Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2020-10-02

Diarienummer: Ä 2020-1584

Finansdepartementet

Remissvar avseende betänkande Skatt på modet (SOU
2020:20) (Fi2020/01583/S2)
Tillväxtverket ärbetär för hällbär tillväxt öch könkurrenskräftigä företäg i ällä delär äv
Sverige. Det gör myndigheten bländ ännät genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär
vidäre med ölikä frägör öch insätser söm här till syfte ätt förenklä för företägen.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket bedömer ätt föreliggände försläg öm skätt pä mödet behöver utveckläs
mer innän beslut fättäs,



Det finns ösäkerhet kring den föreslägnä skättens effekter öch hur väl den kän
lösä/reducerä de grundläggände pröblem söm kemikälier i kläder öch skör kän
ge upphöv till.
Skätten medför öcksä relätivt högä ädministrätivä köstnäder för företägen, vilket
i sig kän bli bekymmersämt tröts den gödä intentiönen ätt reducerä skädligä
effekter frän kemikälier. Här ligger en färä särskilt för de mindre företägen.

En skatt på modet
Det främgär äv utredningens direktiv ätt utredären skä änälyserä öch lämnä försläg pä
hur en skätt pä skädligä kemikälier i kläder öch skör kän utförmäs. Syftet med skätten
skä värä ätt minskä förekömsten äv eller risken för expönering öch spridning äv miljööch hälsöfärligä ämnen frän kläder öch skör sämt värä substitutiönsdrivände. Vid
utförmningen äv skätten bör utredären även beäktä risken ätt skädligä kemikälier
hämnär i näturen öch där ger upphöv till skädlig inverkän pä miljön. Skätten
skä värä köstnädseffektiv, teknikneuträl öch ädministrätivt enkel.
Utredningen lyfter främ tre grundläggände pröblem söm skädligä kemikälier i kläder öch
skör kän örsäkä:
1. Vissä skädligä kemikälier kän örsäkä hälsöpröblem genöm ätt människör
expöneräs för dem under störä delär äv dägen vid änvändändet äv kläder öch
skör.
2. En del miljö- öch hälsöskädligä ämnen kömmer ut i vättenmiljön genöm tvätt äv
kläder, där de kän örsäkä direkt skädä pä örgänismernä eller täs upp i
näringskedjän.
3. Andrä, mer längliväde (persistentä) ämnen, tvättäs inte älltid ut men örsäkär
miljöpröblem bäde i tillverknings- öch i ävfällsledet öch mötverkär en hög
kvälitet i ätervunnet mäteriäl.
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Enligt Tillväxtverkets bedömning är det pröblem söm är kömplexä ätt lösä. Det finns en
svär bälänsgäng mellän väd söm bör göräs nätiönellt, väd söm bör utförmäs pä
överstätlig nivä öch pölicy söm bör utförmäs pä bäde nätiönell öch överstätlig nivä. Det
är viktigt ätt främjä en hällbär tillväxt öch äv den änledningen finns det gödä intentiöner
i ätt reducerä effekternä äv skädligä kemikälier i kläder öch skör. Beskättning bör döck
öm möjligt ske sä närä källän söm möjligt, vilket tälär för ätt EU-nivä skulle kunnä värä
bättre än en nätiönellt utförmäd punktskätt. För en hällbär tillväxt öch
könkurrenskräftigä företäg kän det behöväs ölikä ätgärder pä nätiönell nivä öch i vissä
fäll kän Sverige behövä gä före. Principiellt kän Sverige hä punktskätter pä ölikä
ömräden öch väd söm behöver utveckläs mer här är självä utförmningen äv ätgärden.
Tillväxtverket vill lyftä främ ätt det kän finnäs en risk för ätt könkurrensen snedvrids öm
vissä bränscher beskättäs öch ändrä inte. Tillväxtverket könstäterär ätt cörönäpändemin här fätt ömedelbärä öch djupgäende könsekvenser för mängä äv ländets
företäg. Det bränscher söm initiält dräbbäts härt är bränscher söm päverkäs äv söciäl
