Konec daňových úlev pro letecká paliva v EU ve výši 27 miliard eur!
Omezování počtu letů je jedním z nejdůležitějších opatření pro snížení uhlíkové stopy každého
z nás. Bohužel, létání je často levnější než jiné dopravní prostředky, například vlak, a někdy i
auto. Částečně je to proto, že letecká paliva (letecký benzín a letecký petrolej; dále jen kerosin)
jsou v EU na rozdíl od jiných paliv osvobozeny od daně.
Proto jsme spustili Evropskou občanskou iniciativu, která má za cíl konec celoevropského
osvobození těchto paliv od daně z pohonných hmot. Pokud naše petice během jednoho roku
shromáždí alespoň 1 milion podpisů, bude Evropská komise muset navrhnout zavedení daně z
leteckých paliv vládám členských států EU. Proto je důležité, abychom vyjádřili podporu
spravedlivější a zelenější mobilitě a nasbírali více než jeden milion podpisů.
Emise CO2 z letectví vzrostly v EU v posledních třech letech o 21 %, proto je snížení počtu letů
podstatnou součástí opatření pro omezení emisí skleníkových plynů. V médiích publikovaná
neveřejná studie Evropské komise ukázala, že zdanění kerosinu prodávaného v Evropě by
snížilo emise z letecké dopravy o 11 % (16,4 milionu tun CO2), nemělo by žádný čistý dopad na
pracovní místa ani na hospodářství, a výnosy z něj by přinesly téměř 27 miliard eur ročně.
Navrhujeme využít těchto daňových výnosů ke zlepšení dálkových železnic v celé Evropě tak,
aby se ekologičtější způsoby dopravy staly cenově dostupnějšími a pohodlnějšími. V případech,
kdy neexistují alternativní možnosti dopravy, navrhujeme výjimku ze zdanění; jedná se o lety na
a z ostrovů, které nejsou spojeny s pevninou tunelem či mostem.
Nechceme, aby náklady nesli spotřebitelé, a proto navrhujeme zavést daň z pohonných hmot,
která bude motivovat letecké společnosti ke snížení spotřeby paliva, namísto uvalení DPH na
letenky. Navrhujeme také zavedení tzv. regresivní daně, což znamená, že čím kratší let bude,
tím vyšší se uplatní daňová sazba. Ke krátkým letům je totiž k dispozici více dopravních
alternativ.
Sdílejte prosím tuto petici ve vašich newsletterech, na sociálních sítích a s novináři.
Potřebujeme nasbírat jeden milion podpisů!
Ukončeme osvobození leteckého kerosinu od daně!
Více informací a petici naleznete na adrese: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/
Přímý link na petici: https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
Kontakt: kerosene.eci@gmail.com
Facebook: Ending the kerosene tax EUxemption
Twitter: @kerosenetax_EU and #fairosene
Instagram: e
 ci_kerosene and #fairosene

