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Yttrande gällande promemorian ”Höjd energiskatt och 
koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt 
höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”  

Företagarna har givits tillfälle att yttra sig gällande rubricerad promemoria och lämnar 
följande synpunkter avseende höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Företagarna har 
inga synpunkter på höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning.  
 
Bakgrund 
 
Kemikalieskattelagen infördes i april 2017 med syftet att minska förekomst, spridning 
och exponering av farliga ämnen gentemot människa och miljö. Skattenivån sattes lågt 
för att 2019 omräknas utifrån förändringarna i konsumentprisindex, vilket framgår av § 
3 a. Som beskrivet i promemorian skulle detta innebära en justering från 120 till 122 
kronor för övrig elektronik och maxbeloppet skulle höjas från 320 till 327 kronor.   
 
Istället för en indexering avser regeringen i förslaget en skattehöjning från 8 till 11 
kronor per kilo för vitvaror och från 120 till 160 kronor för övrig elektronik. Maximala 
skattebeloppet per vara höjs från 320 till 440 kronor. Detta är en procentuell ökning 
med 37,5 %, 33,3 % respektive 37,5 %.  
 
Synpunkter 
 
Företagarna avstyrker förslaget om höjd kemikalieskatt.  
 
Implementeringen av kemikalieskatten medförde en orimlig administrativ börda för 
små- och medelstora företag. Som det uppges i promemorian beräknades företagen 
avsätta 2 - 8 timmar per månad för detta och merkostnaden uppgå till 1 200 – 10 000 
kronor per år. En höjning av kemikalieskatten kommer innebära ytterligare 
administrering för dessa företag då de måste uppdatera befintliga system/modeller. Det 
är tid och pengar som företagen istället skulle kunna använda på verksamhetsutveckling, 
rekrytering mm.  
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Det är anmärkningsvärt att regeringen inför förslaget inte har undersökt hur företagens 
administrering av kemikalieskatten faktiskt har gått till, utan enbart utgått från 
kemikalieskatteutrednings antaganden nu när skatten föreslås att höjas. Det fastslås 
enbart att kostnadsstorleken av höjningen är ”svår att bedöma”. 
 
Därtill framgår det i promemorian att det är svårt att uppskatta de samhällsekonomiska 
och hälsomässiga vinsterna av en minskad användning av produkter som innehåller de 
farliga ämnen regeringen vill komma åt. Återigen används kemikalieskatteutredningens 
underlag, som enbart gjorde en grov uppskattning över de hälsoekonomiska vinsterna. 
När en skatt föreslås att höjas, som påverkar små- och medelstora företags ekonomi, är 
det önskvärt att underlaget baseras på underbyggd fakta och statistik.  
 
Företagarna företräder närmare 70 000 små och medelstora företag varav många inom 
databranschen har fått känna på effekterna av kemikalieskatten. Exempelvis uppger en 
medlem att hens försäljning till privatkunder har sjunkit med 40 % sedan skatten 
infördes. En höjning av skatten med 33 % riskerar att leda till nedskärningar och/eller 
utlokalisering till andra länder eftersom marginalerna för denna bransch redan är väldigt 
små.  
 
Kemikalieskattens implementering har även lett till en snedvriden konkurrens. Om 
svenska konsumenter väljer att köpa elektronik som omfattas av skatten via en utländsk 
e-handelsplats undgår de att betala skatt. Utländska företag gynnas och svenska företag 
missgynnas. En förhöjd skatt kommer enbart att öka incitamentet att köpa elektronik 
från utländska leverantörer och med hänseende till att e-handel ökar generellt sätt slår 
detta hårt mot svenska företag, eftersom de inte kan konkurrera på samma villkor.  
 
Kemikalieskatten kan även betecknas som en ”straffskatt”. Om ett företag 
tillverkar/importerar elektronikvaror som omfattas av skatten, men som inte innehåller 
något av de farliga ämnena (fosfor, brom, klor) behöver företaget ändå betala 10 % av 
skatten. Att det finns undantag är bra, men incitamentet är inte tillräckligt starkt förrän 
undantaget är 100 %. Att göra rätt för sig, bidra till omställningen och minska andelen 
farliga kemikalier i samhället ska inte straffa sig, snarare tvärt om. Det ska uppmuntras.  
 
Företagarna och våra medlemmar är positivt inställda till att andelen farliga kemikalier 
ska minska i samhället. Det gynnar våra medmänniskor, våra barn och miljön. Men 
kemikalieskatten utformning är i dagsläget undermålig och en höjd skattesats kommer 
fortsättningsvis påverka svenska små- och medelstora företag negativt.  
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