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Remissvar avseende Höjd energiskatt och koldioxidskatt
på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på
kemikalier i viss elektronik
Teknikföretagen ställer sig bakom Svenskt Näringslivs yttrande avseende
remissen på promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid
viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”,
Fi2019/00431/S2.
Vad gäller Kemikalieskatten vill Teknikföretagen specifikt betona att vi avstyrker
regeringens förslag om att höja kemikalieskatten.
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Undantaget för privatimport genom e-handel behöver tas bort.
Nuvarande undantag för privat import bidrar stort till konkurrenssnedvridning
gentemot svenska aktörer. Vi tror att e-handelsundantaget bidrar till att försämra
svensk konkurrenskraft, då dessa kan sälja samma var till ett attraktivare pris.
Vi tror också att det leder till att fler farliga produkter hamnar på den svenska
marknaden då skatten även gynnar de oseriösa e-handelsaktörerna. Dessa
förmedlar produkter som inte uppfyller produktsäkerhetskrav och därmed kan
innehålla kemikalier som är förbjudna i EU eller som leder till brandrisker.

Bättre kontroll av skattens efterlevnad behövs
I promemorian saknas väsentlig information om kemikalieskattens effekt.
Uppgifter som visar att Skatteverket genomfört kontroll av företagens efterlevnad
av skatten saknas. Vi efterfrågar information om hur Skatteverket bedömer att
inbetalad kemikalieskatt från företagen i Sverige stämmer med skattens krav. Att
höja kemikalieskatten i storleksordningen 30% utan att genomföra vederhäftig
kontroll är ett problem och skapar risk för ytterligare snedvriden konkurrens. En
fungerande Marknadskontroll är en viktig funktion i statens kontroll av att
regelverken avseende produktsäkerhet fungerar och efterlevs. Inom
Elsäkerhetsområdet och kemikalieområdet finns vedertagna sätt att bedriva
marknadskontroll. Detta bör också gälla för kemikalieskatten.

Skattens miljöeffekter finns inte dokumenterade
Samtidigt som skattens miljöeffekt är otydlig har de ekonomiska effekterna på
industrin och handeln negligerats på ett oacceptabelt sätt. Skatt som metod för
substitution behöver utvärderas. Generellt ger skatten allvarliga effekter på
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arbetsmarknad inom handel och distribution samt ökade kostnader för
administration inom industrin. Kemikalieskattens utformning missgynnar tunga
produkter. En liten och lätt produkt med samma elektronikinnehåll som tung och
stor produkt har en skatteskillnad på drygt 350 kr. Detta gäller kylskåp och även
andra mindre elektriska produkter som mantlats av metall istället för med plast.
Att kemikalieskatten nu föreslås höjas innan dess substitutionsdrivande effekt har
utvärderats är bekymmersamt samtidigt som skattens utformning inte möjliggör
100% avdrag även om produkten uppfyller samtliga miljömässiga krav enligt
skattens utformning

Allmänt
Teknikföretagen är starkt kritiska till att skatten drabbar elektronik som används
industriellt.
Skattens omfattning är konsumentprodukter men genom definitionen av
omfattningen ges av KN-nummer slår skatten även mot elektronik inom industrin,
vilka inte är avsedda för konsumentmarknaden.
För mer detaljerade synpunkter kring effekter på handeln hänvisar vi till Svenskt
Handel. Vad gäller effekter på vitvaruindustrin och elektronikindustrin som utgör
en del av Teknikföretagen hänvisar vi till yttranden från Applia och Svensk
Elektronik.

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\cc29a895-08bf-4372-86f9-d47e565b1836\4848043_1_0.DOCX

Med vänlig hälsning
Teknikföretagen

Elinor Kruse
Näringspolitisk avdelning

2 (2)

