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Ny plastskatt med start 1 maj 2020 

 

Bästa kund,  

Den 1 maj 2020 ska alla som tillverkar, för in eller tar emot plastbärkassar från ett annat EU-land deklarera 
och betala skatt på dessa. Syftet med skatten är att minska svenska slutanvändares förbrukning av 
plastbärkassar. Detta kommer påverka efterfrågan på plastbärkassar och därmed omsättningen för företag 
som tillverkar och importerar sådana varor. 

 

Skatt på plastbärkassar - Så funkar det 

Från och med när gäller lagen om plastskatt?. 
Lagen träder i kraft 1 mars 2020 men skatten ska tas ut från och med 1 maj 2020 
 

Vilken summa är skatten på? 
Punktskatten är tre kronor på plastbärkassar och 30 öre per ”fruktpåse”, det vill säga tunnare plastpåsar 
med en väggtjocklek under 15 my, samt mindre än sju liter. 

 
Vem betalar skatten till Skatteverket?  
Då Staples är lagerhållare hos Skatteverket så är det Staples som redovisar och betalar in skatten. 
 
Hur betalar jag som kund skatten på plastpåsarna till Staples? 
När du köper plastpåsar via staplesnetshop.se kommer vi att fakturera dig skatten separat på respektive 
faktura. Priset som visas på staplesnetshop.se är en totalsumma av priset och plastskatten, men 
separeras på fakturan - såvida inget annat avtalats. 
Köper du plastpåsar via staples.se eller i någon av våra butiker ingår skatten i priset och specificeras ej 
separat. 

 

Som vanligt finns vår säljkår och kundtjänst på plats för dig och arbetar för fullt med att ge er, våra kunder, 
bästa möjliga service. Om du undrar över något eller vill ha hjälp tveka inte att kontakta oss via chatt 
(staplesnetshop.se), mail (kundtjanst@staples-solutions.com) eller telefon (033- 20 65 50) 

 

 
Med varma hälsningar 

  

Patrik Schedvin, Managing Director 

Staples Sweden AB 

 

 


