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Remissyttrande 
 

Promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt 
 
 
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås ett antal förändringar av kemikalieskatten på viss elektronik, också benämnd 
elektronikskatten. Rätten till avdrag ska enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller 
fosfor. Huruvida ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt ska inte påverka avdragsrätten. Varor som 
inte innehåller brom eller klor ska medges avdrag med 50 procent, och varor som därtill inte 
innehåller fosfor medges avdrag med 95 procent. Skatten ska vara 11 kr/kg av den skattepliktiga 
varans nettovikt för vitvaror, och 154 kr/kg för övrig elektronik. Maximal skatt per skattepliktig vara 
ska vara 470 kr.  

Skattskyldigheten ska begränsas för begagnade varor och dessa regler samordnas med möjligheterna 
till återbetalning i vissa fall. Varor som är tillverkade före den 1 juli 2017 föreslås undantas. 
Skattskyldigheten för lagerhållare utvidgas till att även gälla då en vara tas till ett försäljningsställe 
som inte är det egna.  

Ett system med schablonbeskattning föreslås för import och otillåten införsel när det inte av 
tulldeklarationen går att utläsa en varas nettovikt. Schablonbeloppen ska baseras på de tyngsta varor 
som normalt förekommer på marknaden inom respektive kategori. Om beskattning har skett enligt 
schablon kan en skattskyldig inom två månader skriftligen inkomma till Tullverket med uppgifter om 
vikt för att få skatten beräknad enligt ordinarie regler. Hänvisningen till KN-nummer föreslås 
uppdateras till den version som gällde den 1 januari 2022. Vissa KN-nummer som omfattas av skatten 
uppdateras till närmast motsvarande nummer i den nya versionen.  

Ändringarna avseende viss import föreslås träda i kraft den 31 december 2022 och övriga ändringar 
den 1 juli 2023. 
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Företagarnas inställning 

Företagarna anser sedan tidigare att elektronikskatten bör avskaffas.1 Den ståndpunkten kvarstår. 
Skatten är alltjämt administrativt betungande och suboptimalt konstruerad, utan att ha påvisbar 
miljönytta. Som påpekas i Skatteverkets remissvar2 kommer förändringarna som föreslås i denna 
promemoria inte att förändra slutsatserna i den utvärdering som Skatteverket och 
Kemikalieinspektionen genomförde 2020. 

Vad avser förslagen i den föreliggande promemorian, tillstyrker Företagarna förslaget att 
avdragsrätten inte ska påverkas av huruvida ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Likaså tillstyrker 
Företagarna att begagnade varor ska undantas från beskattning. Av konkurrensskäl bör detta 
undantag gälla oavsett var en begagnad vara köps från.  

Företagarna anser att full avdragsrätt ska gälla för varor som saknar de berörda kemikalierna, för att 
det angivna målet om att dessa kemikalier ska fasas ut gynnas. 

Företagarna har inga synpunkter på förslaget om uppdatering av KN-nummer.  

Vad avser förslaget om schablonbeskattning för varor där uppgift om vikt saknas, anser Företagarna 
att tidsfristen för den skattskyldige att inkomma med uppgift till grund för ordinarie beskattning, två 
månader, är för kort. Tidsfristen bör vara mer generös för att ta i beaktande att den skattskyldige vid 
till exempel komplettering kan behöva inhämta uppgifter från annan part. Vi föreslår därför fyra 
månader som tidsgräns. 

 
 

Philip Thunborg 
Näringspolitisk expert 
Företagarna

 
1 Se bland annat remissyttrande 2020-01-08 
2 2022-04-11, dnr. 8-1495880 

Fredrik Östbom 
Samhällspolitisk chef 
Företagarna 

https://www.foretagarna.se/contentassets/6793755ba5c0441484d2c10e152a7ab2/fi2019-03580-s2-foretagarna.pdf
https://www.regeringen.se/496ff0/contentassets/f33537cf8d624864986d33bba28dd715/skatteverket.pdf

