
Justitieutskottets betänkande 

1983/84: 12 

om ändring i skattebrottslagen, m. m. (prop. 1983/84: 48 delvis, 
prop. 1983/84: 50 delvis och prop. 1983/84: 62 delvis jämte motion) 

Propositionerna m. m. 

I proposition 1983/84: 48 om ändring i beskattningen av realisationsvins

ter pä börsaktier. m. m. har regeringen (finansdepartementet) föreslagit 

riksdagen att anta genom propositionen framlagda förslag till bl. a. lag om 

ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69) och lag om ändring i lagen 

( 1971: 1072) om förmånsberiittigade skattefordringar m. m. Propositionen 

har hänvisats till skatteutskottet. som såvitt avser de nyss nämnda lagför

slagen har överlämnat propositionen till justitieutskottet. Skatteutskottet 

behandlar propositionen i övriga delar i betänkandet SkU 1983/84: 11. 

I proposition 1983/84: 50 om löntagarfonder har regeringen (finansdepar

tementet) föreslagit riksdagen att anta genom propositionen framlagda 

förslag till bl. a. lag om ändring i skattebrottslagen. Propositionen har 

hänvisats till finansutskottet. som siivitt avser det niimnda lagförslaget har 

överlämnat propositionen till justitieutskottet. Finansutskottet behandlar 

propositionen i övriga delar i betänkandet FiU 1983/84: 20. 

I proposition 1983/84: 62 om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja. 

m. m. samt för investeringar inom energiomrf1det har regeringen (industri

departementet) föreslagit riksdagen att anta genom propositionen fram

lagda förslag till· bl. a. lag om ändring i skattebrottslagen och lag om 

lindring i lagen om förm?1nsberättigade skattefordringar m. m. Propositio

nen har hiinvisats till niiringsutskottet, som till justitieutskottet har över

liimnal dels propositionen siivitt avser de niimnda lagförslagen. dels den 

med anledning av propositionen väckta motionen 1983/84: 184 i motsvaran

de del. Niiringsutskottel behandlar propositionen och motionen i övriga 

delar i sil I betiinkande NU 1983/84: 9. 

Lagförslagen 

De vid proposition 1983184: 48 fogade lagförslagen iir av följande lydelse. 

I Rik.1·dage11 /983i8../. 7 .1<1111/. Nr 12 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) 

Hiirigenom föreskrivs att I § skattehrottslagen I 1971: 691 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrandc lydcl.H' Fört'slti;.:l'll lyde/.1e 

§' 
Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 
I. lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förm[iner och 

rättigheter. förordningen ( 1927: 321) om skatt vid utskif1ning av aktiebo
lags tillgångar. kommunal skattelagen I 1928: 370). förordningen ( 1933: 395 I 
om ers~ttningsskatt. lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. lagen 
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift. lagen I 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 
lagen I 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. lagen I 1958: 295) om sjö
mansskatt. lagen ( 1982: 1194) om hyreshusavgift. lagen ( 1983: 219J om 
tillfällig vinstskatt. 

2. lagen (1941:251) om särskild 
varuskatt. lagen I 1957: 262) om all
män energiskatt. lagen ( 1961: 372) 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tohaksskatt. stämpel skattela
gen 11964:308). lagen (1968:430) 
om mervärdeskatt. lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen (1972: 820) om 
skatt på spel. lagen (1973: 37) 
om avgift på vissa dryckesför
packningar. vägtrafikskattelagen 
11973:601). lagen (1973: 1216) om 
sarskild avgift för oljeprodukter. 
hilskrotningslagen I 1975: 343 I. la
gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. la
gen ( 1978: 69) om försäljningsskatt 
pi1 motorfordon. lagen (1978: 144) 
om skatt på vissa resor. lagen 
11982:691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 12001 om 
skatt på videohandspelare. lagen 
I 1982: 120 I) om skatt på viss elek
tri~k kraft. 

