Punktskatt

91. Avskaffa bekämpningsmedelsskatten
Regelverk: Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel (LSB)
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Skatt på bekämpningsmedel innebär att skatt ska erläggas till staten vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel för yrkesmässig användning. Detta betyder att tillverkade
eller importerande företag ska vara registrerade hos Skatteverket och till staten erlägga betalning till
ett skattekonto. Skatten är för närvarande 34 kr per kg verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.
Eftersom kostnaden förs vidare i leverantörskedjan landar den i slutänden hos användaren av bekämpningsmedlet - när det gäller växtskyddsmedel är det en svensk lantbruksföretagare.
Bekämpningsmedel, som är den övergripande termen för såväl växtskyddsmedel som biocidprodukter, är de striktast lagreglerade kemikalierna vi har. För varje verksamt ämne, varje användningsområde för resp. verksamt ämne och för varje användningsområde för produkt i någon form
av bekämpningssyfte krävs godkännande av behöriga myndigheter i enlighet med gällande regler.
Avgifter krävs för godkännanden och dessutom ska årlig avgift baserad på försålda volymer betalas
till Kemikalieinspektionen.

Åtgärdsförslag
Under de närmare 40 år som gått sedan bekämpningsmedelsskatten infördes, har skyddslagstiftningen inom bekämpningsmedelsområdet (inkl. växtskyddsmedel och biocidprodukter) införts
och utvecklats till det omfattande regelverk som gäller idag – Bekämpningsmedelsförordningen
((EG) nr 1107/2009) resp. Biocidproduktförordningen ((EG) nr 528/2012). Syftet med den moderna
lagstiftningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön
och samtidigt säkerställa att effektiva produkter används för rätt ändamål.
Effekten av bekämpningsmedelsskatten tillför inget värde utöver den befintliga lagstiftningen
utan motverkar snarare i många fall den noggrant avvägda balansen mellan produkters nytta och
risker. Definitionen av bekämpningsmedel och undantag i LSB innebär dessutom en oacceptabel
rättsosäkerhet, eftersom det är oklart vad som menas med definitionen och undantagen. Bekämpningsmedelsskatten och Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel bör därför avskaffas.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Åtgärdsförslaget skulle minska företagens kostnader och administrativa börda. För de produkter
(vissa produkttyper i kategorin biocidprodukter) som hittills inte beskattats hänger Lag om skatt
på bekämpningsmedel som ett hot över företagen. Tolkningen av den otidsenliga lagen innebär
en oro och rättsosäkerhet som är oacceptabel för berörda företag i våra branscher.
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