
Skatteutskottets betänkande 

1978/79: 45 

med anledning av propositionen 1978/79: 94 om ändring i vägtrafik
skattelagen (1973: 601), m. m. jämte motion 

Propositionen 

Regeringen (hudgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978/79: 94 

att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 60 I) 

2. lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 

I propositionen föreslås bl. a. olika 3tgärder för att förenkla hanteringen 

av kilometerskatten för fordonsägare.och myndigheter. Förslagen innebär 

i huvudsak följande. 

Antalet ordinarie avstämplingar och upphördstillfällen föreslås minskas 

frän fyra till tre per är. Även andra begränsningar av avstämplingsskyl

digheten föreslås. 

Vidare föresläs hegränsningar i det hrukandeförhud som inträder när 

kilometerskatt inte har betalats eller nlir kilometerräknarapparaturen är 

behäftad med fel. Brukandeförbud på grund av att stlimpelkort inte har 

lämnats skall inte längre intrlida. 

Systemet med förseningsavgift föreslås förenklat så att avgift skall tas ut 

endast vid upprepad försummelse att lämna avstämplingskort i rätt tid eller 

när försummelsen avser uppgift som särskilt har avkrlivts fordonsägaren. 

Den tidsfrist om tre dagar som f. n. gäller för reparation av kilometcrrlik

narapparatur skall enligt förslaget kunna förlängas av länsstyrelse. Mot

svarande tidsfrist för hesiktning efter reparation föreslås generellt för

längas frän tre till tio dagar. 

Straffansvar föreslås inträda vid oaktsamt brukande av kilometerskatte

pliktigt fordon. vars kilometerräknarapparatur har utsatts för manipula

tion. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den I augusti 1979. 

Författningsförslagen har följande lydelse 

RiksdaRefl 1978/79. 6 sam/. Nr 45 
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Förslag till 

Lag om ändring i vägtraflkskattelagen (1973: 6011 

Hiirigenom fiireskrivs all 9. 12. 16-18. 21. 27. 28. 31 och 33 ~~ viigtra
fikskallelagen ( 1973: 601 )1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrn11de lydd1·c Fiircs/age11 lydelse 

9 ~~ 

Skatt beräknas för varje fordon 
för en sammanhängande tid av tolv 
kalenderm~inader < skatteftr) eller 

Skatt beräknas för varje fordon 
för en sammanhängande tid av tolv 
kalendermånader (skatteår) eller 

för var och en av .f.\n1 delar av helt för var och en av tre delar av helt 
skatt du· (skatteperioder). skatteår (skatteperioder). 

Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår eller skattepe
riod beräknas skatten för den tid fordonet är skattepliktigt. om ej annat föl
jer av 12 * andra stycket. 

Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestlimmer. 

12 *'1 

rordonsskatt utgår för skatteår 
enligt bilaga I till denna lag. Skat
ten utgår för skatteperiod med en 
.l.fiircfrdl'I, för kalendermfmad med 
en tolftedel och för dag med I /360 
av skatten för helt i)r. Överstiger 
fordonsskatten för ell fordon I 500 
kronor för helt ar utgttr fordons
skatt för skatteperiod. 

Fordonsskatt utgår för skatteår 
enligt hilaga I till denna lag. Skat
ten utgår för skatteperiod med en 
trecUedel. för kalendermånad med 
en tolftedel och för dag med I /360 
av skatten för helt år. Överstiger 
fonlonsskattcn för ett fordon I 500 
kronor för helt ar utgär fordons
skatt för skatteperiod. 

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad. utgår for
donsskatt för hela manaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om for
don. för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatte
år. för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gången inträder 
för fordonet clkr skatteplikt upphör av annan anledning än avställning. 
Har sådant fordon varit avstiillt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för 
avställningstidcn om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet 
övergtttt till ny ägare under avställningstiden. 

Fordonsskatt aliiggcs före in
gängen av skattd\.r eller skattepe
riod. Regeringen far medge undan
tag hiirifrån för grupp av fordon. 

Fordonsskatt er/iigRS före in
gången av skatteår eller skattepe
riod. Regeringen eller myndighet 
.1·0111 regeri11gl'11 hestiimmer far 
medge undantag hiirifrån för grupp 
av fordon. 