2. lagen 11941:251) om siirskild 
varuskatt. lagen I 1957: 262) om all
män energiskatt. lagen ( 1961: 3721 
om hensinskatt. lagen I 1961: W4 I 
om tobaksskatt. stiimpelskat1cla
gen ( 1964: 308). lagen ( 1968: 4301 
om merviirdeskatt. lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen ( 1972: 820J om 
skatt på spel. lagen ( 1973: 37) 
om avgift på vissa dryckesför
packningar. vägtrafiksbttclagen 
11973:6011. lagen (1973: 121hl om 
särskild avgift för oljeprodukter. 
hilskrotningslagen (1975: 343). la
gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. la
gen ( 1978: 69) om forsiiljningsskall 
på motorfordon. lagen I 1978: 144) 
om skall på vissa resor. lagen 
( 1982: 691) om skall pil vissa kas
setthand. lagen ( 1982: 1200) om 
skatt pft videohand spelare. lagen 
( 1982: 1201} om skatt pt1 viss elek
trisk krafl. 1111-:,•11 (/Wi3:0UllJ 0111 

s/..1111 f"I m11.1ii1111i11;.: m· 1·i.u11 1·iin/1·
{Jllf'f!t'r, 

3. lagen () 981: 691} om socialavgifter. 
Lagen giiller även preliminär skall. kvars1i'1cnde skall och tillkommande 

skatt som avse' i upphördslagen ( 1953: 272). 
Lagen tillampas inte om skatten eller avgiften foststiilb eller urphiirs i 

den onlning som giiller for tull och inte heller helriiffantk restavgift. 
'kattetilliigg eller liknande avgift. 

Denna lag lriider i kraft den I januari 1984. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte
fordringar m. m. 

Hiirigcnom föreskrivs att I ~ lagen ( 1971: 1072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m. m. skall h;i nt'dan angivna lydcl~e. 

N11\'am11dc lrdc/.\'I' Fiircsla1:c11 lyddsc 

§I 

Förmånsrä!I enligt 11 §förmånsrätt slagen I 1970: 979) följer med fordran 
pi'i 

I. skatt och avgift. som anges i I § forsla stycket uppbördslagen 
( 19.53: 272), samt skatt enligt Jagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter. lagen ( 19.58: 29.51 om sjömansskatt, 
kupongska!telagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 219) om tillfällig vinstskatt, 

2. skatt enligt Jagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 
3. skatt eller avgift enligt lagen 3. skatt eller avgift enligt Jagen 

( 1928: 376) om särskild skall å vissa ( 1928: 376) om särskild skatt å vissa 
lotterivinster. Jagen ( 1941: 2.'i Il om lotterivinster. Jagen ( 1941: 2.'i I) om 
särskild varuskatt, lagen ( 19.'i7: 262) särskild varuskatt, lagen ( 19.'i7: 262) 
om allmän energiskatt. lagen om allmiin energiskatt, lagen 
(1961:372) om bensinskatt. lagen 11961:372) om bensinskatt. lagen 
( 1961: 394! om tol:laksskatt. stäm- ( 196 I: 394) om tobaksskatt, stäm-
pelskattelagen ( 1964: 3081. Jagen pelskattelagen ( 1964: 308), lagt'n 
( 1972: 266) om skatt p{1 annonser ( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. Jagen ( 1972: 820) om och reklam. lagen (1972: 820) om 
skatt på spel. lagen ( 1973: 37) om skatt på spel. lagen ( 1973: 37) om 
avgift på vissa dryckesförpackning- avgift på vissa dryckesförpackning-
ar. lagen <1973: 1216) om särskild ar. lagen (1973: 1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter. bilskrot- avgift för oljeprodukter, bilskrot-
ningslagen ( 197.'i: 343 ). Jagen ningslagen ( 197.5: 343), lagen 
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försiiljningsskatt på ( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon, lagen ( 1978: 144) om motorfordon, lagen ( 1978: 144) om 
.sk.att på vissa resor. Jagen skatt på vissa resor. lagen 
(1982:691) om skatt på vissa kas- (1982:691) om skatt på vissa kas-
settband. lagen (1982: 120()) om settl:land. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobandspel::ire .\amt la- skatt på videobandspelare. lagen 
gen 11982: 12011 om skatt pt1 viss (1982: 1201) om skatt på viss elek-
elcktrisk kraft. trisk kraft rnmt lnR('n (1983:000) 

11111 skall pc/ omsii11ni111: ar 1·issa 
1•ii rdC[Jfl{J{Jl'I', 

4. skatt enligt vagtrafik~kattelagen ( 1973: 6011 samt lagen (1976: 339) om 
salu vagnsskal I, 

.5. tull och särskild avgift enligt 39 § tullagen ( 1973: 670) samt avgift enligt 
lagen ( 1968: 361) om avgift vid införsel av vi,sa l:lakverk. 

