
Förslag på skatt för muggar & matförpackningar.

Med anledning av EU:s engångsplast-
direktiv tillsatte regeringen 2019 en 
särskild utredning gällande skatt på 
engångsartiklar i plast för att minska 
negativa miljöeffekter. 

Den 10 augusti 2020 presenterades 
utredningen, där det föreslås en skatt på 
artiklar som är gjorda av, eller innehåller 
plast (SOU 2020:48). 

 �  Kommer den föreslagna skatten att bli verklighet? 
Än så länge är skatten just bara ett förslag. I början av 2021 
förväntas vi få mer information. 

 � När skulle den föreslagna skatten träda i kraft? 
Lagen föreslås träda i kraft från den 1 september 2021 och 
skatten föreslås tas ut från den 1 november 2021. 

 � Vilka produkter berörs av skatten? 
De produkter som föreslås beskattas är muggar och matför-
packningar av engångskaraktär som är gjorda av, eller innehåller 
plast, då dessa artiklar anses ha mest negativ miljöpåverkan. 

Vad många inte känner till är att plast ingår som så kallad 
”barriär” i många produkter. Exempelvis finns en plastbarriär 
i pappersmuggar så inte pappret som muggen är gjord av ska 
suga åt sig vätskan. På liknande sätt finns barriärer även i många 
matförpackningar av papper. Förslaget är utformat så att även 
dessa pappersprodukter med barriär beskattas.  

 � Hur stor är den föreslagna skatten? 
Skatten för en plastmugg föreslås till 5 SEK per mugg.  
Skatten för en matförpackning av plast föreslås till 7 SEK per 
matförpackning. 

Avdrag får sedan göras från beloppen ovan utifrån hur stor 
mängd plast respektive produkt innehåller. I praktiken skulle det 
innebära följande: 

Muggar i plast: 5 SEK/st.  
Muggar i papper, bambu och liknande (med plastbarriär): 3 SEK/st.  
Matförpackning i plast: 7 SEK/st.  
Matförpackningar i papper, bambu och liknande  
material (med plastbarriär): 4 SEK/st. 

 � Gör skatten några undantag? 
Ja, exempelvis undantas muggar och matförpackningar 
där innehållet ska beredas vidare/värmas upp (exempelvis 
industriellt förpackad mat som ska tillagas i ugn/micro). Skatt 
tas inte ut på matförpackningar som är avsedda för enklare 
förtäring till exempel mellanmål, efterrätter och fika när de är 
industriellt förpackade. Tallrikar, mjuka plastomslag och vaxade 
pappersomslag (t.ex. wrap-papper) ska heller inte omfattas av 
den föreslagna skatten. 

 � Var kan jag läsa mer om den föreslagna skatten? 
Regeringens utredning, SOU 2020:48, går att ladda ner genom 
att klicka här. 

Tingstad har skapat ett eget material efter att vi läst regeringens 
utredning. Det innehåller våra tolkningar och slutsatser av 
utredningen. Kontakta din säljare eller vår kundtjänst för att ta 
del av materialet. 

Önskar du använda delar av materialet eller vill du ha vägled-
ning för att själv eller i grupp kunna göra ett remissyttrande, 
välkommen att kontakta vår Miljöchef, Johanna Ossiansson 
johanna.ossiansson@tingstad.se 
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