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Aktuella lobbyingfrågor

• Returpappersförordningen

• Moms på annonsbilagor – aktuell dom i kammarrätten

• Digital Service Act. Digital Taxation 



Returpappersförordningen

• Pappersinsamlingen har ägts och drivits av de 3 största pappersbruken. 

Självfinansierat tack vare råvaran till pappersbruken.

• Ny förordning 2018 vände upp och ner på förutsättningarna:

- Krav på ökad service mot hushållen – ”det ska vara lätt att göra rätt” 

- insamling både hushållsnära och ha kvar återvinningsstationer

- Producentansvariga ska betala för detta = HÖGA kostnader för alla som ger 

ut papperstidningar

- INTENSIV lobbying gav resultat!



Returpappersförordningen

• Många politiker visade stor förståelse för att tidningsbranschen inte 

skulle klara dessa kostnadsökningar

• Särskilt organisationspressen skulle ha drabbats hårt:

- Höga upplagor

- Pappersberoende

- Inget ”pris ” att höja mot konsument 

- Generellt omfattas inte tidskriftsbranschen av mediestödet



Returpappersförordningen

• MEN HUR LÖSA PROBLEMET?

- Driva det gamla systemet vidare? 
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Sverige 2006-P2026 
Källa: Årlig Pressretur-rapportering till Naturvårdsverket 2006-2018, utfall Pressreturs insamling 2019 samt Pressreturs prognos 2020-2026 
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Pressreturs Insamlade volym (ton/år)

Återvinningsgrad över tid + 90%
Andelen Bostadsfastighetsnära 
insamling 2010-2019: 30-40 %

Pressreturs återvunna volym

Övrig volym



Returpappersförordningen

• Bästa tänkbara lösning presenterad av regeringen den 3 april:

- Producentansvaret för tidningspapper ska tas bort. 

- Samtidigt  kommunaliseras ansvaret för insamlingen 

• Tydligt besked från kulturministern

• Många frågor återstår kring genomförandet:

- Tidsaspekten

- Överlämnandet



Moms på annonsbilagor 

• LO Mediehus vs Skatteverket

• Lösa annonsbilagor ska ej vara momsbefriade

• Dom i Kammarrätten:

- Gick tyvärr på Skatteverkets linje 

• Vilka tidningar berörs?



Moms på annonsbilagor 

• Principiellt viktig branschfråga:

- Är skattelagstiftningen överställs TF och YGL?

• Överklaga till nästa instans : HFD

• Prövning om prejudicerande



Digital Service Act (DSA)

• Ny lagstiftning gällande ansvar för Internetplattformar

• Fortsatt prioriterat av EU-kommissionen

• Balansgång ”endast” plattform – publicistiskt ansvar

• Viktigt att kommande lagstiftning ligger i linje med TF och YGL



Digital Skatt

• Nätjättarna betalar låg el obefintlig skatt i de länder där användarna finns. 

Fortsatt prioriterat av EU-kommissionen

• EU-förslag om digitalskatt föll förra året 

• Ses över igen – en möjlighet för att finansiera räddningsfond

• Nu förhandlingar inom OECD

• Flera länder otåliga –förbereder egen lagstiftning

• Sveriges position – nej till EU-skatt. Inget nationellt förslag
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Organisationspressdagen 2020
Snart startar panelsamtal: 

Organisationspressen och det demokratiska uppdraget