6. avgift enligt lagen ( 196 7: 340) om prisreglering på jordbrukets omrade 
och lagen ( 1974: 2261 om prisreglering pi1 fiskets område. 

' Sena,le lydelse 1983: 2~ I. 
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,\'111·ur1111tlc frdd.\c Fiircslai:c·11 lydd.H' 

7. avgift som upphiirs med tilliimpning av lagen I 1959: .\'i~) om upphLird 
av vis'<1 avgifter enligt lagen ( 19!\ I: 691) om socialavgifier. 

Förm[msr;\tten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid 
för<;ummclse all redovisa eller betala fordringen och ej heller skalle- dlcr 
avgifhtilliigg o~h förseningsavgift. 

Denna lag triider i kraft den I januari 19~4. 



JulJ 1983/84: 12 

Det vid proposition 1983/84: 50 fogade lagförslaget är av följande ly

delse. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69) 

Härigenom föreskrivs att I ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

,\'111·ara11dc lydelse För1·sla,::c11 lydelse 

I 91 

Denna lag gäller i friiga om skatt eller avgift enligt . 

I. lagen ( 1908: 128) om hevill- I. lagen (1908: 128) om bevill-
ningsavgifter för särskilda förmåner ningsavgifter för särskilda förmaner 
och rättigheter. förordningen och rättigheter. förordningen 
( 1927: 321) om skatt vid utskiftning !1927: 321) om skatt vid utskiftning 
av aktiebolags tillgångar. kommu- av aktiebolags tillgångar. kommu-
nalskattelagen ( 1928: 370), förord- nalskattelagen ( 1928: 370). förord-
ningen ( 1933: 395) om ersättnings- ningen ( 1933: 395) om ersättnings-
skatt, lagen (1941:416) om arvs- skatt, lagen (1941:416) om arvs-
skatt och gåvoskalt. lagen skatt och gåvoskatt. lagen 
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift. la- ( 1946: 324) om skogwårdsavgifl, la-
gen I 1947: 576) om statlig inkomst- gen ( 1947: 576) om statlig inkomst-
skatt. lagen ( 1947: 577) om stat- skatt. lagen I 1947: 577) om stat-
lig förmögenhetsskalt, lagen lig förmögenhetsskatt, lagen 
( 1958: 295) om sjömanssbtt. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, lagen 
fl982: 1194) om hyreshusavgif1. la- (1982: 1194) om hyreshusavgift. la-
gen ( 1983: 219) om tillfällig vinst- gen (1983: 219) om tillfällig vinst-
skatt. skatt. lagen ( 1983:000) (lm 1·i11stdel-

11i11gsskatt, 

2. lagen ( 1941: 251) om särskild varuskatt. lagen (] 957: 262) om allmän 
energiskatt. lagen (1961: 372) om bensinskatt. lagen (1961: 394) om to
baksskatt. stämpelskattelagen ( 1964: 308). lagen !1968: 430) om mervärde
skatt. lagen I 1972: 266) om skatt pa annonser och reklam, lagen (1972: 820) 
om skatt på spel. lagen I 1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar. 
vägtrafikskattelagen (1973:601). lagen (1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter. bilskrotningslagen I 1975: 343). lagen ( 1977: 306) om dryc
kesskatt. lagen ( 1978: 69) 0m försäljningsskatt på motorfordon. lagen 
!1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (1982:691) om skatt på vissa 
kassettband. lagen ( 1982: 1200) om skatt på videobandspelare. lagen 
! l9!C: 1201) om skatt pf1 viss elektrisk kraft. 

