
Skatteutskottets betänkande 

1980/81: 31 

om försäljningsskatt på motorfordon (prop. 1980/81: 109) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1980/81: 109 att 
riksdagen antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i 
lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen ( 1978: 69) om försälj
ningsskatt på motorfordon i syfte att möjliggöra återinförsel utan skatt av 
vissa oregistrerade motorfordon. t. ex. tävlingsfordon. efter tillfällig an
vändning utomlands. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksda1:en 1980181. 6 sam/. Nr 31 

SkU 1980/81: 31 



SkU 1980/81: 31 2 

Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (1978: 691 om försäljnings
skatt på motorfordon skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

Har motorfordon, för vilket skatt 
har erlagts till tullmyndighet. inom 
ett år från tiden för angivning till 
förtullning förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att brukas där och har 
fordonet ej varit registrerat eller va
rit registrerat endast i förening med 
avställning, skall tullmyndighet ef
ter ansökan återbetala skatten. 

Har motorfordon, för vilket skatt 
har erlagts eller skall erläggas till 
tullmyndighet, inom ett år från ti
den för angivning till förtullning 
förts ut ur landet eller förts till . 
svensk frihamn för annat ändamål 
än att brukas där och har fordonet 
ej varit registrerat eller varit regist
rerat endast i förening med av
ställning, skall tullmyndighet efter 
ansökan återbetala eller medge be-
frielse från skatten. Detta gäller 
dock inte om fordonet har återin
förts efter utförseln eller förtullats 
efter att ha förts till frihamn och 
befrielse från skatt har medgivits 
enligt 16 § j(')r.Ha stycket jämfört 
med 13 § 1 tul(förordningen 
(1973:979). 

Generaltullstyrelsen får för särskilt fall medge utsträckning av tidsfristen 
i första stycket. 

16 § 

I fall som avses i 3 § andra 
stycket utgår ej skatt om fordonet 
förtullas under omständighet som 
för tullpliktig vara medför tullfrihet 
med stöd av 7, 11 eller 12 § tullför
ordningen (1973: 979). 

I fall som avses i 3 § andra 
stycket utgår inte skatt om fordonet 
förtullas under omständighet som 
för tullpliktig vara medför tullfrihet 
eller tullnedsiittning med stöd av 7, 
11 eller 12 § eller, om annat inte 
följer av andra stycket, 13 § I tull
förordningen ( 1973: 979). 

Befrielse .från skatt enligt första 
stycket jämfört med I 3 § I tullför
ordningen medges inte för 

I. fordon, för vilket rätt till av
drag föreligger enligt 9 § andra 
stycket I. om fordonet förtullas ji}r 
någon annan än den avdragsberät
tigade, 

2. fordon, för vilket återbetal
ning av eller befrielse från skatt har 
medgivits enligt I 2 §. 
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Nul'artmde lydelse 

Har skattefrihet enligt första 
stycket medgivits men har förut
sättningarna för tullfrihet upphört, 
ankommer det på tullmyndigheten 
att ta ut den på fordonet belöpande 
skatten. 
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Föreslagen lydelse 

Har skattefrihet enligt första 
stycket medgivits men har förut
sättningarna för tullfrihet eller tull
nedsiittning upphört, ankommer 
det på tullmyndigheten att ta ut den 
på fordonet belöpande skatten. 

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

Utskottet 

Utskottet, som inte funnit anledning till erinran mot regeringens förslag. 

hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 109 antar det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i lagen 

( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 

Stockholm den 10 mars 1981 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK W ÄRNBERG 

Niirl'arande: Erik Wärnberg (s). Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson 
(c). Rune Ångström (fp). Rune Carlstein (s). förste vice talmannen lngc
gerd Truedsson (m), Olle Westberg i Hofors (s), Tage Sundkvist (c), Hagar 
Normark (s). Bo Lundgren (m), Ingemar Hallcnius (c), Bo Forslund (s), 
Wilhelm Gustafsson (fp), Egon Jacohsson (s) och Anita Johansson (s). 
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