' Senast.: lyd.: Is.: av lagen' rnbrik 1\174: X6lJ. 
'S.:nast.: lvdelst: 1974: XhlJ. 
3 Senast.: iydels.: llJ7X: I IX. 
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i\'111·1m111dc lyddsl' 

)6 ~·I 

Skattepliktigt fordon får ej bru
kas. om till bctalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta gäller ej i 
fråga om skatt som avser tid före 
det närmast föregående skatteåret 
l'llcr ej heller i fräga om skatt som 
11vilar tidigare ägare av fordonet 
och som faststiillts genom beslut 
llm efterbeskattning enligt 24 *· 

Skattepliktigt fordon fär ej bru
kas. om till betalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta gitller ej i 
fraga om skatt som avser tid före 
det närmast föregående skatteåret 
och ej heller i fräga om skatt som 
åvilar tidigare ägare av fordonet 
och som fastställts genom beslut 
om efterbeskattning enligt 24 ~. 

Harfiml1111 sålts rid exek111i1',fi'ir
.~ii/j11i11g Jiir det brukas ar d1•11 nye 
iigaren 11ta11 hinda m· att .fimlons
skall . .fi'ir i·il/.:en tidit<lll'l' iigare iir 
s/.:attskyldi,;. inte har erlagt.\'. Fiirl'
ligger annars särskilda skäl .får 
riksskattei·erket medge all 1·is.1·t 
.fiwd1111 .fllr bm/.:as 11ta11 hinder ai· 
Finta stycket. 

17 ~ 5 

Kilometerskattepliktigt fordon 
skall vara försett med särskild. god
känd räknare för registrering av 
fordonets körsträcka och tillhöran
de anordningar för dess funktion 
(kilometerräknarapparatur). Appa
raturen skall vara plomberad. Kilo
meterskattepliktig personbil som 
wll·iindes utom riket skall vidare 
vara försedd med särskilt märke. 
som visar att fordonet är kilometer
skattepliktigt. Regeringen fär med
ge undantag fran skyldighet att för-

. se personbil med sftdant miirke. 

Kilometerskattepliktigt fordon 
skall vara försett med särskild. god
kiind räknare för registrering av 
fordonets körsträcka och tillhöran
de anordningar för dess funktion 
(kilometerräknarapparatur). Appa
raturen skall vara plomberad. Kilo
meterskattepliktig personbil som 
lllll'iinds utom riket skall vidare va
ra försedd med särskilt märke. som 
visar att fordonet är kilometerskat
tepliktigt. Regeringen eller myndig
het som regeringen hestiimmcr får 
medge undantag forn skyldighet att 
förse personbil med st1dant märke. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före
skrifter om godkännande. montering. plombering, reparation, kontroll och 
liknande ätgärd som har avseende pä kilometerräknarapparatur samt om 
märke som avses i första stycket. 

1 Senaste lvdelse 197:': 276. 
'Senaste 1},delse 1974: 869 1jfr 1974: 873). 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen hestiimmer .filr l'.ficr an
sii/.:an medge att kilometenkatte
pliktigt .fordon inte hehiii·er i·ara 
fiir.l'l'll med kilo111cterriik11arappa
rat11r. 



SkU 1978/79: 45 4 

N111·11ra11lfr lydelse Fiireslllgc·11 /.l·dd.1(' 

18 *u 
Kilometerskatt utgår för den körstriidi.a som fordon tillryggalagt under 

tid. då det varit kilometerskattepliktigt. 
Skatten beriiknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som an

ges i bilaga 2 till denna lag. 

Skattskyldig skall för va1:ic skat
teperiod liimna uppgift till ledning 
för .fi1.1·tstiillande av skatt. Si/dan 
uppgift skall lämnas även i annat 
!"all. i den mån regeringen eller 
myndighet som regeringen bestiim
mer förordnar därom. Kilometer
skatt erlägges i efterhand för skat
teperiod. Regeringen fär medge un
dantag hiirifrän för grupp av for
don. 

Skattskyldig skall för varje skat
teperiod Himna uppgift till ledning 
för heriikning av skatt. Regeringen 
dia myndighet som regeri11ge11 he
stii111111er .fiir medge 11ndantag hiir
Ui·i/n. Uppgift till lecining.fi'ir beriik-
11i11g m· skatt skall lämnas iiven i 
annat fall. i den mån regeringen el
ler myndighet som regeringen be
stämmer förordnar diirom. Kilome
terskatt aliiggs i efterhand för 
skatteperiod. Regeringen eller 
my11cligh<'t som regeringen hestii111-
111er fär medge undantag härifn'ln 
för grupp av fordon. 