3. lagen I 1981: 691) om socialavgifter. 
La{!en gäller även preliminär skatt. kvarstående skatt och tillkommande 

skatt som avses i uppbördslagen I 1953: 272). 
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i 

den ordning som gäller för tull och inte heller heträffande restavgift. 
skalletillägg eller liknande avgift. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 

I s~na\IC lydelse 1983: ~~O. 
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De vid proposition 1983184: 62 fogade lagförslagen är av följande lydelse. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 691 

Härigenom föreskrivs att I§ skattehrottslagen t1971:69J skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·ara11dl' lrdclsc Fiircslar::cn lydelse 

I ~I 

Denna lag giiller i friiga om skatt eller '1\'gift enligt 
I. lagen I 190X: l 28) om hevillningsavgifter för särskilda förmåner och 

rättigheter. förordningen I 1927: 321 J om skatt vid utskiftning av aktiebo
lags tillgångar. kommunalskattelagen I 1928: 370). förordningen I 1933: 39.'iJ 
om ersättningsskatt. lagen ( 194 l: 416J om arvsskatt och gåvoskatt. lagen 
( l 946: 324J om skogwårdsavgift. lagen ( l 947: .'i76J om statlig inkomstskatt. 
lagen ( 1947: 577) om st<ttlig förmögenhetsskatl. lagen t 1958: 295.J om sjö
mansskatt. lagen ( 1982: I I 94J om hyreshusavgift. lagen I 1983: 219) om till
fällig vinstskatt. 

2. lagen (1941:251) om särskild 
varuskatt. lagen 11957: 262 l om all
män energiskatt. lagen ( 1961: 372) 
om hensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tohaksskatl. stämpelskattela
gen (1964: 308J. lagen 0%8: 430\ 
om mervärdeskatt. lagen (1972: 
266) om skatt på annon~er och re
klam. lagen ( 1972: 820J om skiitt på 
spel. lagen ( 197"~: 371 om avgift på 
vissa dryckesförpackningar. viig
trafikskattdagen ( 1973: 601). lagen 
11973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter. bibkrotningslagen 
(1975:3-BJ. lagen (1977:3061 om 
dryckesskatt. lagen ( 1978: 69) om 
försaljningsskatt pi't motorfordon. 
lagen 11978: 144) om skatt på vissa 
resor. lagen ( 1982: 691 J om skatt på 
vissa kassetthand. lagen 11982: 
12001 om skatt på videohandspe
lare. lagen ( 1982: 120 Il om skatt på 
vi1;s elektri~k kraft. lagen 
(1983: OOOJ om skatt p[t omsättning 
av vissa värdepapper. 

2. lagen Il 941: 2.'i I) om ~ärskild 
varuskatt. lagen I 1957: 262) om all
män energiskatt. lagen 11961:3721 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 3941 
om tobaksskatt. stämpclskattela
gen <1964:308). lagen (1968:430) 
om mervärdökatt. lagen ( 197::!: 
266) om skati pa annomcr och re
klam. lagen ( 1972: 8::!0) om skatt p:1 
spel. lagen I 1973: 37J om avgift på 
vissa dryckesförpackningar. väg
trafikskattelagen (197): oOI J. lagen 
(1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol, bilskrot
ningslagcn (l975:343J. lagen 
I 1977: 306J om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt pft 
motorfordon. lagen (1978: 144) om 
skatt på vissa resor, lagen 
( 198::!: 691 J om skatt på vissa kas
setthand. lagen 1198::!: 1200J om 
skatt på videobandspelare. lagen 
< 1982: L"!OI) om skatt på vis~ ek-k
trisk kraft. lagen ( 1983: OOOJ om 
skatt på omsåttnini.: av vissa varde
pappcr. /af.!<'11 tl9X3:01JOJ om .fiir
skild a1·f.!!fi f(ir c/ckrri.1k /...rafi från 
kärn/..ra.fi1wf... 

