Sverigedemokraterna – ”Skatten ska avskaffas”
Sverigedemokraterna är det enda parti som yrkat på att elektronikskatten ska avskaffas i sin budget. Enligt
Sverigedemokraterna har elektronikskatten inneburit ett hårt slag mot näringslivet, förlorade arbetstillfällen
och snedvriden konkurrens för svenska företag.

Sverigedemokraterna står för att ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken ska ske på ett sätt där
privatpersoner, näringsliv och stat i minsta möjliga utsträckning påverkas negativt. Att minska farliga ämnen
och kemikalier är en viktig fråga, men det måste ske på ett sätt så att nyttan väger upp kostnaden.
Sverigedemokraterna menar att de ekonomiska styrmedel som läggs fram behöver visa på tydlig nytta för
såväl miljön som för samhället. Sedan elektronikskatten infördes har Sverigedemokraterna varit en kritisk röst
mot skatten och de höjningar som har genomförts.
I partiets budgetmotion för 2022 valde Sverigedemokraterna att avskaffa elektronikskatten. Partiet har även
motsatt sig skatten och skattens höjningar i riksdagen, senast genom en följdmotion som motsätter sig
regeringens förslag till BNP-indexering. Enligt Sverigedemokraterna har elektronikskatten inneburit ett hårt
slag mot näringslivet, förlorade arbetstillfällen och snedvriden konkurrens för svenska företag. Partiet är av
åsikten att detta inte vägs upp av de resultat som skatten har inneburit, då den inte har lett till minskad
förekomst av farliga ämnen i elektronik. Sverigedemokraterna ser även en risk i att mer elektronik
privatimporteras och att detta kan ske på ett sätt som inte gynnar svenska staten och svenska företag.
”Vi anser att det är en skatt som inte styr mot de satta målen. Motivet till att införa skatten var ju att nå vissa
miljömål men det har ju snarare inneburit en kostnadsökning som lyfts över till konsumenterna och försämrat
konkurrenskraften för svenska företag.”
Telefonintervju med Eric Westroth, ledamot i
riksdagens skatteutskott
Sverigedemokraterna har varit ett av de mest ljudligt kritiska partierna till elektronikskatten. Redan innan
elektronikskattens införande har partiet skrivit debattartiklar, ställt interpellationsfrågor och motionerat kring
elektronikskatten. Ett flertal av partiets företrädare har tagit en tydlig ställning mot elektronikskatten och
höjningarna. På frågan om Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för en avskaffad elektronikskatt
är svaret följande:
”Ja, det kommer vi göra. Vi har en proposition på bordet nu om indexuppräkningen och i vår följdmotion
motsätter vi oss en indexreglering och ett yrkande på att avskaffa skatten i sin helhet.” Telefonintervju med
Eric Westroth, ledamot i riksdagens skatteutskott
Elektronikskatten avskaffades inte i budgeten som förhandlades fram av bland annat Sverigedemokraterna
tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det finns däremot en stark kritik bland partierna kring
elektronikskatten och dess utformning. Fortsatt ser Sverigedemokraterna positivt på att avskaffa
elektronikskatten. Även Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna är emot elektronikskatten
och har aktivt bedrivit kampanj mot skatten.
Sverigedemokraterna ställer sig därmed bland de partier som, utöver att vilja stoppa framtida höjningar av
skatten, även vill se elektronikskatten avskaffad.

