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Promemorian En enklare och tydligare 

kemikaliebeskattning 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket bedömer att 

promemorian kommer att ha viss inverkan på Tullverkets verksamhet och har följande 

synpunkter att lämna. 

Tullverkets ställningstagande 

Avseende de ändrade reglerna för viss import och otillåten införsel (schablonbeskattning) 

uppmärksammar Tullverket att beskattningen sker per vara och inte per 

sändning/försändelse. Detta kan få till konsekvens att en och samma försändelse, som 

alltså kommer att motsvaras av en tulldeklaration, kan komma att behöva deklareras med 

flera olika koder för de olika avgiftssatserna. Framtagandet och uppdateringen av dessa 

ytterligare dokumentkoder, i den utsträckning som schablonbeloppen förändras, kommer 

medföra ytterligare kostnader för Tullverket. 

Ett sådant utökat uppgiftskrav kommer inte heller vara i överensstämmelse med hur 

motsvarande uppgiftskrav ser ut i andra medlemsstater som använder sig av den 

ifrågavarande tulldeklarationen (kolumn H7 enligt bilaga B till kompletteringsförordningen1) 

som innehåller färre uppgifter än vad en standardtulldeklaration gör. Här gör dock 

Tullverket bedömningen att det ändå får hållas för sannolikt att andra medlemsstaters 

nationella punktskatter torde leda till ett utökat uppgiftskrav även i dessa medlemsstater. 

I flertalet fall kommer ifrågavarande tulldeklarationen (kolumn H7) omfattas av förbetald 

mervärdesskatt (s.k. IOSS, eller importordningen enligt artiklarna 369l – 369x i 

mervärdesskattedirektivet2). I dessa situationer är mervärdesskatten, vid importtillfället, 

redan betald till en e-handelsplattform som sedan betalar mervärdesskatten till 

skattemyndigheten i identifieringsmedlemsstaten. Det finns, för användande av IOSS, 

endast en begränsning att systemet inte får användas för harmoniserade punktskatter. 

Därför kommer den ifrågavarande tulldeklarationen (kolumn H7) kunna användas för varor 

som omfattas av den nationella skatten. Mervärdesskatt ska även beräknas på skatten på 

kemikalier i viss elektronik. Detta kommer innebära att Tullverket påför den aktuella 

schablonskatten samt den ytterligare mervärdesskatt som belöper på schablon-

skattebeloppet. Både Tullverket och Skatteverket (via identifieringsmedlemsstaten) blir 

_____________________________________________________________ 

1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex. 
2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
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alltså beskattningsmyndigheter för en och samma försändelse. Tullverket menar att detta 

är en otillfredsställande ordning eftersom deklaranten (konsumenten) redan har betalat 

den mervärdesskatt som belöper på varans värde till e-handelsplattformen, men här alltså 

även kommer att få en betalningsanmaning från sitt tullombud. 

Tullverket vill avslutningsvis nämna att myndigheten inte kommer att ha den ifrågavarande 

tulldeklarationen (kolumn H7) fullt utvecklad till den 31 december 2022. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen David Bergman. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och tillförordnade rättschefen Cecilia Riddselius deltagit. 
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