1 Med nuvaramk lydel\e av~e~ den i prop. 1983184: 48 forc~la1zna l~·debcn. 
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Ntll'arandc /yde/.H• Fiirt's/af.:<'11 lydd~c 

3. lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 
Lagen gäller även prelimin:ir skatt. kvarstående skatt och tillkommande 

skatt som avses i uppbördslagen ( 1953: 272). 
Lagen tilliimpas inte om ~katten eller avgiften fastställs eller uppbärs i 

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift. 
skattetillägg eller liknande avgift. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1984. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattc
fordrin~ar m. m. 

Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1971: I 072) om förmånsherättigade 
~kattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

!V111·ara11tfr lydcl.1c Föresla1:c11 frdclse 
I §' . 

Förmfmsrätt enligt 11 ~ förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran 
på 

I. skatt och avgift. som anges i I ~ första stycket urphördslagen 
( 1953: 272). samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter, lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 
kupongskattelagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 2191 om tillfällig vinqskatt. 

2. skatt enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 

3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om särskild skatt å vissa 
lotterivinster, lagen ( 1941: 251) om 
särskild varuskatt. lagen l 1957: 262) 
om allmän energiskatt, lagen 
I 1961: 372J om bensinskatt. lagen 
!I 961: 394) om tobaksskatt. stäm
pelskattclagen ( 1964: 308). lagen 
I 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lag:::n ( 1972: 820l om 
skatt på spel. lagen (1973: 37) om 
avgift på vissa drycke~förpackning
ar. lagen (1973:1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter. bilskrot
ningslagen ( 1975: 343). lagen 
( 1977: 306) om dryckesskäll, lagen 
() 978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon, lagen ( 1978: 144) om 
skatt på vissa resor. lagen 
11982: 691) om skatt på vissa kas
settband, lagen ( 1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
!1982: 1201) om skatt på viss elek
trisk kraft .wmt lagen ( 1983: 000) 
om skatt på omsättning av vissa 
värdepapper. 

3. skatt eller avgift enligt lagen 
11928: 376) om särskild skatt å \'issa 
lotterivinster. lagen ( 1941: 251) om 
l.ärskild varu~katt, lagen 11957: 262) 
om allmän energiskatt. lagen 
(1961: 372) om hensinskatt. lagen 
(1961: 394) om tobäbskatt, stäm
pelskattelagen ( 1964: 308), lagen 
( 1972: 266) om skatt pi'i annonser 
och rekläm. lagen l 1972: 820) Qm 
skatt på spel. lagen (1973: 37) om 
avgift på vissa dryckesförpackning
ar, lagen (1973:1216l om s;irskild 
avgift för oljeprodukter och kol. 
bilskrotningslagen ! 1975: 343), la
gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. lä
gen ( 1978: 69) om försäljning~skatt 
på motorfordon. lagen !1978: 144) 
om skatt pt1 vissa resor, lagen 
( 1982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobändspelan:. lagen 
(1982: 1201) om skatt pi'1 vis~ elek
trisk kraft. lagen ( 1983: 000) om 
skäll på omsättning av vissa värde
papper samt laR I /C,183:001!) om sär
skild m·Rift fi1r rll'ktri.1/.; krafi fran 
kiirnkraf11w/.... 

1 Med nuvärandc lydehe av~e\ den i prop. 1983/84: 48 föreslagna lydel\en. 



Jull 1983/84: 12 9 

N111·arande lydel.11' Förcsla!:<'rl lydcl.l't' 

4. skatt enligt vägtrafik skattelagen ( 1973: 60 I) samt lagen ( 1976: :n9) om 
salu vagnsskatt. 

5. tull och särskild avgift enligt 39 § tullagen ( 1973: 670) samt avgift 
enligt lagen ( 1968: 3f.I) om avgift vid införsel av vissa hak verk. 

6. avgift enligt lagen ( 1967: 340) om prisreglering pajordbrukets omr[1dt· 
och lagen ( 1974: 226) om rrisreglering rå fiskets område. 

7. avgift som upphärs med tillämpning av lagen ( 1959: 552) om urrhörd 
av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691 lom socialavgifter. 

