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Remissvar angående regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra 

frågor på punktskatteområdet 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

Finansdepartementet föreslår ändringar i några olika lagar som styr punktskatter på följande 

områden och med följande avsikter:  

1. Energi-, tobaks- och alkoholprodukter (förbättrad kontroll genom exempelvis utökade 

möjligheter att ta säkerheter i anspråk), 

2. Kemikalier (förenklad redovisning för vissa företag) 

3. Energi (förenkling för företagen som underlättar rapporteringen) och 

4. El (undanröjd dubbelbeskattning). 

 

Allmänna synpunkter 

NNR bedömer, liksom Finansdepartementet, att de förslag som presenteras i promemorian 

kommer att kunna få positiva effekter på företagens administrativa kostnader. Hur stora dessa 

positiva effekter kan komma att bli framgår dock inte av de konsekvensutredningar som 

redovisas. Av promemorian framgår att det exempelvis varit svårt att bedöma antalet företag 

som kan komma att utnyttja möjligheten att hantera kemikalieskatten såsom ”registrerad 

mottagare”. NNR menar dock att promemorian skulle ha kunnat göra en bedömning av hur 

mycket ett enskilt företag skulle kunna spara på att bli registrerad mottagare. Detta hade varit 

en relevant information för beslutsfattare i ärendet. Dessutom hade en sådan siffra kunnat vara 

intressant att utvärdera emot i framtiden. Promemorians konsekvensutredning skulle behöva 

kompletteras. 

 

 



 

 

Konsekvenser 

När det gäller de föreslagna ändringarna avseende kemikalieskatten menar NNR att dessa är 

positiva på det sättet att de minskar de negativa konsekvenserna av lagstiftningen. NNR 

vidhåller dock att kemikalieskatten aldrig borde ha införts och detta hade troligtvis inte skett 

om beslutsfattaren gjort en välavvägd bedömning av fördelarna (chansen för positiva effekter 

på miljön) och nackdelarna (ökade administrativa kostnader för företagen och försämrad 

konkurrenskraft). NNR skrev bl.a. enligt nedan vid besvarandet av den ursprungliga remissen 

Kemikalieskatt, Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (SOU 2015:30). 

 

”Den svenska marknaden är marginell i förhållande till den globala. NNR:s uppfattning är att 

det mest ändamålsenliga för att begränsa användningen av hälsofarliga kemikalier är att 

fortsätta arbetet med internationellt harmoniserade regleringar. Inom EU finns ett omfattande 

samarbete som innebär förbud och begränsningar mot användandet av ett antal kemikalier.” 

 

”Det finns enligt NNR:s uppfattning flera skäl till att den föreslagna kemikaliskatten inte bör 

införas. Det viktigaste av dessa är att den riskerar att försämra svenska företags 

konkurrensförmåga utan att medföra önskad miljönytta. NNR avstyrker således förslagen om 

kemikalieskatt.” 

 

Slutsats 

NNR finner att förslagen i huvudsak är positiva men vidhåller att kemikalieskatten bör 

avskaffas så snart som möjligt. Vissa kompletteringar av konsekvensutredningen vore på sin 

plats, även om förslagen ser ut att medföra positiva konsekvenser för företagen. 
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