Remissvarfrån Inrego angåendehöjd kemikalieskatt (diarienr. Fi2019/ 00431/ S2).
Inregoarbetar med återanvändningav IT-produkteroch försäljningav IT-produkteri andrahand och
kan konstateraatt en höjningav skattenytterligare kommer att hämmaandrahandsmarknaden
för
begagnadelektronik och försvåraför återanvändningsindustrin
i Sverigeatt utvecklasoch överleva.
Vi vänderossbådemot skattensom sådansamt en höjningav skattenivånmed följande argument:
Finansdepartementethar i tidigare korrespondensupplystossom att ”begagnadevaror
normalt inte beskattas”samt ”för begagnadevaror som tidigare har beskattatsinträder
såledesinte heller någonskattskyldighetom de säljsigen”. Det stämmerinte alls med
verkligheteneller hur Skatteverketanseratt vi och våra branschkollegorskatolka reglerna.
Inregoköper IT-produktersom organisationerinte längrebehövereller fasarut av andra skäl.
Det vi köper från ”vanliga” organisationersom inte är registreradelagerhållare,kan sedan
säljasvidareutan att beläggasmed skatt. Men: en mycketstor del av produkternavi köper
kommer via IT-återförsäljare.Dennagrupp hanterarmerparten av utrustningenpå
andrahandsmarknaden.
När en återförsäljaresäljer nya datorer till ett företag är det vanligt
att de ocksåfår ta hand om de produkter som byts ut. IT-återförsäljaresom säljerprodukter i
Sverigeär i regel alltid registreradelagerhållareoch när Inrego,som ocksåär registrerad
lagerhållare,köper begagnadeIT-produkterfrån en återförsäljareså måstevi betala
kemikalieskattnär produkternavidaresäljsi Sverige.Låt sägaatt vi skulleköpa produkterna
som ej registreradlagerhållare–då får istället återförsäljarenbetala skatt men likväl blir
begagnadeprodukter skattskyldigaoch utfallet med andraord detsamma.
Men kan skattenundvikasom återförsäljarnaocksåregistrerarett bolagsom inte är
registreradlagerhållare?Möjligen. Men man måsteförstå att begagnadeprodukter är en
marginelldel av IT-återförsäljarnasverksamhetoch hittills har ingen återförsäljarevarit
intresseradav att läggatid och resurserpå att etablerasärskildaföretag för det ändamålet.
Under vårt senasteräkenskapsårinbetaladevi cirka3,3 miljoner kronor i kemikalieskatt–det
är nästanlika mycketsom vi betaladei bolagsskatt(3,6 miljoner kronor) sammaår och är
medel vi hadebehövt för att kunnautvecklaverksamheten.
I praktikeninnebärkemikalieskattendessutomatt en produkt kan beläggasmed skatt flera
gångerunder sin livscykel,dvs varje gångden säljsi Sverige.Påandrahandsmarknaden
kan
inte dubbelbeskattningundvikas.När vi köper låt säga1 000 begagnadeIT-produkter,
datorer, mobiler, servrarmm, av varierandeålder från företaget X så behövervi samlain
dokumentationom var och när dessaprodukter ursprungligenköptesin och om
kemikalieskatthar inbetalats.Tror någonatt det är möjligt att genomförai verkligheten?
Svaretär nej. Ytterst få företag kan,vill eller får lämnaut originalfakturanför ett inköp till en
extern leverantör.Skatteverketanseratt bevisbördanligger på ossoch effekten blir att vi
betalar in skatt för allt och ävenför produkter som med största sannolikhetredan har
beskattats.Det spelaringenroll om vi bedömeratt produkternai fråga har beskattats
eftersom vi saknarbevis.Det endasättet, förutom att införa ett generellt undantagför
begagnadeprodukter i kemikalieskatten,är att införa ett nationellt prylregisterpå
serienummernivåi likhet med fordonsregistret.

