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Angående kemikalieskatten och begagnade produkter
Delegationen har uppmarksammat den skatt pa kemikalier i viss elektronik som
infordes 2017. Delegationens slutsats ar att den nuvarande skattens konstruktion
motverkar det overgripande syftet att framja cirkularitet. Darfor bor skatten tas bort pa
begagnade produkter nar de aterfors till marknaden.
Bakgrund
Lagen (2016:1067) om skatt pa kemikalier i viss elektronik infordes den 1 april 2017
och skattskyldigheten tillampas efter utgangen av juni manad samma ar. Lagstiftningen
innebar i korthet att skatt tas ut pa elektronik som innehaller vissa miljo- och
halsofarliga kemikalier som bor fasas ut. Skatten tar framst sikte pa produkter som ofta
aterfinns i manniskors hemmiljo, t.ex. vitvaror, datorer, lasplattor, spelkonsoler, tvapparater och dammsugare.
Lagen ar utformad pa sa satt att skattskyldigheten intrader vid olika tidpunkter
beroende pa om den skattskyldige ar en sa kallad godkand lagerhallare eller inte. For en
icke-godkand lagerhallare1 intrader skattskyldigheten nar produkten antingen tillverkas
eller yrkesmassigt fors in till Sverige. For en godkand lagerhallare intrader
skattskyldigheten forenklat utryckt forst nar produkten saljs till nagon som inte ar
godkand lagerhallare eller tas i ansprak for egen anvandning. Det medfor att godkanda
lagerhallare kan halla obeskattade produkter i lager och att de likvida pafrestningarna
blir mindre an om produkterna hade beskattats omedelbart.
For en produkt som skattskyldighet har intratt for en gang kan skattskyldighet inte
intrada igen. En viktig skiljelinje gar vid utgangen av juni manad 2017. Det ar forst efter
detta datum som skattskyldighet intrader for dels produkter som tillverkas eller fors in i
Sverige efter detta datum, dels (forenklat uttryckt) saljs av en godkand lagerhallare efter
detta datum.
Begagnade produkter som saljs av en icke-godkand lagerhallare kommer aldrig att
beskattas, eftersom skattskyldighet over huvud taget inte intrader vid forsaljning av
dessa produkter. Likasa kommer inte begagnade varor att beskattas som har tillverkats,
importerats eller salts av en godkand lagerhallare efter utgangen av juni manad 2017,
eftersom skattskyldighet tidigare har intratt for dessa produkter. Daremot kommer
begagnade produkter som har tillverkats, importerats eller salts före utgangen av juni
manad 2017 alltid att beskattas om de saljs av en godkand lagerhallare, eftersom
skattskyldighet for dessa produkter inte har intratt tidigare. Med tiden antas emellertid
antalet begagnade produkter som beskattas att minska i antal, eftersom antalet
produkter som har tillverkats, importerats eller salts fore utgangen av juni manad 2017
successivt kommer att minska. I nulaget medfor dock lagen att begagnade varor i stor
utstrackning beskattas och att utvecklingen av en fungerande aterbruksmarknad i
Sverige hammas och forsenas.
Skatteverkets definition: ”En godkand lagerhallare ar en fysisk eller juridisk person som
har fatt ett godkannande fran Skatteverket att yrkesmassigt hantera skattepliktiga
elektronikvaror i obeskattat skick.”
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Skattens syfte
Det overgripande malet med skatten ar att den ska styra mot ett giftfritt samhalle i linje
med de nationella miljomalen och Agenda 2030. Den teoretiska bakgrunden ar att den
miljoskatt som tas ut pa elektriska produkter avseende vissa kemikalier antas leda till
att produkterna med sadant innehall blir dyrare varjamte konsumenterna genom ett
proaktivt miljoval ska foredra andra produkter med lagre skatt, eller ingen alls, framfor
produkter som traffas av skatten. Vidare antas de som tillverkar och saljer produkter
som traffas av skatten vidta sadana atgarder, alltsa minska forekomsten av aktuella
kemikalier, i syfte att gora sina produkter mer konkurrenskraftiga.
