Nytt förslag att ersätta det liggande förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor
Runt 90 procent av alla av de av utredningen ”Skatt på Modet” listade kemikalierna återfinns inte i
de kläder och skor som finns på den svenska marknaden. För att substituera de återstående ca: 10
procenten föreslås en enormt byråkratisk skatt med mycket låg precision.
Vi vill erbjuda en helt annan och obyråkratisk väg.
Vilka typer av företag lever inte upp till kraven gällande den föreslagna skatten?
Vi har utrett vilka företag som marknadsför de kläder och skor som ännu inte lever upp kravet på att
inte innehålla någon av de ”beskattningsbara” kemikalierna listade i utredningen om skatten.
I huvudsak är det små och mindre företag, som t.ex. de mindre medlemsföretagen i
Textilimportörerna, vi har upp till 50 deltagare på våra kemikalieseminarier, den typ av företag som
är medlemsföretag i Trade Partners Sweden, varav många agenter som har svårigheter att få igenom
krav på sina utländska huvudmän (varuägarna), det s.k. ”svenska modeundret”, den typ företag som
är medlemmar i Swedish Fashion Association.
Vi erbjuder oss att i samarbete med Sveriges bästa experter på detta område genom utbildning och
kollektiv konsulthjälp se till att alla dessa några hundra företag blir i stånd att substituera och
genomföra substitutionen av de beskattningsbara kemikalier de har i sina produkter i dag. Vi
önskar ett anslag om 4,5 miljoner kronor för att genomföra denna utbildnings- och konsultinsats
på två år. Arbetet kan börja 2021.
Denna insats skulle ha samma nackdelar som den föreslagna skatten i att den inte kan påverka
konsumenternas privatimport av kläder och skor från utländska leverantörer (Se remissvaren från
Tullverket och PostNord) eller påverka produktionen utanför Sverige och måste därför givetvis
kompletteras med den svenska regeringens krav på striktare tillämpning av REACH också för att säkra
att vår och EU:s kemikaliepolitik påverkar världsproduktionen av kläder och skor. Sker inte det blir
varje policybeslut i Sverige inklusive införandet av en straffskatt på svenska leverantörer av kläder
och skor meningslös.
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