
FAQ - Skatt på plastpåsar 2020

Kommer det att bli en skatt på plastpåsar? 

Vad definierar en plastpåse? 

Blir det skatt även på påsar gjorda  
av bioplast eller återvunnen plast?

Vad definierar en tunn plastpåse? 

Blir det skatt på sopsäckar och avfallspåsar? 

Blir det skatt på små fryspåsar och hundpåsar?

Hur är det med brödpåsar som har fönster i plast?

Jag är en kund i Norge,  
kommer jag bli debiterad skatt av Tingstad? 

När är det tänkt att  
skatten ska börja gälla? 

Vem är det som betalar skatten?  
Jag som kund eller Tingstad? 

Kommer jag som kund att  
betala skatten till Tingstad? 

Hur stor är skatten? Blir det moms på skatten?

Ja, lagen om skatt på plastbärkassar röstades igenom 29/1. 

Propositionens  definition lyder: 

Bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. 

Med bärkasse avses påsar, med eller utan handtag, som är 
avsedda att tillhandahållas konsumenter för att packa eller 
bära varor. 

Ja, skatten kommer även att avse påsar av återvunnen plast 
eller bioplaster.

Det är en plastbärkasse som är tunnare än 15 my och vars 
volym inte överstiger 7 liter. 

Nej, lagen omfattar inte dessa påsar. 

Brödpåsar med fönster i plast kommer att beskattas. 

Tingstad har flera alternativ som vi kommer presentera på vår 
hemsida under våren.

Nej, det är endast kunder i Sverige som blir debiterade 
skatten. 

Lagen träder i kraft 1 mars 2020. 

Därefter finns det tid för förberedelser och omställning, och 
från 1 maj tas skatten ut.

Tingstad kommer ansöka om att bli lagerhållare hos 
Skatteverket. Det betyder att det är Tingstad som redovisar 
och betalar in skatten. 

Ja, likt FTI avgiften, kommer Tingstad att fakturera dig 
skatten på varje faktura som innehåller plastpåsar. 

Skatten är 3 kr per plastpåse. 

För tunnare och mindre plastpåsar är skatten 0,30 kr per påse. 

Ja, likt andra punktskatter så tillkommer det moms. 
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Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.com