Detta ar helt i linje med principen om fororenarens betalningsansvar och etablerad
diskurs kring miljoskatter. Dock finns begransningar t.ex. i vad man en sadan skatt kan
fa verkan i lander, ofta langt utanfor EU, och for vars produktion marknaden i Sverige ar
av mindre betydelse. Vi lamnar den fragan at sidan. Givet att aktorerna upptrader enligt
syftet med skatten kommer skattens intakter, sett till statens finansiella intakter,
efterhand att eroderas, varfor en sadan skatt inte langsiktigt kan utgora ett stabilt
underlag for skatteintakter som helhet.
Det cirkulära perspektivet
Samhallet som helhet anvander idag de samlade resurserna pa ett ohallbart satt. Darfor
tas allt fler initiativ for att oka resurseffektiviteten sa att produkter som satts pa
marknaden kan aterbrukas och mer av material i produkter kan atervinnas. For att
detta ska ske behovs ofta nya innovativa affarslosningar. Allt detta ar i samklang med
den etablerade avfallshierarkin som bland annat aterfinns i miljobalken (1998:808).
Den kemikalieskatt som inforts kan sagas vara en del i den nya cirkulara ekonomin
eftersom den syftar till renare produkter, vilket ar en nodvandig faktor for att kunna
cirkulera produkter och material. Emellertid har skatten en baksida som ocksa hindrar
cirkularitet att utvecklas for begagnade produkter. En sadan effekt ar icke onskvard och
i strid med Sveriges ambitioner att utvecklas i mer cirkular riktning.
Kemikalieskatten och elektriska produkter – erfarenheter
Kemikalieskatten pa elektriska produkter har nu varit i funktion i drygt tva ar och
erfarenheterna pekar entydigt mot att skattens utformning behover andras sa att
aterbruk framjas, och inte hindras, som idag ar fallet. Det enklaste sattet att atgarda
denna missriktade skattekonstruktion vore att helt enkelt undanta alla begagnade varor
fran skatt, men det finns sakert andra losningar som kan leda till att aterbruket inte
missgynnas som ar fallet i dag.
Erfarenheterna visar att skatten idag inbringar endast ett antal miljoner kronor,
uppskattningsvis ca 10 Mkr arligen, fran forsaljning av begagnade produkter att jamfora
med 2-3 miljarder kronor fran nyforsaljning. Ett borttagande av skatten pa begagnade
produkter skulle saledes fa synnerligen liten effekt pa statens skatteintakter. Skulle
dessutom transaktions- och administrationskostnader raknas in skulle det inte forvana
om det samhallsekonomiska vardet ar negativt for skatten i sin helhet avseende
begagnade produkter.
Antalet skatteskyldiga ar nog i verkligheten ganska stort men de organisationer som
redovisar skatten avseende begagnade produkter ar fa. Darfor finns en risk for
konkurrenssnedvridning eftersom tillsynen ar svag for tillsyn av att skatten tas ut
korrekt.
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Regelverket stipulerar nagot forenklat att skattskyldighet intrader for produkter som
antingen tillverkas, importeras eller saljs efter den 30 juni 2017. Om skattskyldighet
redan har intratt en gang tas ingen skatt ut igen. Det har darfor antagits att det ar ett
overgaende, och tillika mindre problem att skatten orattfardigt traffar aldre produkter
som aterfors som begagnade produkter. Erfarenheten visar nu att det varit ett felaktigt
antagande. Detta beror pa att det ar svart, for att inte saga omojligt, att pa ett trovardigt
och enkelt satt identifiera alder pa manga produkter. Dessutom ar livslangden for vissa
elektronikprodukter redan fran borjan lang, mer en tio ar exempelvis for vissa vitvaror
och kan genom rekonditionering uppna liknande livslangd aven for datorer och
liknande. Problemet med skatt pa begagnade produkter ar alltsa inte overgaende, utan
kommer att besta under lang tid framover. Problemet ar inte heller litet eftersom det
kommer att oka i takt med att allt fler begagnade produkter traffas av skatten och om,
vilket vore onskvart, fler produkter aterbrukades.
