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Skatt på kemikalier i viss elektronik

• Proposition 2016/17:1

• Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik 

(SFS 2016:1067), LSKE

• Förordning om skatt på kemikalier i viss elektronik

(SFS 2017:214)

• Möjligt att ansöka om att bli lagerhållare 1 april 2017

• Varorna börjar beskattas 1 juli 2017



Varor som omfattas



Vilka varor beskattas?

• Vitvaror – 8 kronor per kg

• Övrig elektronik – 120 kronor per kg



Klassificering av varor

• Bestämma varukod

• Grunden WCO – världsgemensam

• EU:s tulltaxa

http://www.tullverket.se/sv/privat


Vitvaror som beskattas

• Kombinerade kyl- och frysskåp - 8418 10

• Kylskåp av hushållstyp - 8418 21, 8418 29, 

• Frysboxar som rymmer högst 800 l – 8418 30

• Frysskåp som rymmer högst 900 l  - 8418 40

• Mikrovågsugnar, effekt högst 1000 W och 

ugnsvolym högst 34 l - 8516 50 

• Andra ugnar, spisar, kokplattor, grillar och 

rostar - 8516 60



Vitvaror som beskattas

• Diskmaskiner av hushållstyp 

8422 11

• Tvättmaskiner för högst 10 kg torr tvätt 

8450 11, 8450 12 och 8450 19

• Torkmaskiner för högst 10 kg torr tvätt 

8451 21

• Dammsugare, effekt högst 1 500 W, kapacitet 

högst 20 l

8508 11



Övrig elektronik

• Datorer, läsplattor med mera

8471 30, 8471 41 och 8471 49

• Telefoner, routrar med mera

8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62

• CD-spelare, telefonsvarare med mera

8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89

• DVD-spelare med mera

8521 10 och 8521 90



Övrig elektronik

• Radioapparater (ej internetradio) 

8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 

8527 99

• TV-apparater, projektorer, skärmar

8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 

72 och 8528 73

• Spelkonsoler med mera

9504 50



Vem ska betala skatten



Vem ska betala skatten

• Den som godkänts av Skatteverket som lagerhållare

• Den som inte är lagerhållare, men som yrkesmässigt

– tillverkar varorna,

– för in eller tar emot varorna från ett annat EU-land, eller

– importerar, om inte varorna ägs av en lagerhållare

• Deklaranten vid import

– Tullverket är beskattningsmyndighet



Undantag från beskattning

• Varor som 

– säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i 

Sverige, och

– levereras från ett område utanför Sveriges territorium



Skillnader mellan lagerhållare och övriga

• Lagerhållare

– Måste godkännas av 

Skatteverket

– Kan skjuta upp 

beskattningen

– Kan leverera obeskattat 

till andra lagerhållare

– Deklarationen skickas ut

– Deklarerar månadsvis

– Kan deklarera elektroniskt

• Övriga

– Behöver inte godkännas

– Kan inte skjuta upp 

beskattningen

– Kan inte leverera 

obeskattat

– Får ingen deklaration 

automatiskt

– Deklarerar varje händelse 

inom 5 dagar på blankett



Godkänd lagerhållare



Godkännande som lagerhållare

• Frivilligt att ansöka från och med 1 april 2017 på 

blankett SKV 5366, undertecknad av firmatecknare

• Gäller tillsvidare för hela den fysiska eller juridiska 

personens verksamhet

• Godkännandet kan återkallas



Förutsättningar för att bli lagerhållare

• Har för avsikt att yrkesmässigt i Sverige:

