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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
mervärdesskatt och punktskatter
Jonas Ljungberg

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

Remissinstanser

Avfall Sverige
Billerud Korsnäs AB
Burger King AB
Datainspektionen
Domstolsverket
Espresso House AB
FAR
Företagarna
Förvaltningsrätten i Falun
Göteborgs kommun
Havs- och vattenmyndigheten
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Ingenjörsvetenskapsakademin
IVL Svenska Miljöinstitutet
Joe and the Juice NG AB

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Kammarrätten i Sundsvall
Kemikalieinspektionen
KEPA – Kontor, emballage, papper och angränsande produktområden
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Livsmedelsföretagen
Livsmedelsverket
Malmö kommun
Max AB
McDonalds AB
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Nordisk bioplastförening
Näringslivets regelnämnd
Panini AB
Preem AB
Regelrådet
Reitan Convenience Sweden AB
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Skatteverket
Skogsindustrierna
St1 Sverige AB
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Stora Enso AB
Sushi Yama AB
Svensk dagligvaruhandel
Svensk handel
Svensk plastindustriförening
Svensk plaståtervinning
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges bagare & konditorer
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Tullverket
Uppsala kommun
Visita
WWF
Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30
december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
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Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till jonas.ljungberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/03342
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar. Notera även att
Miljödepartementet för närvarande utreder hur Sverige ska genomföra
engångsplastdirektivet. Ett förslag kommer att remitteras senare i höst. Den
utredningen innefattar fler åtgärder för att minska miljöpåverkan av
engångsplast och har således anknytningspunkter till utredningens förslag
om skatt på muggar och livsmedelsbehållare.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Niklas Ekstrand
Departementsråd
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