Skattenhar lett till att de ekonomiskaincitamentenför återanvändninghar minskat,vilket
leder till att större volymer IT-utrustningskrotasoch återvinnsi onödanistället för att
återanvändas.Det handlarom produkter som innan skattenträdde i kraft kundesättasut på
marknadenigen. Skatteninnebären markant högre kostnadsom dessutom,enligt vårt
synsätt,blir orimligt hög i proportion till värdet på begagnadeIT- och elektronikprodukter.
Med en höjning av skattenförsämrasde ekonomiskaförutsättningarnaför återbruk
ytterligare. Förhållandetskatt och värdepå begagnadIT blir ännu skevare.
Fleraproduktgrupper,som t ex skärmaroch skrivare(relativt tunga produkter), får på grund
av skattenen nästandubbelt så hög prislappoch blir i princip osäljbara.Ochi sammaslagblir
det mindre intressantför företag/myndigheteratt avyttra sinagamlaprodukter när det
ekonomiskavärdet sjunkeroch omvandlastill skatt. Resultat:färre produkter återbrukasoch
mer återvinns.Det saknasstatistik som bevisardet, men högre priser/ökadekostnaderleder
i regel till minskadkonsumtion.
Kemikalieskattenleder ocksåtill att vi som aktör nu exporteraren större andel av
produkternaför att på så vis slå vakt om vår affärsverksamhet.Vi skullehellre sälja
produkternai Sverigeeftersom det finns ett stort behovav begagnadedatorer inom bland
annat skolan,men kemikalieskattepålägget
gör det i mångafall direkt olönsamtatt säljapå
vår hemmamarknad.
Vi, och i stort sett alla andrahandsaktörer,har sammautmaning:att övertygaföretag och
privatpersoneratt avyttra den utrustning som de inte längrebehöveroch låta den gå vidare
till återanvändning(ej att förväxlamed återvinning).När det gäller IT-utrustningär
efterfråganpå begagnadeprodukter större än tillgångenoch så har situationenvarit sedanvi
startade1995.Ändåväljer vart tredje företag och myndigheti Sverigeatt regelmässigtskicka
sinadatorer till skroten,trots att de skullekunnafå ett nytt liv och kommatill användning
igen. Det finns flera förklaringarhärtill; vissakännerinte till att man kan återanvända,vissa
tycker att återvinningframstår som en enkel lösningoch andra bryr sig helt enkelt inte om
sinaavskrivnainventarier.Kemikalieskattengör i vilket fall återanvändning/avyttringav
gamlaIT-produktermindre intressantur ett ekonomiskt perspektiv.
Kemikalieskattengår emot den cirkuläraekonomisom regeringensägersig eftersträvaoch
motverkarsamtidigt bådeavfallshierarkinoch FN:smål för hållbar konsumtionoch
produktion. Det är vedertagetatt återanvändningbådespararpå jordensresurseroch
minskarutsläppenav växthusgaseroch det gäller särskiltIT och elektroniksom förbrukar
mycket resurservid tillverkningen.Miljöforskarnaär eniga,vi måsteåteranvändamer, slita
mer och slängamindre för att nå klimatmålen.
Vi föreslåri första hand att:
Begagnadeoch återanvändavaror undantasfrån kemikalieskatthelt och hållet - oavsett
om de kommer från Sverigeeller importeras- för att motverkaatt produkter skrotasi
förtid och stödja återbruk i linje med bland annat FN:smål för hållbar konsumtionoch
produktion.

Ochi andrahand att:
Begagnadeoch återanvändavaror undantasfrån kemikalieskattom de kommer från en
IT-återförsäljaretill en återanvändningsaktörsom sedansäljer produkternavidarei
Sverige.
Det införs ett tydligareregelverkför att undvikadubbelbeskattningav begagnade
produkter.
Begagnadeprodukter inte omfattas av den föreslagnaskattehöjningen.
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