21 *7 

Kilometerskattepliktigt fordon fär ej brukas 
I. om de J('ireskr(fier i fi'!lga 0111 I. om det inte iir .fi'irsett med ki-

kilometerriiknarapparatur. 1·ilka lomt:terriiknarapparatur 11\' god-
medclelats i denna lag ella med kiint slag som tir 1>lt1111hcr11tf och 
städ tliirm·. l'.i iakttagits. godkii11d 1·id h1·siktning .1·w11t Ji111ge

rar til!fi·edsstiillande. 
2. 0111 fiireskri1·e11 11/>/>g(fi .fi'ir b(·

riikning a1· kiloml'lerskatt <'.i lii111-
n11 ts. 

3. om till betalning förfallen killl
metcrskatt ej erlagts. 

Vad som sägs i första stycket 1111-
cler J gäller ej i fräga om skatt som 
avser tid före det närmast föregäen
dc skatteåret och ej heller i fråga 
om skatt som åvilar tidigare ägare 
av fordonet och som faststiillls ge-

"S..:nast..: lvd..:ls..: 197-1: 869. 
'Sena,te 1;,delse 1975: ~76. 

2. om till betalning förfallen kilo
meterskatt ej erlagts. 

Regeringen eller myndighet so111 
rt•geringe11. bestiimml'I' .fiir medge 
att fi1rdon. 11tan hinder a1· fiirsta 
.1·t.\'C'Ål'l I, .filr bmkas i a1Tak1an />il 
reparation c/l('I' besiktning a1· kilo-
111ct errii kna ra11pa rn t11 r. 

Vad som sägs i Ji'irsta .1tYcket I 
giilla t'.i i.fi1ll som a1·se.1· i 17 ~ trecl
ic' ·''(\'l'Ål't. 

Vad som siigs i första stycket 2 
giiller ej i frt1ga om skatt som avser 
tid före det närmast föregaendc 
skattdlret och ej heller i frtl.ga om 
skatt som ävilar tidigare iigare av 
fordonet och som l"astställts genom 
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;\i111·ara1ull' lydelsl' 

nom beslut om efterbeskattning en
ligt 24 eller 25 *. 

5 

Fiirn1agcn lydd.1·c 

beslut om efterbeskattning enligt 24 
eller 25 *· /Jar.fi1rdon s1llts 1·id c·xe
k1air .fi"!rsii(ining .fllr Jet hrukas 111· 

tlc•n nye iigaren 11t1111 hinder 111· all 
kilometerskall. för 1·ilkl'll tidigarl' 
iigare är skaHskyldig, i11te har er
lagts. Fiire/igger a11nar.1· särskilda 
skäl fi)r riksskaUl'l'erket medge att 
ris.1·t .fi>rdon ,tår hmka.1· 11/an hinder 
tll'.fi'irsta stycket 2. 

27 *" 
Vid efterbeskattning påför bcskattningsmyndighcten den skattskyldige 

skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer. 
Har skattskyldig i mrtl om skatt skriftligen lämnat uppgili som befinnes 

oriktig. päförs honl>m skattetilliigg med tjugo procent av den skatt som ej 
skulle ha påförts. om den oriktiga uppgili.en godtagits. Skattetillägg utgår 
dock ej. om uppgiften ej prövats med hlinsyn till att besvären kommit in för 
sent. 

I fri1ga om skattetilliigg skall 37 d 
l)Ch 37 J-37 h S:S: lagen (1959:92) 
om förfarandet vid viss konsum
tionsbcskattning tilliimpas. Uppgi1r 
skattctilfagg eller sammanlagda be
loppet av flera samtidigt till fasl
stiillelse föreliggande skattetilHigg 
ej till 50 kronor. pMörs ej tilliigg. 

I frtiga om skattetilliigg skall 37 d 
och 37 IS:~. 37g S: 1111dra st_rC"ket 
samt 37 h ~ lagen ( 1959: 92 l om för
farandet vid viss konsumtionsbe
skattning tilHimpas. Uppgfö· skalle
t illiigg eller sammanlagda beloppet 
av flera samtidigt till faststiillclse 
föreliggande skattetillägg ej till 50 
kronor. pMörs ej tilliigg. 

Fri'lga om skattetilHigg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om 
skattetillägg pa grund av oriktig uppgiti i mål om skatt prövas dock av 
kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras. om den 
oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i må
let. och skall viickas inom ett år från utgfmgen av den manad då dom eller 
slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. 

2~ *9 
/,1/1111111.1· <'.i inom .fi'iresk1"il'en tid 

vederbörlig uppgift om körsträcka 
för kilometerskattepliktigt fordon. 
pl(ti'ir heska ttni 11g.1·111yndighete11 
den som ägde fordonet. m'ir fi·i.1·te11 
utgick . .fi'ir.1·e11i11g.1·m'.r<Ui llll'd /00 
kronor. 

