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BRANSCHFÖRENINGEN FÖR STORKÖKSLEVERANTÖRER 

2017-06-07 

Branschrekommendation om hantering av 
Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik 

Regelverket 

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161067-om-skatt-pa-kemikalier-
i-viss_sfs-2016-1067 

Förordning om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2017:214): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017214-om-skatt-pa-
kemikalier-i_sfs-2017-214 

 

Ansökan om godkänd lagerhållare 

Rekommendationen är att samtliga berörda företag snarast möjligt ansöker hos Skatteverket om att bli godkända 
lagerhållare. För detta ändamål används blankett SKV 5366. Se 
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/5366.4.5c281c7015abec
c2e20110b3.html?q=blankett+5366 

Viktigt: Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om firman tecknas av flera personer i förening ska 
samtliga underteckna ansökan. Observera att ansökan som lagerhållare inte anses vara en sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som VD ensam har rätt att underteckna. 

 

Skattskyldighet 

En lagerhållares skattskyldighet inträder vid leverans till någon som inte är lagerhållare. Om kunden också är godkänd 
lagerhållare måste skatteplikten skjutas på till nästa led. 

Rekommendationen är därför att alltid kontrollera om köparen är lagerhållare. Den kontrollen görs enligt två alternativ: 

 Ställ frågan till kunden: Är företaget godkänd lagerhållare? 
 Ställ frågan till Skatteverket, som för register över godkända lagerhållare. 

Observera att det kan finnas anledning att ställa frågan vid varje leverans, eftersom förhållandena kan ändras – ett 
företag kan nyligen ha blivit godkänd lagerhållare eller en godkänd lagerhållare kan ha blivit avregistrerad. 

Det här innebär i praktiken att den som är godkänd lagerhållare kan tvingas hantera skattedeklaration på olika sätt, 
beroende på vem som är kund i det aktuella fallet. 

Man har rätt att lägga till information i fakturan om skatten - detta så länge man uppfyller redovisningslagen - och ta betalt 
för den i de fall man är skattskyldig. 
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Varor som beskattas 

De varor som beskattas är varor med de KN-nummer som framgår av lagtexten. För BFS’ del har vi identifierat några få 
KN-nummer som kan vara relevanta: 841810, 841830, 841840 och eventuellt 851650. Observera att var och en är 
skyldig att kontrollera om företagets produkter omfattas av de KN-nummer som framgår av lagtexten. Detta gäller oavsett 
om företaget importerar/exporterar från/ till land utanför EU och brukar tillämpa KN-nummer eller inte. 

Definitioner för KN-nummer finns tillgängliga på Tullverkets hemsida: http://www.tullverket.se/sv/foretag 

Klicka på Tulltaxan: http://tulltaxan.tullverket.se/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf 

Se avdelning XVI. Öppna mappen, så kommer du till kapitel 84 och 85. Sök KN-nummer här. (Observera 
att koder kan ändras halvårsvis, varför det troligen behövs en översyn av skattelagstiftningen framöver). 

När det gäller volymer på frysboxar som rymmer högst 800 l (841839) och frysskåp som rymmer högst 900 l (841840) är 
det nettovolym som avses. När det gäller mikrovågsugnar (851650) avses mikrovågsugnar med en utgående effekt om 
högst 1000 W. 

Vid import från icke-EU-land ska deklaration göras hos Tullverket. Se deklarationshandledning för DNU och DNK: 
http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/deklareravarorvidimport/deklarationshandledningarvidimport/deklaration
shandledningfordnuochdnk.4.792224361590183a4d31d7.html . Se särskilt fälten 14, 33, 44 och 47, som har koppling till 
den aktuella skatten. 

Se också enhetsdokument, som finns på följande länk: 
http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/deklareravarorvidimport/deklarationshandledningarvidimport/deklaration
shandledningforimportdeklarationpablankettenligtstandardforfarandet.4.792224361590183a4d321f.html . Klicka på 
enhetsdokument (wordfil eller pdf). Det dokumentet illustrerar uppgifterna i deklarationshandledningen. 

 

För mer information 

Se bilagda presentation som Skatteverket och Tullverket höll för BFS årsmöte den 31 maj 2017. 

 

Kontakta Skatteverket 

Tel: 010-572 23 80 (vardagar kl. 9-15) 

e-post: storforetagsregionen@skatteverket.se 

skatteverket.se/kemikalieskatt: https://skatteverket.se/kemikalieskatt 

rättslig vägledning: 

deklarera elektroniskt på skatteverket.se: företag>självservice>alla e-tjänster>punktskattedeklaration: 
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt/redovisningavskattgodkandlagerhallar
e/attlamnapunktskattedeklaration.4.5c1163881590be297b5178cb.html 

 

Kontakta Tullverket 

TullSvar: 0771-520 520 

Se också: http://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss.4.7df61c5915510cfe9e710034.html 

 


