
  
 

Moderaterna – ”Elektronikskatten fungerar endast som 
en straffskatt på vitvaror och elektronik” 

Moderaterna har blivit allt tydligare i sitt motstånd mot elektronikskatten. Partiet har gått från att förespråka 
att skatten skulle få en annan utformning till att allt tydligare ta ställning mot skatten. Partiet står numera 
bakom att skatten ska avskaffas, bland annat eftersom den inte är kostnadseffektiv och saknar miljönytta. 

För Moderaterna är det viktigt att miljö- och klimatskatter ska vara utformade på ett sådant sätt att effektivitet 
och nytta tas i beaktning. Näringslivet och svenska företag ska ses som en tillgång i omställningen och 
spelreglerna ska vara tydliga för att möjliggöra en omställning som främjar innovation och tillväxt. 
Moderaterna är för ett avskaffande av elektronikskatten och säger sig så varit sedan skatten infördes. Partiet 
menar att elektronikskatten på grund av dess skadliga konsekvenser och avsaknad av positiv miljöeffekt inte 
ska ses som en miljöskatt, utan benämner den hellre som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik. I sina 
budgetmotioner för de senaste åren har Moderaterna räknat in elektronikskatten, men avslagit de av 
regeringen föreslagna höjningarna. Moderaterna står idag fast vid att elektronikskatten ska avskaffas, och har 
redan motsatt sig regeringens proposition om att BNP-indexera elektronikskatten vilket kommer att 
behandlas i höst.  

”Kemikalieskatten (läs elektronikskatten) är en dålig skatt. Den fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror 
och hemelektronik. Moderaterna var emot kemikalieskattens införande. I takt med att ekonomin tillåter bör 
skatten avvecklas framgent.” Niklas Wykman, Moderaternas skattepolitiska talesperson genom Lucas Kramer, 
Politiskt sakkunnig för Moderaterna. 

Moderaterna ställer sig bakom målsättningen att miljö- och hälsofarliga ämnen som kan återfinnas i elektronik 
ska minskas och att det krävs incitament för att detta ska ske. En viktig utgångspunkt i partiets miljöpolitik för 
ekonomiska styrmedel är att de ska utformas så att förorenaren betalar i relation till sin miljöpåverkan. Skatter 
ska därför till minsta möjliga mån snedvrida konkurrens, missgynna näringsliv, privatpersoner eller orsaka 
andra ekonomiska negativa konsekvenser. Partiet anser däremot att elektronikskatten är fel verktyg för att nå 
detta mål. 

”Moderaterna menar att den kemikalieskatt som regeringen infört inte uppfyller kriterierna avseende 
miljönytta, kostnadseffektivitet och samstämmighet med styrmedel i andra delar av den gemensamma 
marknaden. Den fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik.” Ur Moderaternas motion 
2021/22:4752 med anledning av prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss 
elektronik och avfallsförbränning. 

Moderaterna ställer sig positiva till fortsatt internationellt samarbete i kemikaliefrågor samt att detta med 
fördel kan drivas inom EU. Inför Europaparlamentsvalet 2019 var Moderaterna tydliga med att den europeiska 
kemikalielagstiftningen REACH skulle stärkas och att bevisat farliga ämnen ska fasas ut och förbjudas på en 
europeisk nivå. Partiets krav om miljönytta och effektivitet står däremot fast även när det gäller lagstiftning 
på europeisk nivå.  

Sedan elektronikskatten infördes har Moderaterna varit aktiva i sin kritik. I riksdagen har moderata företrädare 
skrivit motioner och ställt interpellationsfrågor. Utanför riksdagens kammare har partiet kritiserat skatten på 
sociala medier, i debattartiklar och i tal. Partiets ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet, har aktivt 
kritiserat och bedrivit kampanj mot elektronikskatten bland annat på grund av de kostnadsökningarna det har 
inneburit för E-sporten.  

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