·" Senash: lvJelsc I 97X: 199. 
"Senaste l)·ddse 1978: 199. 

Har vederbörlig uppgift .fi'ir skat
teperiod om körsträcka för kilome
terskattepliktigt fordon ime kommit 
in inom Ji'irl'skriren tid skall erin
ran om 11ppg(fisskyldighctcn och 
0111 .fi'irsening.H11·g(fi siindas till den 
som ägde fordonet rid 11tgi/11ge11 111· 

skat/ef1l'l'ioden. 0111 ej annat fii(ia 
a1· andrn stycket. 
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Har i fall som avses i första styc
kt:t ~igaren an11w1lllt.1· att lämna 
llflpg(ti men i:i eftakommit t111nw
ni11gen inom tid som .fi'ireskrii·ir.1· i 
denna etta underlåtit att inom före
skriven tid lämna uppgift om fordo
nets körstriicka 1·id minst el/ av de 
tre niirmast fi.iregtlcndc llflflh,.irds
ti I (f i'i l/rna. hest ii111 s .fi'irscni ngsa 1 ·

g(/t l'n till 200 kronor. 

Fråga om förseningsavgift prö
\'as av heskattningsmyndigheten. I 
fri1ga om förseningsavgift skall 37 
f * första och tredje styckena. 37 
g ~ 1111dra stycke/ samt 37 h * lagen 
( 1959: 92) om förfarandet vid viss 
konsumtionsbeskattning tilHimpas. 
Utöver vad som föreskrivs i nämn
da J7 r * första styckt:t giiller all 
förseningsavgifter avseende samma 
fordonsägare för en och samma 
skatteperiod fär nedsättas till 500 
kront'r eller. i fall som avses i and
ra stycket. I 000 kronor. 

6 

F"ires/agen lyde'!se 

Har i fall som avses i första styc
ket iigaren underlåtit att inom fi.ire
skri ven tid lämna uppgift.fi'ir ska11e-
11eri11d om fordonets körsträckafar 
minst <'Il av de tre närmast fi.iregti
ende skatteperioderna ptl.fi'ir he
skattni11g.rn1y11diglwten iig11re11 J('ir
se11ing.1·m'.r;(tt. De1.rn111111a giil/er 
11111 iigaren har anmanats 1111 liimna 
l/f)pgift om kiirstriicka men ej <'}ter
kommit 111111wningc11 inom tid s11111 
lwr.f('ireskririt.1· i denna. 

Fiir.1·1·ni11gsarg(ft enligt andra 
s1ycket 11tg1/r med 100 kronor. A 1·

g(lte11 hes/t/111s dock fil/ 200 kronor 
0111 .fi'irse11i11g.1·a1·g(ti liar ptlFirts .fi'ir 
111i11s1 en u1· de tre 11iir111ast .fiirq:å
e11de skattc{lerioderna eller om .fi'ir
.1·eninge11 a1·ser uppgift s11111 iigare11 
har a11111c11lllt.1· att lii111n11. 

Fråga om förseningsavgift prö
vas av beskattningsmyndigheten. I 
frtlga om förseningsavgift skall 37 
f * första och tredje styckena samt 
3 7 h * lagen ( 1959: 92) om förfaran
det vid viss konsumtionsheskatt
ning tilliimpas. Utöver vad som fö
reskrivs i nLimnda 37 f § första styc
ket giiller att t'i.irseningsavgifler av
seende samma fordonsägare för en 
och samma skatteperiod får nedsät
tas till 500 kronor eller. i fall som 
avses 1 tredje stycket andra me
ningen, I 000 kronor. 

31 ~ 10 

Mot heslut som avses i 23-28 ** 
eller 40 * eller som avsl'.r riittelse 
eller utdömande av vite fär skatt
skyldig och allmänt ombud föra ta
lan gl'.nom hesvär hos kammarrätt. 

'" Scna.~tc lydelse 1974: 863. 

Mot heslut som avses i 

23-27 **· 28 ~ andra eller tredje 
s1ycke1 eller 40 * eller som avser 
rättelse eller utdömande av vite får 
skattskyldig och allmänt ombud 
föra talan genom hesvär hos kam
marrätt. 

,Ho/ beslut enlig! 16 * andra 
stycke/ andra meningen dia 21 * 
.fjiirde slycket tredje 111eningrn }år 
skattskyldig Ji'ira talan genom he
si·är hos ri•geringe11. 
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N111·11ra11cle lycll'lse Fiireslt1ge11 lycll'lse 

Bestämmelserna i 40 och 45 §§lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss 
konsumtionsbeskattning gäller i tillämpliga delar besviir i fräga som avses i 
första stycket. 