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid 
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller 
avgiftstillägg och förseningsavgift. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
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Motionen 

I motion 1983/84: 184 av Erik Hovhammar m. fl. (m) hemställs. såvitt nu 

iir i fd\ga. att riksdagen avslår de i proposition 1983/84: 62 framlagda 

förslagen om iindring i skattebrottslagen och i lagen om förmånsberätti

gade skattefordringar m. m. 

Utskottet 

I detta betänkande behandlar utskottet förslag till ändringar i skatte

brottslagen I 1971: 69) och i lagen ( 1971: I 072) om förmånsberättigade skat

tefordringar m. m. som lagts fram i propositionerna 1983/84: 48. 1983/84: 50 

och 1983/84: 62. De föreslagna ändringarna utgör endast följdtindringar till 

de lagändringar som tillstyrkts i tinansutskottets betänkande FiU 1983/ 

84: 20. skatteutskottets betänkande Sk U 1983/84: 11 och näringsutskottets 

behinkande NU 1983/84: 9. Justitieutskottet tillstyrker att förslagen i pro

positionerna såvitt nu är i frf1ga genomförs och avstyrker bifall till motion· 

184 i motsvarande del. 

Det är enligt utskottets uppfattning lämpligt att de ifrågavarande änd

ringarna i skattebrottslagen och i lagen om förmånsberättigade skatteford

ringar m. m. sammanförs var för sig i vardera en författning. Utskottets 

förslag i detta avseende. vilka framgår av utskottets hemstiillan nedan. 

innefattar i förhållande till lagförslagen i propositionerna endast redaktio

nella ändringar. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande ändring i skattchrottslagcn ( 1971 :69) 

att riksdagen med avslag på motion 1983/84: 184 i motsvarande 

del på det sätt bifaller propositionerna 1983/84: 48. 1983/84: 50 
och 1983/84: 62 att riksdagen antar följande 

Fiirslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) 

Härigenom föreskrivs att I ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse FiireslaRen lydelse 

§I 

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 

I. lagen !1908: 128) om bevill- I. lagen !1908: 128) om bevill-
ningsavgifter för särskilda förmåner ningsavgifter för särskilda förmåner 
och rättigheter, förordningen och rättigheter. förordningen 
(1927: 3211 om skatt vid utskiftning ( 1927: 321) om skatt vid utskiftning 

' Senaste lydelse 1983: 220. 



.Juli 1983184: 12 

N111'l1rande lydelse 

av aktiebolags tillgångar. kommu
nal skattelagen ( 1928: 370). förord-
ningen ( 1933: 395) om ersättnings
skatt. lagen !1941:416) om arvs
skatt och gåvoskatt. lagen 
! 1946: 3241 om skogsviirdsavgift. la
gen I 1947: 576) om statlig inkomst
skatt. lagen ( 1947: 577) om stat
lig förmögenhetsskatt. lagen 
I 1958: 295) om sjöman~skatt. lagen 
I 1982: 11941 om hyreshusavgift. la
gen ( 1983: 219) om tillfällig vinst
skatt. 

2. lagen ( 1941: 251 I om särskild 
varuskatt, lagen ( 1957: 262) om all
miin energiskatt. lagen I 1961: 3721 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 3941 
om tohaksskatt. stiimpelskattela
gen ( 1964: 308). lagen ( 1968: 4301 
om mervärdeskatt. lagen ( 1972: 
266) om skatt på annonser och re
klam. lagen ( 1972: 820) om skatt p;l 
spel. lagen ( 1973: 371 om avgift pf1 
vissa dryckesförpackningar. väg
trafikskattelagen ( 1973: 60 I). lagen 
11973: 12161 om särskild avgift för 
oljeprodukter. bilskrotningslagen 
(1975:343). lagen (1977: 306) om 
dryckesskatt. lagen ( 1978: 69) om 
försiiljningsskatt på motorfordon. 
lagen !1978: 1441 om skatt på vissa 
resor. lagen ( 1982: 691) om skatt på 
vissa kassettband, lagen ( 1982: 
1200) om skatt p{1 videobandspe
lare. lagen 11982: 1201) om skatt på 
viss elektrisk kraft. 

