
Skatteutskottets betänkande 

1981/82: 10 

om beskattning av vissa eldrivna fordon (prop. 1981/82: 13) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1981/82: 13 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 
I. lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 601 ), 
2. lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 

I propositionen föreslås att fordonsskatten enligt vägtrafikskattelagen 
( 1973: 601) skall sänkas med 50% för vissa eldrivna fordon. Vidare föreslås 
att batterivikten skall avräknas från tjänstevikten vid beräkning av skatten 
på eldrivna fordon enligt lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfor
don. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1982. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdaf?en 1981182. 6 sam/. Nr JO 

Kartong: S. I. rubriken Står: 1981/28 Rättat till: 1981/82 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtrafikskattclagen ( 1973: 601 )1 

dels att 12 och 12 a *§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 12 b §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

12 §1 

Fordonsskatt utgår för skatteår Fordonsskatt utgår för skatteår 
enligt bilaga I till denna lag. om inte enligt bilaga I till denna lag. om inte 
annat följer av 12 a §. Skatten ut- annat följer av 12 a eller 12 h .~. 
går för skatteperiod med en tredje- Skatten utgår för skatteperiod med 
del. för kalendermånad med en tolf- en tredjedel. för kalendermånad 
tedcl och för dag med 1/360 av skat- med en tolftedel och för dag med 
ten för helt år. Överstiger fordons- 1/360 av skatten för helt år. Över-
skatten för ett fordon I 500 kronor stiger fordonsskatten för ett fordon 
för helt år utgår fordonsskatt för I 500 kronor för helt år utgår for-
skatteperiod. donsskatt för skatteperiod. 

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad. utgår 
fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om 
fordon, för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt 
skatteår. för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gängen 
inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än av
ställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas for
donsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om 
fordonet övergått till ny ägare under avstiillningstiden. 

Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod. Rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag 
härifrån för grupp av fordon. 

Fordonsskatten för en personbil 
skall utgå med ett 120 kronor lägre 
belopp per år iin som anges i bilaga 
I till denna lag, om bilen hör hem
ma i en kommun som anges i bilaga 
3 till denna lag. 

Fordonsskatten för en personbil 
skall utgå med ett 120 kronor lägre 
belopp per år än som anges i bilaga 
I till denna lag, om bilen hör hem
ma i en kommun som anges i bilaga 
3 till denna lag. Detta giiller dock 
inte 0111 skatten ji'ir hilen skall he-
riiknas enligt 12 h .~. 

En personbil anses höra hemma i den kommun. där den skattskyldige 
har sin adress enligt bilregistret vid den tidpunkt. som anges i 14 § första 
eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 14 § tredje 

1 Lagen omtryckt 1979: 280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 
2 Senaste lydelse 1980: 319. 
·'Senaste lydelse 1980: 319. 
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Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

stycket. Saknas sådan adrt:ss gäller i stället den adress som borde vara 
antecknad i bitregistret. 

Den lägre fordonsskattcn tillämpas när fordonsskatt påförs för helt skat
teår eller hel skatteperiod, när skatt påförs därför att skatteplikt inträder 
för ett fordon eller vid efterbeskattning. 

12 b § 

Är ett skallepliktigt moturfi1rdo11 
inriillat f()r dr(ft uteslutande med 
elektricitet från hatteria och inte 
fiirsett med fi)rhränningsmotor, ut-
1:år fordonsska11e11 med hä/jien ar 
de belopp som ant.:es i hilat.:a I till 
denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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2 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnm11de lydelse Fiireslagen lydelse 

2 * 
Beteckningar som används i denna lag har samma betydelse som i 

fordonskungörelsen ( 1972: 595). 
I fråga om fordon, som är inrät

tat för drift med elektricitet från 
batterier. skall vid beräkning en· 
tjänstevikten cn·drag göras för vik
ten av batterierna och de sär.~kilda 
anordningar som fogar samman 
battericellema. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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Utskottet 

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

hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1981/82: 13 antar vid propo

sitionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 601 ), 

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

torfordon. 

Stockholm den 29 oktober 1981 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK W ÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson 
(c). Wilhelm Gustafsson (fp), Rune Carlstein (s), förste vice talmannen 
lngegerd Truedsson (m), Olle Wcstbcrg i Hofors (s), Hagar Normark (s), 
Curt Boström (s), Ingemar Hallenius (c). Bo Forslund (s), Olle Grahn (fp), 
Bo Södersten (s), Kerstin Andersson i Hjärtum (cl och Arne Svensson (m). 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 