Allmiint omhud för föra talan till skattskyldigs förmt111. 

33 § 11 

Den som uppsåtligen ridtagcr åt
gärd med kilomcterräknarappara
tur pfl fordon så att körsträcka som 
skall ligga till grund för beräkning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för lågt 
diimes. om förfarandet ej utgör ett 
led i giirning som är belagd med 
strängare straff enligt skattebrotts
lagen (I 97 I: 69). till böter eller fäng
dse i högst sex månader. 

Den som uppsätligen 1·idtar åt
gärd med kilometetTäknarappara
tur pf1 fordon så att körsträcka som 
skall ligga till grund för heriikning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för lågt 
dii111.1·. om förfarandet ej utgör ett 
led i gärning som är belagd med 
striingare straff enligt skattebrotts
lagen ( 197 I: 69), till böter eller fäng
else i högst sex månader. Till sam
ma .1·/rt(f.f' Jc)ms de11 som ar gro1· 
oaktswnhet bmkar.fim/011. ptl 1·ars 
ki/0111eterriik11arappara111r har 1·icl
tagits åtgiird som 1111 sagts. 

I. Denna lag träder i kraft den I augusti I 979 . 
., De nya bestiimmelserna i 9 och 12 §§ tilmmpas i fråga om fordons

skatt for skatteår som börjar den I scptemher 1979 eller senare och i frflga 
om kilometerskatt för skatteår som börjar den I juli 1979 eller senare. Re
geringen får i samband med ikraftträdandet förordna att skatteår eller skat
teperiod skall omfatta annan tid än som anges i 9 § samt att fordonsskatt 
för sådant skatteår eller sådan skatteperiod enligt 12 § skall jiimkas i mot
svarande mån. 

3. De nya bestämmelserna i 28 och 31 §§ tillämpas i fräga om skatteår 
eller skatteperiod som går till ända efter ikraftträdandet. 

4. I övrigt tillämpas iildre bestämmelser i fra.ga om förhållande som hän
för sig til I tid före ikrafttriidandet. 

"Senaste lyd..:lsc 1976: 337. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfor

don 

Härigenom föreskrivs att 13 * lagen ( 197~: 69l om försäljningsskatt pä 
motorfordon skall ha nedan angivna lyuclse. 

Fiireslagen lydelse 

13 * 
Har länsstyrelse enligt 40 * första stycket vägtrafikskattelagen 

< 1973: 60 Il hefriat fordon från skatteplikt i samband med att foruonet har 
registrerats eller. om det har avställts vid registreringen, n~ir avställningen 
har upphört, skall riksskattevcrket till li.)rdonets ägare utbetala ett belopp 
som svarar mot lörsiiljningsskatten pä foruonet. Har utbetalning gjorts till 
fordonsägare för visst fordon, fär ny utbetalning för annat fordon göras en
dast om detta har förvärvats mer än tre år efter förvärvet av förstnämnda 
foruon. om ej särskilda skäl för fordonsbytet visas föreligga. 

Utbetalning enligt jbrsta stycket 
.fi/r ej giiras om den som är uppta
gen i hilrcgiHret som .fimlunets 
iigare innehar detta med 11yt(ja11dc
rii1t 1111cla 1·is.1· tid. 

Fordonsägares anspråk på medel enligt första stycket som innestär hos 
staten får ej utmätas. Sedan medlen har betalats ut får utmätning ej heller 
ske. om medlen hålles avskilda. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Motionen 

Med anledning av propositionen har väckts motionen 1978/79: 2438 av 

Georg Danell m. fl. (ml vari hemställs att riksdagen 

I. som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts 

om viigtrafikskatteutredningens fortsatta arbete. 

2. beslutar att återtaget fordon fär brukas utan hinder av att fordonet är 

belastat med skatteskuld. 

3. uttalar att beskattningsmyndigheten åläggs att kostnadsfritt under

rätta avbetalningssäljare om förfallna skatteskulder. 

Utskottet 

De förslag som Higgs fram i propositionen berör i första hand kilometer

skattesystemet som efter ett långvarigt utrednings- och utvecklingsarbete 

började tilHimpas fr. o. m. 1974 i stället för den tidigare briinnoljeskatten. 

Propositionen bygger i huvudsak på viigtrafikskatteutredningens delbetän

kande Kilometerskatt. som innehåller förslag om förenklingar av främst 

kilometerskatten. 

