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Remissvar avseende promorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik 
och på avfallsförbränning 
 
Bakgrund 
Våra kommentarer rör delen av förslaget som handlar om skatterna på kemikalier i viss elektronik. 
 
Dataspelsbranschen är huvudsakligen digital. Den svenska branschen omsatte nästan 35 miljarder år 
2020, där den största delen är export av digital underhållning till hela världen. Den är dock beroende 
av hårdvara för att kunna utvecklas och spelas. Nya generationer hårdvara har förbättrat möjligheten 
till digital distribution av spelen som spelas, och de gör i flera fall att spelen kan distribueras mer 
energieffektivt. Den svenska punktskatten på kemikalier i elektronik, särskilt på spelkonsoler, har 
dock försvårat detta skifte, samt gör det dyrare för konsumenten att uppgradera sig. 
 
Eftersom skatten är nationell har den ingen påverkan på produktionen av spelkonsoler, utan innebär 
enbart en ökad administration för svenska importörer och återförsäljare, samt en ökad kostnad för 
svenska konsumenter. 
 
Vi anser att frågan om kemikalier i elektronik bör regleras på EU-nivå, där det finns chans att det gör 
praktisk skillnad för produktionen. 
 

Om förslaget: 
 
Sammanfattningsvis avstyrker vi förslaget i sin helhet då det i praktiken innebär en kostnadsökning 
för företag och konsumenter utan att förbättra miljön eller minska förekomsten av skadliga 
kemikalier. 
 
 
För Dataspelsbranschen 
 
Johanna Nylander, analyschef 
 
Om Dataspelsbranschen 
Dataspelsbranschen är en organisation som samlar och sammanställer dator- och tv-spelsbranschens 
gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen fokuserar på 
branschen i helhet och för dess talan i media. Med dataspel avser vi alla slags elektroniska interaktiva 
spel med nöjessyfte, dock ej spel om pengar. 
 
Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder 
spelutvecklingsföretag och producenter (Spelplan-ASGD) samt förlag och distributörer (ANGI). Ingen 
av organisationerna är arbetsgivarorganisation. 

http://www.dataspelsbranschen.se/
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