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Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt 

på kemikalier i viss elektronik 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian höjd energiskatt och koldioxidskatt på 

bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik och vill härmed inlämna 

förbundets synpunkter på förslaget.  

Promemorian innehåller två förslag om ökade skatter, där hänvisningen gäller miljöförbättringar, 

vilket är viktigt och vällovligt. Då utgångspunkten är att beteendet hos individer och företag inte 

ändras till följd av förändringarna i skattereglerna så blir egentligen förslagen mest en fråga om att 

stärka statsfinanserna. Dock har man missat att förtydliga att glesbygd och mindre företag med sina 

anställda drabbas orimligt hårt av förslag med minimal miljöeffekt. 

De 150-200 mindre företag, alltså en mycket grov uppskattning, som antas drabbas av 

skattehöjningar på diesel och CO2 finns tydligen i Sveriges glesbygd. Hur dessa ska kunna kompensera 

sig för dessa stora skattehöjningar syns oklart. Kommer effekterna bli att dessa mindre glesbygds-

företag måste avskeda personal? Att de tvingas lägga ner verksamheten? Att de går i konkurs så att 

staten, alltså vi tillsammans, får bekosta återställning av marken där brytningen skett? Inget av detta 

beskrivs i konsekvensanalysen, men däremot att Förslaget bedöms mildra företagens administrativa 

kostnader något. Oklart hur. Miljöeffekterna syns däremot kunna ge plus i form av en minskning av 

CO2-utsläpp med 0,05 % för Sverige, men riskerar att flyttas utomlands och ge en ökning av 

utsläppen. Då antagandena i detta förslag är lika osäkra som vid införandet av kemikalieskatten bör 

en förbättrad konsekvensanalys genomföras innan beslut kan tas och genomföras.  

Avseende kemikalieskatten konstateras att den skapar en snedvriden konkurrens för svenska företag. 

Denna snedvridning blir ju knappast mindre för att skatten ökas. Redan i detta skede har en mängd 

mindre företag i Sverige tvingats lägga ner sin verksamhet p.g.a. att dessa skatter medför att 

konkurrens från import, som slipper denna skatt, blir så mycket billigare. Att promemorians 

författare inte insett den internationella trenden om en ökande internet-handel är beklagligt och 

djupt oroande. 

Det är intressant att promemorian resonerar utifrån antaganden kring effekter gjorda innan 

införandet av kemikalieskatten, när det borde vara möjligt att utgå ifrån de faktiska mätbara resultat 

som skett sedan införandet. Att inte utvärderingar av genomförd skattepåförsel utförs av 

finansdepartementet innan förslag om ytterligare höjd skatt beslutas är anmärkningsvärt. I rapporten 

Utvärdering av kemikalieskatten framtagen av HUI Research AB september 2018 kunde utredaren 

sett att de prognoser som refereras till i promemorian är felaktigt antagna i relation till utfallet. I 

rapportens sammanfattning kan man läsa:  



 
 
Inför skattens införande gjordes på regeringens uppdrag en utredning (SOU2015:30) som 

prognostiserade konsekvenserna av införandet. I utredningen drogs slutsatserna att skatten 

förväntades ge upphov till skatteintäkter om 2,4 miljarder kronor årligen, en minskad försäljning av 

elektronikvaror med 4,5 procent per år, en förflyttning av den totala elektronikförsäljningen (till 

svenska konsumenter) från svensk detaljhandel till obeskattad, internationell e-handel med 0,4 

procent samt stora hälsobesparingar. 

Denna rapport har analyserat kemikalieskattens ekonomiska konsekvenser ett år efter skattens 

införande. I korthet kan konstateras att skatteintäkterna uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor på 

årlig basis och att den totala statsfinansiella effekten blir mycket liten om övriga fiskala effekter tas i 

beaktande (såsom utebliven moms, uteblivna bolagsskatter med mera). Vidare kan konstateras att 

det prognostiserade försäljningsbortfallet i SOU 2015:30 innebär en underskattning. Enligt HUI 

Researchs beräkningar leder skatten till, förutom högre priser i Sverige relativt utomlands och lägre 

marginaler för svenska företag, mellan 600 och 1 400 färre arbetstillfällen i branschen. Förflyttningen 

mot privatimport och utlandshandel med elektronikvaror har påbörjats och ser även den ut att ha 

underskattats av regeringens utredare. Även när hänsyn tas till de miljöeffekter och potentiella 

hälsobesparingar som utgjorde grunden för skattens införande kan det konstateras att 

konstruktionen leder till en samhällsekonomisk förlust. 

På sidan 33 förekommer två meningar som verkar tagna ur olika världar. Å ena sidan anges att 

beteendet hos individer och företag inte ändras till följd av förändringarna i skattereglerna å andra 

sidan att skatter ger en ökad styreffekt för att ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö. 

Eftersom inga beräkningar finns för miljönyttan får man utgå från att den första meningen är 

promemorians grunduppfattning. Att beräkna skatteintäkterna till 480 miljoner kronor utan att ta 

med vad som faller bort i form av skatteintäkter är slarvigt. De svenska företag som tvingas till 

konkurs av denna regel kommer att betala mindre skatt, liksom alla de som blir arbetslösa till följd av 

skatten.  

På längre sikt bedöms dock försäljningen av viss elektronik med lägre andel flamskyddsmedel och 

övriga farliga ämnen som denna typ av elektronik kan innehålla, att öka och snedvridningen minska 

är en fantastisk och fantasifull profetia. Det finns ett gammalt svenskt uttryck som anger att ”man 

saknar inte kon förrän båset är tomt”. Det skulle vara bättre att Finansdepartementet försökte värna 

om landets företagare än att underminera möjligheterna att verka i landet. Att därtill ange att 

kemikalieskatten skulle bidra till en omstrukturering på arbetsmarknaden är att tillföra 

promemorians förslag allt för stor betydelse. 

Avslutningsvis vill vi peka på sambandet mellan ett lands konkurrenskraft och dess hantering av lagar 

och regler. I World Economic Forums Global Competitiveness Index Report finns bl a nedanstående 

komponenter med då olika länders ekonomier jämförs: 

  

• Burden of government regulation 

• Efficiency of legal framework in challenging regulations 

  



 
 
Vi vill nog hävda att den aktuella promemorian är exempel på sådant som gör att svensk ekonomi rör 

sig neråt i den här typen av rankningar. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund 