11 

Fiircslagen l,1·delse 

av aktiebolags tillg{ingar. kommu
nalskattelagen I 1928: 3701. förord
ningen ! 1933: 3951 om ersättnings
skatt. lagen I 1941: 4161 om arvs
skatt och giivo-;katt. lagen 
( 1946: 324) om skogsv{irdsavgift. la
gen ( 1947: 5761 om statlig inkomst
skatt. lagen 11947:5771 om stat
lig förmögenhetsskatt. lagen 
( 1958: 295 I om sjömansskatt. lagen 
( 1982: 1194) om hyreshmavgift. la
gen ( 1983: 2191 om tillfällig vinst
skatt. lagen r /'183:000101111·i11stdel-
11i11.r.:sskat t. 

2. lagen ( 1941: 251) om särskild 
varuskatt. lagen ( 1957: 262) om all
miin energiskatt, lagen I 1961: 372) 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tobaksskatt. stämpelskattela
gen (I 964: 308). lagen ( 1968: 4301 
om mervärdeskatt, lagen ( 1972: 
266) om skatt p{1 annonser och re
klam. lagen ( 1972: 820) om skatt på 
spel. lagen ( 1973: 37l om avgift på 
vissa dryckesförpackningar, väg
trnfikskattelagen ( 1973: 60 I). lagen 
11973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol, bilskrot
ningslagen ( 1975: 343l. lagen ( 1977: 
306) om dryckesskatt. lagen 11978: 
691 om försiHjningsskatt pii motor
fordon. lagen ( 1978: 144) om skatt 
pii vissa resor. lagen ( 1982: 691 J om 
skatt på vissa kassettband, lagen 
I 1982: 1200) om skatt på videoband
spelare. lagen I 1982: 1201 I om skatt 
pa viss elektrisk kraft. lagen 
( 1983:000) om skatt på omsättning 
m· 1·is.1·a l'iirdcpapper. lagen 
f/983: 0001 om siirskild m·R!fi för 
elektrisk kn!fi frcln kiirnkrc(firerk, 

3. lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande 

skatt som avses i upphördslagen ( 1953: 2721. 
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i 

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift. 
skattetillägg eller liknande avgift. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 
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2. het riiffande ii!lllring i /agl'11 ( 1971: IU72 I om fi"inndnsheriilli.r.wde 

.\katt1:fi1rdri11g1ll" 111. m. 

att riksdagen rned avslag pf1 motion 1983/84: 184 i motsvarande 

del rii det siitt Jiifaller propositionerna 1983/84: 48 och 1983/84: 62 

att riksdagen antar följande 

Förslag till 

Lag om iindring i lagen (1971: !072) om förmånsberättigade skatte
fordringar m. m. 

Hiirigenom föreskrivs att I * lagen ( 1971: I 072) om förmånsberiittigade 
-,kattcfordringar m. 111. skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111d1· /Vlll'isc Fiircslagen lydelse 

*I 
Fiirm<'insriitt enligt 11 ~ förmi:insrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran· 

r<i 
I. skall och avgift. som anges i I ~ första stycket uppbördslagen 

( 1953: 272). samt skall enligt lagen I 1908: 128) om bevillningsavgifter för 
siirskilda förmilner och rättigheter. lagen I 1958: 295) om sjömansskatt. 
kuponskallelagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 219) om tillfällig vinstskatt, 

2. skatt enligt lagen I 1%8: 430) om mervärdeskatt. 

