
 
Kristdemokraterna – ”Vi är kritiska till skatten som 
helhet” 

Efter flera år av kritiska röster gentemot elektronikskatten, men utan skarpa förslag att avskaffa den, förefaller 
Kristdemokraterna ha skärpt sin inställning. Partiet menar att skatten har visat sig vara en skatt som lett till 
förlorade arbetstillfällen och försämrad konkurrenskraft för Sverige. 

Kristdemokraterna har en giftfri vardag som ett av sina viktigaste områden inom partiets miljöpolitik. Partiet 
säger sig vilja fasa ut giftiga ämnen och minska exponeringen av skadliga kemikalier som finns i bland annat 
elektronik. Elektronikskatten är däremot en skatt som Kristdemokraterna ställer sig kritiska till. Framför allt 
riktar partiet kritik mot hur skatten inte gör skillnad på begagnade produkter och nya, vilket därmed motverkar 
ökad cirkulär ekonomi och återbruk.  

Sedan skattens införande har Kristdemokraterna varit kritiska mot regeringens höjningar, partiet anser att 
skatten har höjts för mycket och riktar kritik mot hur detta har skett utan riktig utvärdering gällande kostnad 
och effekt. Företrädare för partiet har i riksdagen vid ett flertal tillfällen skrivit motioner om att utföra 
effektutredningar på skatten samt kritiserat skatten vid interpellationsdebatter, bland annat mot dåvarande 
finansminister Magdalena Andersson. I de senaste årens budgetmotioner har Kristdemokraterna inte tagit 
med regeringens planerade skattehöjningar i sin beräkning.  

”Kemikalieskatten (läs elektronikskatten) har vi varit ganska kritiska till, det har visat sig vara en fiskal skatt. 
Ser man på de företag som lagar upp gammal teknik och säljer vidare så får även de betala skatten. Man 
betalar otroligt mycket skatt på något som man redan har betalat skatt på. Vi är väldigt kritiska till skatten 
som helhet. Vi tror inte på en höjning, det blir kontraproduktivt. Vi ser även att man förlorat arbetstillfällen till 
exempelvis Danmark efter att Sverige får sämre konkurrens.” Telefonintervju med Camilla Brodin, ledamot i 
riksdagens näringsutskott 

Kristdemokraterna är kritiska till elektronikskattens utformning och resultat. Minskade arbetstillfällen i Sverige 
är en viktig hållpunkt där Kristdemokraterna menar att skatter tvärtom bör främja svenska arbetstillfällen och 
näringslivet. Bland kritiken som partiet har lyft i riksdagen dominerar frågor om förlorade arbetstillfällen och 
snedvriden konkurrens gentemot viss e-handel och utländska företag. Att skatten inte har lett till det önskade 
resultatet och inte har minskat exponeringen av farliga kemikalier är ett annat problem där partiet anser att 
det krävs reglering och beskattning som ger faktiska resultat. Framåt räknar Kristdemokraterna med att 
avskaffa elektronikskatten om det finns stöd i riksdagen. 

”Jag tror absolut att vi kommer försöka avskaffa den, den fyller ingen funktion. Det finns många skatter vi 
måste kolla på och se om de hämmar utvecklingen, någonting behöver göras på en rad olika områden, bland 
annat med kemikalieskatten.” Telefonintervju med Camilla Brodin, ledamot i riksdagens näringsutskott 

Kritiken från Kristdemokraterna har varit tydligt och går i linje med den kritiken som elektronikskatten har fått 
i dess utvärderingar.  

Kristdemokraterna ställer sig därmed bland de partier som, utöver att vilja stoppa framtida höjningar av 
skatten, även vill se elektronikskatten avskaffad.  

 

 

 

 


