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52. Förlängd tidsfrist för upprättande av skattedeklaration avseende 
 kemikalieskatt

Regelverk
Skatteförfarandelagen 26 kap. 35 §

Mottagare
Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen

Påverkan på företag idag
Den 1 april trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft, men tillämpas vad gäller skatt-
skyldighet och redovisning av skatt från och med den 1 juli 2017. Lagen innebär bl.a. att företag som 
yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror från den 1 juli 
2017 är skyldig att betala skatt för dessa. Skattskyldig kan vara endera godkänd lagerhållare eller ej 
godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare är en fysisk eller juridisk person som har fått ett godkännande från Skatte-
verket att yrkesmässigt hantera skattepliktiga elektronikvaror i obeskattat skick. Skattskyldigheten skjuts 
då upp till ett senare tillfälle, till exempel då varorna levereras till en köpare som inte är godkänd lager-
hållare eller då företaget tar dem till ett eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning. 

Den som är godkänd lagerhållare ska redovisa skatten i en punktskattedeklaration som ska lämnas 
för varje redovisningsperiod, vilken vanligtvis omfattar en kalendermånad. En godkänd lagerhållare 
kan lämna punktskattedeklarationen via e-tjänsten Punktskattedeklaration varvid den som ska skriva 
under och lämna deklarationen måste ha en e-legitimation.

Den som inte är godkänd lagerhållare, måste enligt Skatteverket lämna en deklaration i pappersform 
för varje händelse som medför skattskyldighet. Deklarationen ska undertecknas av behörig firma-
tecknare och skickas till Skatteverket. Detta ska göras senast fem dagar efter att varorna tillverkades 
eller fördes in till Sverige, det vill säga senast fem dagar efter att den skattepliktiga händelsen inträffade. 

Även andra företag, t.ex. inom verkstadsindustrin eller tjänstesektorn, köper dock in skattepliktiga 
elektronikvaror och detta ibland i betydande omfattning. De största volymerna, t.ex. förbrukningsvaror 
inom verksamheten (laptops osv som används av personalen) köps normalt in centralt från svenska 
leverantörer. Många gånger görs dock inköp från utlandet direkt till verksamheten, t ex produkter som 
används som en komponent i de system som företaget säljer. Dessa inköps görs inte centralt utan av 
respektive inköpare t.ex. i en verksamhetsgren eller i ett projekt. Sådana inköp kan i större företag 
förekomma mer eller mindre dagligen i någon del av företaget. Att ansöka om att bli godkänd lager-
hållare är inte självklart för dessa företag. En godkänd lagerhållare måste, förutom utländska förvärv, 
även redovisa de svenska förvärven. Att t.ex. i en större industrikoncern redovisa kemikalieskatt för 
samtliga dessa inköp innebär ett mycket omfattande arbete och kräver stora systeminvesteringar 
och omfattande utbildnings- och informationsinsatser för alla som kan tänkas bli berörda.

Många företag som är icke godkända lagerhållare kommer att få mycket svårt att klara rapporteringen 
inom fem dagar. Eftersom två deklarationer ska lämnas per skattskyldig och dag (en till Tullverket för 
import och en till Skatteverket för EU-förvärv) kan det handla om hundratals försenade deklarationer 
varje år. Att i större företag få två pappersdeklarationer signerade av behörig firmatecknare inlämnade 
inom fem dagar är en komplicerad administrativ hantering. Den hanteringen i sig kommer att försena 
inlämnandet av deklarationerna med flera dagar. Följden kommer att bli ständiga förseningsavgifter 
och administrativa problem i flera led. 
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Åtgärdsförslag
Svenskt Näringsliv hemställer om att den tid inom vilken skattedeklaration avseende kemikalieskatt 
ska göras, skyndsamt förlängs från nu, enligt 26 kap. 35 § skatteförfarandelagen gällande, fem dagar 
efter den händelse som medfört skattskyldighet, till samma tider som enligt 26 kap. 26 och 30 §§ 
skatteförfarandelagen gäller för mervärdesskattedeklaration. 

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Flera företag har nu meddelat att de gör bedömningen att det enda rimliga sättet att undvika dessa 
problem är att utfärda interna anvisningar om att företaget inte ska göra några inköp av kemikalie-
skattepliktiga varor från andra EU-länder. Kemikalieskattens uppbördssystem innebär således ett 
slags handelshinder på den inre marknaden, varför skyndsamma åtgärder är påkallade.

Ett införande av den föreslagna åtgärden att förlänga fem-dagars-fristen skulle innebära en lättnad 
för företagen och ett undanröjande av ett handelshinder på den inre marknaden.
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