.1. skall eller avgift enligt lagen 3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om siirskild skall å vissa ( 1928: 376) om särskild skatt å vissa 
lotterivinster. lagen 11941: 251) om lotterivinster. lagen ( 1941: 251) om 
särskild varuskatt. lagen ( 1957: 2621 shrskild varuskatt, lagen ( 1957: 262) 
om allmän energiskatt. lagen om allmän energiskatl. lagen 
11961:372) om bensinskatt. lagen <1961:372) om bensinskatt. lagen 
(1961: 3941 om tobaks skatt. stäm- (1961: 394) om tobaks~katt. stäm-
pel skattelagen I 1964: 308). lagen pelskattelagen I 1964: 308). lagen 
I 1972: 266) om skatt på annonser ( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen ( 1972: 820) om och reklam. lagen I 1972: 820) om 
skatt på spel, lagen ( 1973: 37) om skall p~1 spel. lagen I 1973: 371 om 
avgift pii vissa dryckesförpackning- avgift på vissa dryckesförpackning-
ar. lagen (1973: 1216) om siirskild ar. lagen <1973: 1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter. bilskrot- . avgift för oljeprodukter och kol. 
ning.,Jagen ( 1975: 343). lagen bilskrotningslagcn (1975: 343), la-
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. la-
( 1978: 691 om forsäljningsskatt på gen ( 1978: 69) om försäljningsskatt 
motorfordon. lagen 11978: 144) om på motorfordon, lagen (1978: 144) 
skatt på vissa resor. lagen om skatt på vissa resor, lagen 
<1982: 691) om skatt på vissa kas- ( 1982: 691) om skatt på vissa kas-
setthand. lagen ( 1982: 1200) om setthand. lagen (1982: 1200) om 
sk;itt r~ videohandspelare samt la- skatt på videobandspelare. lagen 
gen (1982: 1201) om skatt på viss (1982: 1201) om skatt på viss elck-
elektrisk kraft. trisk kraft. laxen ( 1983:000! om 

' Senaste lydelse 1983: 221. 
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Nuvcmmde lydelse Föreslagen lydelse 

skatt pil omsiittning m· 1·is.1·a 1·iinfr
pappa samt lagen ( 1983: 000 J 0111 

siirskild 111',~(fi ji'ir l'iekrri.1k /..n(fi 
friln kiirnkrafiiwk. 

4. skall enligt vägtrafikskattelagen ( 1973: 60 I) samt lagen (I 97ti: 339) nm 
salu vagnsskatt, 

5. tull och särskild avgift enligt 39 * tullagen ( 1973: 670) samt avgift 
enligt lagen ( 1968: 361 lom avgift vid införsel av vissa hak verk. 

6. avgift enligt lagen I 1967: 340) om prisrcglering på jordbrukets område 
och lagen ( 1974: 226) om prisreglering på fiskets område, 

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen ( 1959: 552) om upphiird 
av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691 l om socialavgifter. 

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgär vid 
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller 
avgiftstillägg och förseningsavgift. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1984. 

Utskottet föreslår att betänkandet behandlas efter endast en bordliiggning. 

Stockholm den 14 december 1983 

På justitieutskottets vägnar 

LISA MATTSON 

Niin·arande: Bertil Lidgard (m). Lisa Mallson (s). Arne Nygren (s), Björn 
Körlof lm), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Helge Klöver lsl. Arne 
Svensson lm), Ulla-Britt Åbark (s), Sven Munke (m). Hans Pctersson i 
Röstånga (fp). Lars-Erik Lövden Is), Hans Göran Franck (s). Birthe Söres
tcdt (s), Elving Andersson (cl och Stina Andersson (cl. 

Särskilt yttrande 

Bertil Lidgard (m). Björn Körlof (m). Arne Svensson (m), Sven Munke 

(m). Hans Petersson i Röstånga (fp), Elving Andersson (cl och Stina 

Andersson (cl anför: 

Det kan förutses att riksdagen på förslag av majoriteterna i skatteutskot

tet (SkU 1983/84: 11 ), näringsutskottet (NU 1983/84: 9) och finansutskottet 

(FiU 1983/84: 20) kommer att besluta om den lagstiftning som föranleder de 

två lagförslag som justitieutskottet i detta betänkande föreslår riksdagen 

att anta. Med hänsyn härtill och eftersom justitieutskottets beredning i 

detta ärende är av enbart samordnande och formell art, har vi avstått från 

att här uvge reservationer. 

Om riksdagens beslut med anledning av de tre förstnämnda utskottens 

betänkanden blir av annat innehåll än som förutsetts, kommer vi under 

överliiggningen i kamrnan:n rörande förevarande betiinkande att framställa 

de yrkanden som därav påkallas. 
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 