– tillverka skattepliktiga varor

– föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-

land

– importera skattepliktiga varor från ett land utanför EU, eller

– köpa varor från en annan lagerhållare för återförsäljning till 

näringsidkare

• Måste vara lämplig som lagerhållare med hänsyn till

– sina ekonomiska förhållanden

– omständigheterna i övrigt



Skattskyldighetens inträde



En lagerhållares skattskyldighet inträder

• Vid leverans till någon som inte är lagerhållare

– Kontrollera alltid om köparen är lagerhållare

• När varan tas till eget försäljningsställe för 

detaljförsäljning

• När varan tas i anspråk för annat ändamål än 

försäljning

• När godkännandet återkallas



Exempel: Lagerhållares skattskyldighet

Lagerhållare A

tillverkar

Lagerhållare 
B:s

centrallager

Lagerhållare 
B:s butikslager

Skattskyldigheten 

inträder



Undantag endast för lagerhållare

• Den som är lagerhållare behöver inte deklarera eller 

betala skatt för varor som

– skattskyldigheten tidigare har inträtt för, eller

– levereras till köpare i ett annat land

• Samma sak gäller om alla delar av varan som avses 

i 5-6 §§ LSKE

– fullständigt förstörs genom oförutsedda händelser eller 

force majeure,

– lämnats för avfallsåtervinning, eller

– återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor



Övrigas skattskyldighet inträder

• När varan 

– tillverkas 

– yrkesmässigt förs in eller tas emot från ett annat EU-land

• Deklaration till Skatteverket senast 5 dagar senare

• Vid import



Beräkna och redovisa skatten



Beräkna och redovisa skatten

• Skatt utifrån varans nettovikt

– Tillbehör som samförpackas räknas med

– Tillbehör som säljs separat räknas inte med

• Skatt för varans nettovikt avrundat nedåt till 

närmaste helt gram

– 8 kronor per kilogram för vitvaror

– 120 kronor per kilogram för övrig elektronik

• Aldrig högre skatt än 320 kronor per vara



Avdrag 50 procent

• Varan innehåller inte någon additivt tillsatt brom-

eller klorförening som utgör mer än 0,1 viktprocent 

av det homogena materialet i

– ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

– en plastdel som väger mer än 25 gram



Avdrag 90 procent

• Måste uppfylla kraven för 50 % avdrag och varan 

ska dessutom inte innehålla

– någon additivt tillsatt fosforförening som utgör mer än 0,1 

viktprocent av det homogena materialet i

• ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

• en plastdel som väger mer än 25 gram, eller

– någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör 

en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena 

materialet i 

• ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

• en plastdel som väger mer än 25 gram.



Exempel: Skatt på dator

200

24 000

24 000

24 000



Exempel: Skatt på tvättmaskin med avdrag

10

3 200

3 200

2 880

320

24 320



Deklarera och betala

• Lagerhållare deklarerar vanligtvis månadsvis

– Måste deklarera även om skatten är 0 kronor

• Händelseskattskyldiga deklarerar inom 5 dagar

• Pengarna ska finnas på skattekontot senast samma 

dag som deklarationen ska vara lämnad



Lagerhållares punktskattedeklaration

Period Stora företag Mindre företag Ej momsdekl.

Januari 26 februari 12 mars 12 februari

Februari 26 mars 12 april 12 mars

Mars 26 april 12 maj 12 april

April 26 maj 12 juni 12 maj

Maj 26 juni 12 juli 12 juni

Juni 26 juli 17 augusti 12 juli

Juli 26 augusti 12 september 17 augusti

Augusti 26 september 12 oktober 12 september

September 26 oktober 12 november 12 oktober

Oktober 26 november 12 december 12 november

November 26 december 17 januari 12 december

December 26 januari 12 februari 17 januari



Importdeklaration

• Måste alltid lämnas

• Deklaranten ansvarig 

• Deklarationshandledning

• Enhetsdokumentet

http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/deklareravarorvidimport/deklarationshandledningarvidimport.4.6ac2c843157b7beb0073eb.html
http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/deklareravarorvidimport/deklarationshandledningarvidimport/deklarationshandledningforimportdeklarationpablankettenligtstandardforfarandet.4.792224361590183a4d321f.html


Koder i tulltaxan

• 9014 - Godkänd lagerhållare hos Skatteverket

• 9015 - När du yrkar på 50 procents avdrag av 

skattebeloppet

• 9016 - När du yrkar på 90 procents avdrag av 

skattebeloppet.

• 395 - Avgiftskoden för denna punktskatt



Krav på dokumentation

• Förutsättningarna i det enskilda fallet avgör

• Underlag som visar vikt och antal varor där 

skattskyldigheten har inträtt

• Exempel på underlag

– innehållsdeklaration eller annan följedokumentation

– intyg från tillverkaren

– intyg från laboratorium efter provtagning

• Om flamskyddsmedlet tillsätts på annat sätt än det 

som står i bilagan krävs underlag som visar detta



Mer information från Skatteverket

• Telefonnummer 010-572 23 80 (9-15 på vardagar)

• E-post storforetagsregionen@skatteverket.se

• Skatteverket.se/kemikalieskatt

• Rättslig vägledning

• Deklarera elektroniskt på skatteverket.se
Företag > Självservice > Alla e-tjänster > Punktskattedeklaration



Kontakta oss

• Ring TullSvar 0771 520 520

• Skicka e-post

• Besök oss

http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss.4.7df61c5915510cfe9e710034.html
http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss.4.7df61c5915510cfe9e710034.html
http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/besokharfinnsvi.4.7df61c5915510cfe9e7100ba.html

