
 

Svenska Stadsnätsföreningen | Swedish Local Fibre Alliance 
Drottninggatan 94 | 111 60 Stockholm | Sweden 
Phone: +46 8 214 930 | E-mail: kansli@ssnf.org | www.ssnf.org 

P r o m e m o r i a  
Stockholm 2017-09-18 

1 (6) 

Kemikalieskatten 2016:1067 - Kategorisering (varukod KN)  
av importerade produkter för byggnation av nät 

Nätägare med aktiv utrustning har behov av många typer av produkter för att skapa ett komplett nät. En 
enkel uppdelning av dessa produkter kan beskrivas som kundnära eller systemnära produkter. Stadsnäten 
består av flera nätsegment. När det gäller stadsnät så består dessa nät primärt av regionnät, 
anslutningsnät samt accessnät. 

Region- och anslutningsnät har produkter kategoriserad som systemprodukter (LAN/WAN).  Accessnät 
består av både system (LAN/WAN) och kundnära produkter (CPE/kundswitch/media adapter). 

 

Bild 1 – Nätsegment 

 

 

Varför är det viktigt att förstå var i nätet produkten finns? Det beror på Lagen (2016:1067) om skatt på 
kemikalier i viss elektronik (LSKE), vilken också kallas för ”kemikalieskatt”. Lagen trädde i kraft den 1 juli 
2017 och är en så kallad punktskatt. Syftet med lagen är att minska förekomsten, spridning och 
exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hem- och arbetsmiljö.  

Lagen utgår från att skatt ges på sådana produkter som finns i närhet av människor. Sättet att definiera 
detta är genom att använda tulltaxans varukoder. KN-nr, för varor. Varje vara har ett KN-nr baserat på 
vilken typ av vara det är.  

Varukoder 
Varukoderna är strukturerade i särskild ordning. Det börjar övergripande med ett kapitel som 
övergripande anger vilken typ av vara detta är. 

Bild 2 – Varukod Kapitel 
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Därefter delas varor upp i mer detaljerat block. Det kallas för HS-nummer. HS är ett fyrställigt nummer. 

Bild 3 – Varukod HS-nummer 

 

HS-numret i sin tur har ett tvåsiffrigt tilläggsnummer som tillsammans med HS-numret kallas för HS-
undernummer. Detta används för att än mer i detalj specificera varans typ och tillhörighet. Ytterligare en 
nivå finns med tvåställt nummer och allt detta tillsammans kallas för KN-nr, se bild 3 gul markering. 

  
Bild 4 – Varukod HS-undernummer och KN-nr 

 

KN-numret används vid export av varor. Vid import av varor används TARIC-nummer. Detta är detsamma 
som KN-nr med ytterligare ett tvåställt nummer för att anpassa KN-nr så att det överensstämmer med 
internationell kodsättning. Oftast är detta nummer 00. 

Bild 5 – Varukod Summering nomenklatur 

 

 

Koppling produkt i näten och varukoder 
Om vi då kopplar ihop varukoder med de produkter som används för att bygga nät så kan sägas att de är i 
princip två varukoder som är aktuella. Det är 8517 62 00 00 samt 8517 69 90 00. 

Enligt LKSE (2016:1067) så beskattas produkter och varor enligt lagtexten som har KN.nr 8517 62 enligt 
SCB, Vilket är detsamma som Tullverkets KN.nr 8517 62 00. 
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Om vi tittar i tulltaxan för import av varor så står det följande att läsa om KN-nr 8517 62 00 

Bild 6 – Varukod 8517 62 00 enligt Tullverket 

 

Eftersom det finns en unik match på varukod nämnd i lag för varan så gäller den beskrivning som går att 
läsa på varukoden. Detta valideras med att slå upp samman varukod på SCB:s officiella hemsida. En viss 
diskrepans finns i texten mellan Tullverket och SCB på samma varukod, men i stort samma innehåll och 
innebörd. 

 
Bild 7 – Varukod 8517 62 00 enligt SCB 

 

 

Om vi tittar vidare i tulltaxan för import av varor så står det följande att läsa om KN-nr 8517 69 90 

Bild 8 – Varukod 8517 69 90 enligt Tullverket 
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Unik match säger ”annat” och klickar man på koden fås text enligt bild 8. För att validera varukodens 
beskrivning slås samma varukod upp på SCB:s officiella hemsida. En viss diskrepans finns i texten mellan 
Tullverket och SCB på samma varukod, men i stort samma innehåll och innebörd på den kod från de olika 
källorna. 

Bild 9 – Varukod 8517 69 90 enligt SCB 

 

EBTI – Europeiskt bindande klassificeringsbesked  
Om en importör är osäker på varukod för viss vara så kan importören begära ett förhandsbesked i enligt 
med EBTI (Europeiska bindande klassificeringsbesked). Det som riskeras vid EBTI är att en feltolkning kan 
göras om inte rätt information och förklaringar finns i ansökan. Det finns idag 13 stycken svenska 
förhandsbesked gällande KN-nr 8517 62 00 och KN-nr 8517 69 90 i Tullverkets databas. Dessa är av 
varierad kvalitet.  
 
