
Skatteutskottets betänkande nr 61 år 1971 

Nr 61 

Skatteutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
med förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69). 

Propositionen 

I proposition 1971: 129 har Kungl. Maj :t under åberopande av stats
rådsprotokollet över finansärenden för den 8 oktober 1971 föreslagit 
riksdagen att anta vid propositionen fogat förslag till lag om ändring 
i skattebrottslagen (1971: 69). 

I propositionen föreslås, att skattebrottslagen (1971: 69), som träder 
i kraft den 1 januari 1972, skall gälla även i fråga om skatt enligt för
ordningen (1971: 170) om annonsskatt, avgift enligt lagen (1970: 742) 

om lönegarantiavgift samt avgift enligt lagen (1971: 282) om arbetar
skyddsavgift. 

Författningsförslaget har följande lydelse. 

Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) 

Härigenom förordnas, att 1 § skattebrottslagen (1971: 69) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 
I. förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskift
ning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), för
ordningen (1933: 395) om ersättningsskatt, förordningen (1941: 416) om 
arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, 
förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, förordningen (1947: 
577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958: 295) om sjö
mansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa bygg
nadsarbeten, 

2. förordningen (1941: 251) om 
särskild varuskatt, förordningen 
(1943: 4 77) om skatt å vissa päls
varor, förordningen (1948: 85) 
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2. förordningen (1941: 251) om 
särskild varuskatt, förordningen 
(1943: 477) om skatt å vissa päls
varor, förordningen (1948: 85) om 
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Nuvarande lydelse 

om försäljningsskatt, förordningen 
(1953: 396) om accis å fettemul
sion m. m., förordningen (1953: 
397) angående avgift för fettvaror 
som användas för framställning av 
fettemulsion m. m., förordningen 
(1956: 545) angående omsättnings
skatt å motorfordon i vissa fall, 
förordningen (1957: 262) om all
män energiskatt, förordningen 
(1960: 253) om tillverkning och 
beskattning av malt- och läske
drycker, förordningen (1960: 258) 
om utjämningsskatt å vissa varor, 
förordningen (1961: 372) om ben
sinskatt, förordningen (1961: 394) 
om tobaksskatt, förordningen 
(1961: 653) om brännoljeskatt, 
stämpelskatteförordningen (1964: 
308), förordningen (1964: 352) 
om gasolskatt, förordningen (1966: 
21) om särskild skatt på motor
bränslen, förordningen (1968: 430) 
om mervärdeskatt, 

3. lagen (1954: 243) om yrkes
skadeförsäkring i vad avser obli
gatorisk försäkring, lagen (1955: 
469) angående omreglering av vis
sa ersättningar enligt lagen den 17 
juni 1916 (nr 235) om försäkring 
för olycksfall i arbete m. m., för
ordningen (1960: 77) angående 
byggnadsforskningsavgift, lagen 
(1961: 300) om redareavgift för 
sjöfolks pensionering, Jagen (1962: 
381) om allmän försäkring, lagen 
(1962: 398) om finansiering av 
folkpensioneringen, förordningen 
(1968: 419) om allmän arbetsgi-
varavgift. 

2 

Fiheslagen lydelse 

försäljningsskatt, förordningen 
(1953: 396) om accis å fettemul
sion m. m., förordningen (1953: 
397) angående avgift för fettvaror 
som användas för framställning av 
fettemulsion m. m., förordningen 
(1956: 545) angående omsättnings
skatt å motorfordon i vissa fall, 
förordningen (1957: 262) om all
män energiskatt, förordningen 
(1960: 253) om tillverkning och be
skattning av malt- och läskedryc
ker, förordningen (1960: 258) om 
utjämningsskatt å vissa varor, för
ordningen (1961: 372) om bensin
skatt, förordningen (1961: 394) om 
tobaksskatt, förordningen (1961: 
653) om brännoljeskatt, stämpel
skattcförordningen (1964: 308), 
förordningen (1964: 352) om ga
solskatt, förordningen (1966: 21) 
om särskild skall på motorbräns
len, förordningen (1968: 430) om 
mervärdesskatt, förordningen 
(1971: 170) om annonsskatt, 

3. Jagen (1954: 243) om yrkes
skadeförsäkring i vad avser obli
gatorisk försäkring, lagen (1955: 
469) angående omreglering av vis
sa ersättningar enligt lagen den 17 
juni 1916 (nr 235) om försäkring 
för olycksfall i arbete rn. m., för
ordningen (1960: 77) angående 
byggnadsforskningsavgift, lagen 
(1961: 300) om redareavgift för 
sjöfolks pensionering, lagen (1962: 
381) om allmän försäkring, lagen 
(1962: 398) om finansiering av 
folkpensioneringen, förordningen 
(1968: 419) om allmän arbetsgi
varavgift, lagen (1970: 742) om 
lönegara11tiavgif t, lagen (1971: 
282) om arbetarskyddsavgift. 

Lagen gäller även prelimin~ir skatt, kvarstående skatt och tillkomman
de skatt som avses i uppbördsförordningen (1953: 272). 

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres 
i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, 
skattetillägg eller liknande avgift. 
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Utskottet 

Utskottet, som icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts 
förslag, hemställer 

att riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts proposition 1971: 129 
antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om änd
ring i skattebrottslagen (1971: 69). 

Stockholm den 2 november 1971 

På skatteutskottets vägnar 
ERIK BRANDT 

Närvarande: herrar Brandt (s), Engkvist (s), Eriksson i Bäckmora (c), 
Kristenson (s), Josefson i Arrie (c), Larsson i Umeå (fp), Carlstein (s), 
Nilsson i Trobro (m), Wikner (s), Sundkvist (c), Stadling (s), Westberg 
i Hofors (s), Söderström (m), Hörberg (fp) och fru Normark (s). 
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