Miljöpartiet – ”Vi ser att det finns en del problem
med skatten som behöver lösas”
Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna varit initiativtagare till elektronikskatten. Den hårda
kritiken mot skatten verkar dock inte ha gått obemärkt förbi inom Miljöpartiet, även om partiet fortsatt står
bakom skatten.

För Miljöpartiet är frågan om att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier väldigt viktig, utöver
partiets miljöpolitik utgör dess kemikaliepolitik en viktig del av partiets stomme. Partiet har länge varit för att
minska farliga kemikalier genom att beskatta elektronik som innehåller dessa kemikalier. För att kunna skapa
en cirkulär ekonomi menar partiet att det krävs giftfria kretslopp. Partiet menar att miljöskatter och avgifter
ska användas i högre utsträckning än idag för att stimulera till minskning eller utbyte av vissa farliga ämnen.
Miljöpartiet satt i regeringen när elektronikskatten infördes och innehade bland annat posten som
miljöminister vid tidpunkten. Partiet har därmed varit en av skattens initiativtagare och har i riksdagen röstat
för såväl införande som höjning. När skatten infördes skrev Miljöpartiet på sin hemsida att ”det ger
konkurrensfördelar åt de producenter som återgår till en mer giftfri produktion”.
”Vi tycker att syftet bakom kemikalieskatten (läs elektronikskatten) är bra, att minska mängden farliga
kemikalier i människors närhet är viktigt. Det finns så mycket produkter som vi använder dagligen, ibland i
timmar i sträck, som innehåller farliga ämnen, ofta utan att man tänker på det.” Telefonintervju med Janine
Alm Ericson, ledamot i riksdagens finansutskott.
Partiet ställer sig positiva till att ytterligare reglera och beskatta farliga kemikalier på europeisk nivå, men väljer
att inte ställa dessa två alternativ mot varandra. Miljöpartiet menar att elektronikskatten fyller en viktig
funktion idag och att europeisk lagstiftning har en benägenhet att ta lång tid för att implementeras. När
elektronikskatten infördes menade miljöpartiets nuvarande språkrör Per Bolund att elektronikskatten på kort
sikt skulle kunna komma att påverka vilka delar av sitt sortiment som företag väljer att prioritera i Sverige och
att skatten på längre sikt skulle kunna inspirera andra länder att följa efter.
”Vi tycker generellt att miljöskatter för att fylla sin funktion behöver indexeras när ekonomin går uppåt, just
gällande kemikalieskatten får vi se när den kommer till riksdagen. Vi ser också att det finns en del problem
med skatten som behöver lösas, till exempel att skatten har försvårat för second hand-handel.” Telefonintervju
med Janine Alm Ericson, ledamot i riksdagens finansutskott
Sedan elektronikskattens införande 2017 har Miljöpartiet suttit i regeringsställning en betydande del av tiden.
Posten som finansminister har däremot inte tillhört Miljöpartiet vilket har gjort att Socialdemokraterna i stället
har svarat på mycket av den kritiken som har riktats mot skatten. Miljöpartiet stod under hösten bakom
beslutet att BNP-indexera elektronikskatten när detta föreslogs i regeringens budgetproposition för 2022.
Miljöpartiet ställer sig därmed till de partier som fortsatt vill se elektronikskatten och höjningar av denna.