Exempel på helt likvärdiga produkter med olika varukoder efter EBTI är:  
KN.nr 8517 69 90:  SETIL 2013–2391, SETIL 2013–2392, SETIL 2013–2402 
KN.nr 8517 62 00:  SETIL 2014–1387, SETIL 2013–2393, SETIL 2013–2398 

 

Slutsats varukoder och nätets produkter 
Systemprodukter som används för att bygga nät och där produkter är placerad i site och nod och 
ombesörjer region-, anslutning- och accessnät (LAN/WAN) anser Stadsnätsföreningen tillhöra varukod 
8517 69 90.  Koden beskriver bäst dessa produkter. Det är primärt WAN-relaterade produkter som går att 
läsa om i varukodens beskrivning. 

När det gäller kundnära produkter såsom CPE, kundswitch och media adapter som är närmaste 
anslutningspunkt och koppar kund till accessnätet så anser Stadsnätsföreningen att beskrivning av 
varukod 8517 62 00 överensstämmer bäst då den är mer generisk skriven och på så sätt är anpassad till 
slutkundsprodukter av olika typer. Dessa produkter används inte för att bygga LAN och WAN utan för att 
ansluta kunder till ett accessnät (LAN/WAN). 

Stadsnätföreningen anser att våra slutsatser är välgrundade för att rätt varukod vid import kan anges utan 
att begära ett förhandsbesked i enligt med EBTI (Europeiska bindande klassificeringsbesked) 

 

Varför är detta viktigt? 
Skälet varför det viktigt med rätt varukod vid import av produkter för att bygga nät sker beror på den nya 
lagen. Produkter under kategori 8 Telefoni, routers och trådlösa nätverk med där (KN 8517 62 finns 
nämnd är Skattebelagda med punktskatt. 
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Konkret innebär det att CPE (kundswitch) i hem och arbetsmiljö är en beskattningsbar produkt om ovan 
slutsats används. Varje enhet beskattas med 120 kronor per kilo. Det innebär att exempelvis en normal 
kundswitch/CPE väger max 500 gram och beskattas då med 60 kronor per enhet i punktskatt av 
tillverkaren.  

Systemprodukter under varukod 8517 69 90 har ingen punktskatt. Skulle dessa systemprodukter 
importeras med felaktigt varukod, dvs 8517 62 00 istället för 8517 69 90 så belastas varje switch med 
320kr extra skatt då de väger ca 3 kg i snitt. Det skulle belasta nätägarens investeringar med 8-10% högre 
kostnader och därav begränsa utbyggnad och utbyggnadstakt för det digitaliserade samhället. Lagens 
syfte uppnås inte heller. Den begränsning som blir gällande nätägarens investeringar kommer att påverka 
möjliga affärer och en försäljningsminskning för leverantörer av produkter till nätägare är att vänta. 
 

Rekommendation till leverantörer/tillverkare/importör av aktiv utrustning till nätägare 
1) Vid införsel av aktiv utrustning placerad i site och nod  där användningsområdet är byggnation 

av region-, anslutning- och accessnät, är kategorisering enligt KN-nr 8517 69 90. Dessa är inte 
skattepliktiga enligt den nya kemikalieskatten. Utrustning används inte för hem- och arbetsmiljö 
och är inte att betrakta som kundnära utrustning utan WAN-produkter. 
 

2) Vid införsel av kundnära aktiv utrustning placerad i hem- och arbetsmiljö, dvs CPE, kundswitch 
och media adapter är kategorisering enligt KN-nr 8517 62 00. Utrustningen används för hem 
och arbetsmiljö och belastas med punktskatt. 

 

Rekommendation till nätägare vid inköp av utrustning 
1) Tillse att vid inköp av aktiv utrustning placerad i site och nod är kategoriserad enligt KN-nr 8517 

69 90. Dessa är inte punktskattepliktiga enligt den nya kemikalieskatten. Utrustning används för 
byggnation av region-, anslutning- och accessnät. 
 

2) Kundnära aktiv utrustning som finns i hem- och arbetsmiljö, dvs CPE, kundswitch och media 
adapter kategoriserad KN-nr 8517 62 00 monterad i lägenheter och villor som används för att 
ansluta till ett accessnät är belagd med punktskatt.  

Mer information  
 KN varukoder:  

o http://www.cnwebb.scb.se 
o http://tulltaxan.tullverket.se/ 

 Bindande klassificeringsbesked - gällande 
o http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=sv 

 Vägledning klassificering 
o http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering.

4.1abad4c215373dfe25d124.html 

 Lagen: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.31
52d9ac158968eb8fd1f3c.html 
 

 PM kemikaliskatt  
 

http://www.cnwebb.scb.se/
http://tulltaxan.tullverket.se/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=sv
http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering.4.1abad4c215373dfe25d124.html
http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering.4.1abad4c215373dfe25d124.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.3152d9ac158968eb8fd1f3c.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.3152d9ac158968eb8fd1f3c.html
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Identifierade tillverkare av system- och kundnära produkter hos nätägare 
 

 
 
Not: Det finns säkert fler tillverkare som används. Denna tabell är för att identifiera 
samtalsparter för diskussion om varukod och nätprodukter. 
 

Tillverkare Kundnära System (LAN/WAN)

8517 62 00 8517 69 90

(Aruba) X X

Alcatel-Lucent (Nokia) - X

Allied Telesis X X

Cisco X X

CTS X X

Dell - X

D-link X X

Extreme Networks - X

HP X X

Huawei - X

Infinera - X

Intel - X

Inteno X -

Juniper - X

Linksys X X

Netgear X X

Waystream - X

ZTE - X


