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Remissyttrande Fi2017/01244/S2, Promemorian Vissa
punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018
Teknikföretagen får anföra följande som svar på remissen av rubricerade
promemoria.

Förändringar av energiskatten på el
I fråga om förändringar av energiskatten på el, stödjer Teknikföretagen
Gjuteriföreningen i deras remissvar som går ut på att minska de negativa effekter
som drabbar branschen. Gjuteriföreningen företräder en bransch med många
små och medelstora företag (SMF) som också är av stor vikt i en svensk
industristruktur. SMF omnämns ofta i politiska sammanhang som särskilt viktiga
att värna, men med förslaget som föreligger försvåras dessa företags
verksamhet. Förslaget går stick i stäv med de politiska ambitionerna att stärka
likviditet och framtida utveckling för SMF.
Teknikföretagen stödjer också Svenskt Näringsliv i deras svar avseende den
dolda skattehöjning som förslaget innebär.
I dag får den som lämnar en försäkran om att elen ska användas för vissa
särskilda ändamål, bl.a. för drift av spårbundna transportmedel, energiproduktion
och metallurgiska processer, köpa el utan energiskatt. I det föreslagna
återbetalningssystemet införs emellertid en återbetalningsgräns som innebär att
återbetalning endast medges för belopp över 2 000 kr per år, att jämföra med
nuvarande system där el kunde köpas helt utan energiskatt. Som skäl för
återbetalningsgränsen anförs bl.a. att därigenom hålla både företagens och
Skatteverkets administration nere i fråga om mindre stödbelopp. Detta är inte ett
godtagbart skäl för att inte heller vid rätt till återbetalningar av belopp större än
2 000 kr endast återbetala belopp däröver. Dessutom bör företaget själv bäst
kunna bedöma huruvida administrationskostnaden är för hög för att i ett enskilt
fall motivera en ansökan om återbetalning. Teknikföretagen håller med Svenskt
Näringsliv som avstyrker förslaget till återbetalningsgräns.
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Teknikföretagen tillstyrker förslaget att möjligheten till frivillig skattskyldighet
utvidgas till flera områden. Härigenom kan påverkan på företagens likviditet
liksom administrationskostnaderna minskas. Teknikföretagen skulle dock gärna
se att möjligheten till frivillig skattskyldighet utvidgades ytterligare.

Kemikalieskatten
Teknikföretagen avstyrker även förslagen i promemorian som relaterar till
Kemikalieskatten. Att indexera nivåerna i en skatt som vi anser vara feltänkt från
början kommer inte leda till att skattens styreffekt blir bättre.
Till detta är Kemikalieskatten är konstruerad så att flera negativa effekter uppstår
för de företag som omfattas samt utan att nyttan för miljön eller hälsovinsten finns
beskriven. Detta är mycket problematiskt samtidigt som den inte driver på
företagens arbete med substitution vilket är avsikten.
 Konkurrensen på den svenska marknaden kommer att snedvridas kraftigt
eftersom e-handel från utlandet undantas.
 Internationell e-handel ökar redan och kommer i.o.m. detta accelerera.
 Svenska arbetstillfällen i detaljhandeln riskerar att försvinna pga den
snedvridna konkurrensens.
 De administrativa kostnaderna kommer också att öka stort för svenska
företag och myndigheter.
 Marknadskontrollen riskerar att bli rättsosäker pga att det saknas
standardiserade mätmetoder.
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