Vid remissbehandlingen av betänkandet och även i andra sammanhang 

har framförts kritik mot olika verkningar av kilometerskatten. Invändning

arna har gällt bl. a. de kostnader som denna skatteform medför för såväl 

fordonsägarna som statsverket liksom också räkneapparaturens svagheter 

och på grund dlirav uppkommande sbtteförluster. I sammanhanget har 

också framförts önskemål om ätergtmg till brännoljeskatten. 
Med hiinvisning till den sålunda framförda kritiken yrkas i motionen 

2438 bl. a. att riksdagen skall uttala att vligtrafikskatteutredningens arbete 

bör inriktas på ytterligare förenklingar inom kilometerskattesystemet eller 

p:'I att utarbeta ett nytt beskattningssystem. 

Föredragande departementschefen erinrar i propositionen om att utred

ningen genom tilläggsdirektiv fä.tt i uppdrag att allsidigt utvärdera kilome

terskattesystemet och att liven göra en bedömning av eventuella alterna

tiva beskattningsformer. 

Såvitt utskottet kan finna bör motionsyrkandet kunna anses vara tillgo

dosett genom tilläggsdirektiven och således inte föranleda någon riksda

gens åtglird. 

De i propositionen framlagda förslagen till förenklingar av kilometer

skatten har i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Skiljaktiga uppfatt

ningar föreligger t:ndast i vissa detaljfrågor. Det viktigaste förslaget inne

biir att antalet ordinarie avstämplingar per år minskas från fyra till tre. 

genom att skatkpt:rioderna förliings frän tre till fyra månader. Från olika 

häll har hiivdats att man skulle kunna nä ytterligare förenklingar gt:nom att 

införa ett system med preliminära förskottsinbetalningar av skatt. då kon

trollen skulle kunna begriinsas till en årlig avliisning av miitarställningen. 
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Departementschefen avvisar visserligen en s{1dan titgiird f. n. men uttalar i 

samband med att han redovisar planerna pf1 att ut veckla en ny kilometer

riiknarc av navriiknartyp att en mycket pålitlig kilometerriiknare kan göra 

det möjligt att viisentligt förenkla kilometerskattesystemet. Med utgångs

punkt i detta uttalande förutsiitter utskottet att ett system med förskottsbe

talningar prövas st1 snart det kan anses föreligga förntsiittningar hiirför. 

I propositionen föresh\s vidare vissa IUttnader i bestiimmelserna om 

hrukamlefiirbud. och dessa förslag har i allmiinhet mottagits positivt. I 

sammanhanget redovisas utredningens stiillningstagande till frågan om 

brukanddörbud för fordon som har sttlts med förbehi\.11 om ntcrtagandcriitt 

och som vid ätertagandet är belastat med skatteskuld. Utredningen har 

med hiinvisning till bestiimmelserna om "positivt restviirde" vid avbetal

ningsköp hiivdat att skatten i dessa fall biir vara betalJ för att fordonet 

skall fi\. anviindas. Dessa synpunkter liimnas utan erinran av departemcnts

chefen men kritiseras av motionärerna i motionen 2438. De anser Jet strida 

mot riittsrneuvetandet att i sftllana fall H\ta siiljaren betala köparens skatte

skuld och yrkar att i\tertagct fordon skall 1":'1 brukas utan hinder av att det iir 

belastat med snuan skuld. Om brukandeförbudet kvarsti\.r vill motioniircr

na att hcskattningsrnyndighetcn skall i\.liiggas att kostnadsfritt undcrriitta 

avbctalningssiiljare om förfallna skatteskulder. 

