Punktskatt

90. Avskaffa elektronikskatten
Regelverk: Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Den 1 juli 2017 infördes en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige.
Skatten träffar bl.a. spisar, kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, mobiltelefoner, routrar, tv-apparater, spelkonsoler och datorer.
Skatten syftar till att minska förekomsten av vissa kemikalier i hemmen. Avsikten är således att
träffa hushållsprodukter, men så som lagen är konstruerad slår den mycket bredare än så. Skatten
har införts av miljöskäl men skattens funktion som styrmedel är tveksam då skatten är nationell
och den svenska marknaden är försumbar relativt världsmarknaden. Eftersom skatten är vikt- och
inte prisbaserad, kan skattens andel i priset bli betydande för vissa produkter. Detta i en bransch
där det råder kraftig prispress.
En märklig utformning av skatten är att produkter som inte innehåller de kemikalier som skatten
avser att träffa medges avdrag som begränsas till 90 % av skatten. I flera fall deklarerar företagen
full skatt eftersom reglerna är så komplicerade, svårigheten att själva mäta och då det finns osäkerhet kring hur och om myndigheterna kontrollerar.
Kemikalieinspektionen och Skatteverket har utvärderat elektronikskatten och kommit fram till att
den inte lett till avsedd miljöstyrning i enlighet med den uttalade intentionen. Myndigheterna har
också i en annan rapport tagit fram förslag på hur skatten kan ändras för att bli mer ändamålsenlig.
Därmed är det svårt ur ett miljöperspektiv att argumentera för elektronikskattens kvarvarande i
sin nuvarande utformning.  
Sammantaget utgör elektronikskatten en administrativ börda och den miljöstyrande effekten av
skatten är tveksam.

Åtgärdsförslag
I första hand bör elektronikskatten avskaffas med bakgrund av ovanstående. I andra hand måste
skatten ändras för att uppnå avsedd miljöstyrning. Det är orimligt att företag beskattas trots att
de inte har de oönskade kemikalierna i sina produkter.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Förslaget bedöms minska företagens administrativa börda och öka förtroendet för miljöskatter.
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