg mellan Sverige

och länder utanför EU, kommer att täckas av CORSIA

OBS: 

 Förra veckan kom Europeiska Kommissionen med ett förslag om att förlänga EU ETS 

undantaget ”stop the clock" för flygningar från EU till länder utanför EU.

 Kommissionen är medveten om att tillämpa en skatt / ETS på utomeuropeiska flyg nu 

skulle skapa en politisk distraktion från det viktiga arbete som görs i ICAO.

 Sverige bör inte sabotera EUs stragegy genom att agera på ett okoordinerat sätt.
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Alternativ till flygskatten:

 Flygskattepengarna spenderas istället på R&D, nya 

miljövänliga flygplan, biobränslen, mm

 Direkta flygrutter, ökad infrastruktur

 CORSIA
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TACK !
Charlotte Fantoli:  fantolic@iata.org Raimonds Gruntins: gruntinsr@iata.org

Ph: +41 22 770 2638 Ph: +46 8 470 02 91
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