Utskottet vill i denna fråga först erinra om att viigtrafikskattelagen frtin 

början undantog iltertagna fordon, som var belastade med skatteskuld, 

frän brukandeförbud. men att reglerna skiirptes fr. o. m. 1975 for att för

hindra missbruk genom skcntransaktioner. Utskottet uttalaue i samband 

med denna lagändring att om avbetalningskontraktet görs upp st1 att siil

jaren alltid har täckning för uppkommande skatteskuld det blir den skatt

skyldige - köparen - som rnr betala skatten. Diirigenom kunde iindringcn 

bidra till att sanera avbetalningshandeln med bilar. Utskottet. som anser 

att det pt1 dessa grunder finns anledning att bibehälla reglerna i denna del 

oföriindrade. avstyrker yrkandet i motionen 2438 om upphiivande av bru

kandeförbudct i diir avsedda fall. Betriiffande andrahandsyrkandet i motio

nen om underriittelse till avbctalningssiiljare om köparens skatteskulder 

vill utskottet endast anföra att siiljaren inte har några juridiska möjligheter 

att ingripa mot köparen pä grund av dennes skatteskulder utan endast om 

köparen inte avtalsenligt fullgiir sina åtaganden gentemot siiljaren. Vill 

siiljaren i samband med att avbetalningarna inte fullgörs kontrollera om 

skatten betalts för bilen, kan besked härom omgl'tende och kostnadsfritt 

erhftllas från bilregistret. Under sädana omstlindigheter finner utskottet att 

det saknas motivering för nägon form av förlöpande rapportering fr{in 

bilregistret till avbetalningssiiljare om förfallna skatteskulder. En s~ldan 

i'Llgiird flirutsiitter för övrigt att registret förses med uppgifter om alla 

avbetalningsaffärcr inom bilhandeln. vilket skulle medföra ett inte obetyd

ligt administrativt merarbete. Utskottet avstyrker dlirför bifall liven till det 

sistniimnda yrkandet i motionen 2438. 
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De iindringar som i iivrigt föresli\s i propositionen avser bl. a. försenings

avgiften. som vid förstagängsförsummelse ersätts av en erinran. Vidare 

föreslås en förlängning av besiktningsfristen vid fel på kilometerräknarap

paralllren. Fik att eliminera ett annat irritationsmoment för bilisterna 

föresl{1s att det kilometerskattemiirke som skall finnas på dieseldrivna 

personbilar vid griinspassering i vissa fall inte som nu skall tillhandah:'.'lllas 

enbart av Hinsstyrelse utan i fortsättningen ockst1 av tullanstalt. Utskottet. 

som anser förslaget förtjiinstfullt så till vida som det innebär en förbiittrad 

service 11t bilisterna. vill framhålla att systemet med kilometerskattemiirke 

ocks{1 kan inbjuda till skatteundandragande genom enkla åtgärder. Med 

hiinsyn hiirtill förutsiitter utskottet att viigtrafikskatteutredningen vid sitt 

fortsatta arbete söker finna metoder som biittre än kilometerskattemiirket 

tillgodoser kontrollaspekterna. 

Av övriga fragor som tas upp i propositionen avser de flesta niirmast 

kompletteringar eller korrigeringar av lagtexten i vägtrafikskattelagen 

( VSL) och en motsvarande åtgärd beträffande bilaccislagen. Utskottet 

tillstyrker dessa förslag med viss iindring av den föreslagna nya lydelsen av 

straftbestiimmelsen i 33 * VSL på siitt framgår av utskottets hemst:illan. 

Mot de delar av propositionen som utskottet inte tagit upp till niirmare 

behandling har utskottet inte funnit anledning till erinran. 

Utskottet hemstiiller 

A. att riksdagen med avslag pt1 yrkandena 2 och 3 i motionen 1978/ 

79: 2438 och med bifall till propositionen 1978/79: 94 antar de vid 

propositionen fogade förslagen till 

I. lag om iindring i viigtrafikskattelagen med den ändringen att 33 * 
erhaller följande sf1som utskottets fi'irslag betecknade lydelse: 

Regeri11ge11s .f("irs/ag U 1.1·kot t et.1· .fiirslag 

33 * 
Den som uppsåtligen vidtar ät

giird med kilometerriiknarapparatur 
pti fordon sii att körstriicka som 
skall ligga till grund för beräkning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för lågt 
döms, om förfarandet ej utgör ett 
led i giirning som är belagd med 
strängare straff enligt skattebrotts
lagen ( 1971: 69). till böter eller fäng
else i högst sex manader. Till sam
ma straff döms den som av grov 
oaktsamhet brukar fordon, på vars 
kilometerräknarapparatur har vid
tagits åtgärd som nu sagts. 

Den som uppsföligen vidtar åt
gärd med kilometerräknarapparatur 
pa fordon s:'.'I att körsträcka som 
skall ligga till grund för beräkning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för lä.gt 
döms. om förfarandet ej utgör ett 
led i gärning som är belagd med 
strängare straff enligt skattebrotts
lagen ( 1971: 69), till böter eller fång
e I se i högst sex månader. Till sam
ma straff döms den som uppsåtli
gen eller av grov oaktsamhet bru
kar fordon. på vars kilometerriik
narapparatur har vidtagits åtgärd 
som nu sagts. 
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2. lag om ändring i lagen ( 1978: n9) om fl.irsiiljningsskatt p{t motor

fordon. 

B. att riksdagen avsl{lf" yrkandet I i motionen 1978/79: 2438 i den 

män yrkandet inte är tillgodosett genom vad utskottet anfört. 