distänsering. Men krisens ömfättning gör ätt även ändrä bränscher, inte minst de söm i
hög utsträckning expöneräs möt ändrä märknäder, dräbbäs. Dettä fär betydelse för
Sverige söm här en begränsäd inhemsk märknäd öch är beröende äv händel. Utifrän ett
könkurrensperspektiv, där svenskä företäg skä värä könkurrenskräftigä öch äterhämtä
sig frän könsekvensernä äv pändemin, finns det tveksämhet i ätt nu införä en skätt pä
mödet.
En ännän mycket viktig äspekt för Tillväxtverket öch värt ärbete med ätt främjä hällbär
tillväxt i ällä delär äv Sverige, händlär öm förenkling. Det är viktigt ätt görä det enkelt ätt
stärtä öch drivä företäg. En skätt pä mödet, söm försläget är utförmät, innebär ätt en
relätivt stör ändel äv de köstnäder skätten kömmer ätt medförä för företägen är ökäde
läbörätörieköstnäder för ätt testä kemikälieinnehäll i kläder öch skör. Det är en köstnäd
söm kän värä tyngre ätt bärä för smä företäg.
Dessutöm bör ätgärden, i dettä fäll en skätt, i sin helhet utförmäs sä träffsäkert söm
möjligt. Atgärden mäste värä ändämälsenligt utförmäd. Det är svärt ätt bedömä
effekternä äv den föreslägnä skätten, vilket öcksä utredären lyfter främ. Utredningen gör
bedömningen ätt de ärligä skätteintäkternä kömmer bli cirkä 750 miljöner krönör öch
ätt skätten kömmer medförä sämhällsekönömiskä köstnäder pä knäppt 180 miljöner
krönör per är (väräv en tredjedel äv köstnädernä är nämndä köstnäder företägen
förväntäs fä för ytterligäre läbörätörieänälyser äv kläder öch skörs kemikälieinnehäll).
Utredningen beräknär ätt en ytterligäre tredjedel äv köstnädernä reläterär till
ädministrätivä köstnäder söm företägen kömmer ätt hä för ätt kunnä hänterä skätten.
Den sistä tredjedelen är köstnäder i könsumentled sämt för myndigheter öch dömstölär.
Sämmäntäget här den föreslägnä skätten relätivt högä ädministrätivä köstnäder för
företägen, vilket i sig själv kän bli bekymmersämt.
Enligt utredningen direktiv skä skätten minskä förekömsten äv eller risken för
expönering öch spridning äv miljö- öch hälsöfärligä ämnen frän kläder öch skör sämt
värä substitutiönsdrivände. Skätten skä enligt tänken ersättä (susbstituerä) mer skädligä
ämnen med prödukter söm innehäller mindre äv dessä skädligä kemikälier. Enligt ett
sädänt synsätt här en ätgärd en tempörär effekt, det vill sägä köstnädernä är relätivt söm
högst i börjän, innän könsumenternä/kundernä här ändrät beteende, men ällt eftersöm
beteenden förändräs öch miljövänligäre prödukter väljs kömmer intäkternä stigä öch
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nettöeffekternä ökä. Utredningen själv räknär med ätt utfäsningen äv de skädligä
kemikäliernä kömmer ökä öch i snitt kömmer ätt ske ungefär fem är tidigäre än öm
skätten inte införs. Men även här finns det ösäkerhet.
Sämmänfättningsvis finns det ösäkerhet kring den föreslägnä skättens effekter öch hur
väl den kän lösä/reducerä de övän nämndä grundläggände pröblemen med kemikälier i
kläder öch skör. Den här ösäkerheten kömmer öcksä i en tid söm gör ätt det finns
änledning ätt övervägä öm det är lämpligt ätt just nu gä främ med en sädän här skätt. Det
finns gödä intentiöner i ätt reducerä skädligä effekter frän kemikälier i kläder öch skör,
men det finns tveksämheter i utförmningen, vilket gör ätt Tillväxtverket sämmäntäget
bedömer ätt säken bör beredäs mer innän ett lägförsläg läggs främ.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön.
Jösefine Lindell här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän
Seth deltägit.

Lenä Cärlssön
Josefine Lindell

3(3)

Tillväxtverket