Skattesatsen ar ocksa sadan att den kommit att utgora en betydande andel av
forsaljningspriset. Som exempel utgor kemikalieskatten for vitvaror och mobiltelefoner
20–30% av forsaljningsvardet. Detta gor att marknaden for begagnade produkter
krymper istallet for att vaxa, eftersom priset pa den begagnade produkten snabbt
narmar sig en ny.
De som utgor den nya aterbrukarsektorn tar ut skatten antingen pa forra agaren eller
den nya eller fordelat pa bada. Om man tar ut skatten fullt ut pa forra agaren, nar de
lamnar produkter till aterbruk, blir kostnaden sa hog att sadana kunder i allt hogre
utstrackning valjer att istallet lamna produkten till materialatervinning, vilket sker
”gratis” inom ramen for gallande producentansvar for elektronikprodukter. Om istallet
skatten tas ut till nasta agare tenderar priset bli sa hogt att kunderna uteblir.
Den nuvarande skatten driver begagnade produkter ut ur landet for anvandning i andra
lander. Detta eftersom skatten da inte behover tas ut. Det kan knappast ha varit syftet
nar skatten infordes, sarskilt inte om man vager in ett storre cirkulart perspektiv.
Foljden av detta blir att mojligheterna att skapa nya aterbruksverksamheter i Sverige
med teknikinnehall och sysselsattning urholkas. Dessutom forsvinner underlaget for
nasta led i det cirkulara flodet, namligen atervinningsindustrin, som stravar efter att ta
till vara material ur produkter som helt tjanat ut.
Till yttermera visso riskerar sadana exporterade produkter efter ytterligare handelsled
att skrotas pa ett satt som ligger langt under de miljoambitioner vi satt upp i vart land
for sadan hantering.
I Sverige sker nu en snabb okning i takten med att paborja resan mot en mer cirkular
ekonomi. I detta ligger att foretag och organisationer vill kunna bidra genom att
exempelvis kopa begagnade produkter istallet for nya. Paradoxalt nog har den nya
skatten kommit att motverka denna ambition och man tvingas istallet kopa nytt.
Kemikalieskatt på plastprodukter och textil
Regeringen avser att infora en kemikalieskatt, liknade den for elektronikprodukter,
ocksa pa plast och textil. Det ar, utifran ett giftfrihets- och cirkulart perspektiv, en
vallovlig handling. Om skatten pa plast och textil emellertid utformas pa exakt samma
satt som for begagnade elektronikprodukter kommer de problem som har beskrivits
kring elektronik att mangdubblas. Det finns saledes all anledning att redan fran borjan
ta in och utforma skatten sa att begagnatmarknaden inte stryps utan snarare utvecklas i
det nya cirkulara Sverige. Delegationen anser att regeringen borde overvaga ett forbud
mot vissa kemikalier i textil i stallet for en skatt.
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Samlad bedömning
Vid en samlad bedomning av hur den nuvarande kemikalieskatten slar framtrader
tydligt ett behov att reformera tillampningen sa att begagnade varor inte traffas av
skatten. Det behovs for att skapa en svensk aterbruksmarknad vilket ar en uttalad del av
hur Sverige ska kunna utveckla ett cirkulart och biobaserat resurseffektivt samhalle.
Vid en reformering av den redan existerande skatten i detta syfte bor lampligen
erfarenheterna tas till vara nar kemikalieskatten utvidgas till att omfatta andra
produkter av plast och textil.
For Delegationen for cirkular ekonomi
Asa Domeij, ordforande i Delegationen for cirkular ekonomi
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