Stockholm den 24 april 1979 

Pi\ skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 

Niir)'(lrande: Erik Wärnbcrg (s), Alvar Andersson (c), Valter Kristcnson 
(s), Stig Josefson (c). Tage Johansson* (s). Nils Hörberg <fp). Rune Carl
stcin (s), Tage Sundkvist (c). Olle Westherg i Hofors (s). Kurt Söderström 
(m). Hagar Normark (sl. Johan Olsson (c). Curt Boström (s). Bo Lundgren 
(m) och Wilhelm Gustafsson tfpl. 

"'Ej närvarande vid hetänkandets justering. 

Reservation 

av Kurt Söderström (m) och Bo Lundgren (m). som 

clels anför följande: 

I propositionen föresli\s hegriinsningar i det brukandcförhud som 111-

träder hl. a. när kilometerskatt inte har betalats. De föreslagna hegriins

ningarna omfattar dock inte sf1dana situationer diir ett fordon har sälts med 

förbehtill om titertaganderätt och f1tcrtas av säljaren. Enligt propositionen 

skall st.dan skatteskuld som har uppkommit under köparens innehav vara 

hetald för att fordonet skall fä anviindas efter återtagningen. 

Trots att siiljarcn inte är skattskyldig kommer denne - om köparen inte 

kan betala skatten - likväl indirekt att svara för skatteskulden på grund av 

brukningsförbudet. En sådan ordning inger betänkligheter. 

Vad som anförts i propositionen angäcndc bcstiimmelsen om "positivt 

restvärde" i lagen ( 1978: 599) om avbetalningski.ip mellan niiringsidkare 

m. tl. och i konsumentkreditlagen ( 1977: 981) torde inte niimnviirt fiirhiittra 

siiljarens ställning. Erfarenheterna frtm bilhandeln visar att det endast iir i 

undantagsfall som värdet av fordonet överstiger säljarens fordran vid 

ätertagningstillfället, varför säljaren mera siillan kan gottgöra sig for den 

skatt som han nödgas erliigga i köparens ställe fiir att fordonet skall fä 

brukas. 

dels anser att utskottet bort hemställa 

A. att riksdagen med bifall till yrkandet 2 i motionen 1978/79: 2438 

antar de vid propositionen 1978/79: 94 fogade förslagen till 

I. lag om ändring i viigtrafikskattelagen ( 1973: 60 I) med de iindring

arna att 16 § erhåller följande såsom resen·1111ternas .fi"irs/ag be

tecknade och 33 ~erhåller såsom 11tskvttet.1· fiirslag betecknade 

lydelse: 
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Utskottets .fi"irslag 

Skattepliktigt fordon får ej bru
kas. om till betalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta giiller ej i 
fråga om skatt som avser tid före 
det niirmast föregående skatteåret 
och ej heller i fråga om skatt som 
åvilar tidigare ägare av fordonet 
och som fastställts genom beslut 
om efterbeskattning enligt 24 ~-

Har fordon salts vid exekutiv för
siiljning fär det brukas av den nye 
iigaren utan hinder av att fordons
skatt, för vilken tidigare iigare är 
skattskyldig, inte har erlagts. Före
ligger annars särskilda skäl får riks
skatteverket medge att visst fordon 
fttr brukas utan hinder av första 
stycket. 

13 

Resen·anternas förslag 

16 ~ 

Skattepliktigt fordon för ej bru
kas. om till betalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta gäller ej i 
fråga om skatt som avser tid före 
det närmast föregående skatteåret 
och ej heller i fråga om skatt som 
ftvilar tidigare ägare av fordonet 
och som fastställts genom beslut 
om efterbeskattning enligt 24 ~-Det 
giiller ej heller ifråga 0111 skatt som 
1/ rilar den .1·0111 i1111eh1(ft fordon på 
gmnd a1· a1·hetal11i11gskiip, om for
donet tltertages. 

Har fordon sl'llts vid exekutiv för
si\ljning fär det brukas av den nye 
ägaren utan hinder av att fordons
skatt, för vilken tidigare iigare är 
skattskyldig, inte har erlagts. Före
ligger annars särskilda skäl får riks
skatteverket medge att visst fordon 
för brukas utan hinder av första 
stycket. 

3H 

=utskottet 

.., lag om iindring i lagen (1978: 69) om försiiljningsskatt på motor

fordon, 

B. att riksdagen avslftr yrkandena I och 3 i motionen 1978/79: 2438 i 
den mfm yrkandena inte iir tillgodosedda genom vad utskottet 

anfört. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 




