
Skatteutskottets betänkande 

1983/84:22 

om nya förfaranderegler för punktskatter och prisregleringsavgifter 
(prop. 1983/84:71) 

Sammanfattning 

I propositionen föreslås att en ny lag om punktskatter och 

prisreglcringsavgifter skall ersätta lagen (1959:92) om förfarandet vid viss 

konsumtionsbeskattning. Den nya lagen innebär bl. a. att kredittiden för de 

flesta punktskatterna kortas av till 40 dagar. I två motioner har yrkats att 

propositionen i sistnämnda del skall avslås. 

Utskottet tillstyrker propositionen med vissa detaljändringar och 

avstyrker motionerna. 

I betänkandet behandlas dessutom vissa motioner från den allmänna 

motionstiden på punktskatteområdet. I motionerna yrkas en utvärdering av 

kassettskatten, ett slopande av videoskatten, en ändring av dryckesskatten i 

fräga om smaksatt mjölk och mjölkbaserade produkter och en utredning om 

skatt på datorer. Vidare yrkas lättnader i den skattefria försäljningen av 

parfym och kosmetika på passagerarfärjor i internordisk trafik samt 

uppmjukning av "lex Öresund". Utskottet avstyrker motionerna. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1983/84:71 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

l. lag om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

2. lag om ändring i lagen ( 1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster. 

3. lag om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt, 

4. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt. 

5. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 

6. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt, 

7. lag om ändring i lagen (1967:340) om prisrcglcring på jordbrukets 

område, 

8. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69). 

9. lag om ändring i lagen (197l:1072) om förmånsberättigade skatteford-

ringar m. m., 

10. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, 

11. lag om ändring i lageri ( 1972:435) om överlastavgift, 

12. lag om ändring i lagen ( 1972:820) om skatt på spel. 

13. lag om ändring i lagen ( 1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack

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

15. lag om iindring i lagen ( 1974:226) om prisreglering pa fiskets omr{1ck, 

16. lag om ändring i hilskrotningslagen (1975:343), 

17. lag om ändring i hevissäkringslagen (1975: 1027) fiir skatte- och 

avgiftsproccssen, 

18. lag om ändring i utsädeslagen (1976:298). 

19. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt. 

20. lag om ändring i lagen ( 1978:69) om försäljningsskatt pii motorfordon, 

21. lag om iindring i lagen (1978:144) om skatt pä vissa resor. 

22. lag om ändring i lagen ( 1978:880) om hetalningssiikring för skatter. 

tullar och avgifter, 

23. lag om ändring i lagen (1982:691) om skatt pt1 vissa kassetthand, 

24. lag om ändring i lagen (1982: 1200) om skatt pä videobandspelare. 

25. lag om ändring i lagen ( 1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. 

26. lag om ändring i lagen ( 1983: 1053) om skatt p<'i omsiittning av vissa 

värdepapper, 

27. lag om ändring i lagen ( 1983: 1104) om siirskild avgift för elektrisk kraft 

från kärnkraftverk. 

I propositionen liiggs fram förslag om att lagen l 1959: 92) Lln1 förfarandet 

vid viss konsumtionsbeskattning ersiitts med en ny lagstiftning. lagen om 

punkhkatter och prisreglcringsavgifter. Den nya lagen skall reglera be

skattningsförfarandet l"iir punktskatterna och de prisregleringsavgifter 'om 

tas ut p<l jordbruksomr{tdet m. m. Förslag läggs oi.:ksi"t fr;un Llm f\iljdillld

ringar i de olika skatte- och avgiftsförfattningarna. 

Vidare föresUs att skattekredittiderna för punktskatterna samordnas s{! 

att n:dovisning i de lksta fall skall ske fiir enmiinadsperioder llL'h s;\ att 

tiden för avliimnande av deklaration oi.:h betalning av skatt besliims till 25 

dagar efter utg;\ngen <tv redovisningsperioden. Förslagen beriir skatterna 

pii energi och ett tiotal andra punktskatter. 

Slutligen föresl{1s vissa ;1ndringar i lagen ( 1972: 2hnl 11111 skall pii an

nonst:r och reklam och i lagen l 1978: 144! om skatt p{1 vissa res11r. 

De nya bestämmelserna föresbs tr:ida i kraft den I juli 1984 .. 1 fraga om 

de förkortade kredittiderna for skatt p<i energi fi.iresla~ tkick s;irskilda 

övergt1ngsbestiimmelser. 

Lagförslagen har följande lydelse efter omredigering av de lagförslag som 

berörts av ny lagstiftning under hösten. 
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Förslag till 

Lag om punktskatter och prisregleringsavgifter 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

l kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

I § Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt 
I. lagen ( 1928: 376) om skatt pa lotterivinster, lagen ( 1941: 251) om 

särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) om allmän c:nergiskatt, lagen 
( 1961: 372) om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt. lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser och reklam. lagen ( 1972: 820) om skatt på 
spel. lagen ( 1973: :n l om avgift på vissa dryckesförpackningar. lagen 
( 1973: 1216) om siirskild avgift för oljeprodukter och kol. bilskrotningsla
gen ( 1975: 343). lagen ! 1977: 306) om dryckesskatt. lagen ( 1978: 69) om 
försiiljningsskatt pt1 motorfordon. lagen ( 1978: 144) om skatt på vissa resor. 
lagen! 1982: 691 lom skatt på vissa kassettband. lagen ( 1982: 12001 om skatt 
p<I videobandsr...elare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. 
lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. lagen 
(1983:1°104) om- särskild avgift för elektrisk kraft frän kärnkraftverk, 

2. 1!1gcn ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets omräde. lagen 
( 1974: 2261 om prisreglering på fiskets omräde. 

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som 
utfärdats med stöd av sädan författning lämnats bestiimmelse som avviker 
friin denna lag giiller dock den bestiimmelsen. 

2 * Vissa besUimmelser i denna lag gäller ocb<t för överlastavgift. väg
trafikskatt och viixtföriidlingsavgift enligt vad som föreskrivs i lagen 
( 1972: 435 I om överlastavgift. vägtrafikskattelagen ( 1973: 601) och utsädes
lagen ( 1976: 298J. 

3 * I .agen giiller inte för skaller och avgifter som enligt bestiimmelser i 
de i I~ angivna lagarna skall erläggas till tullmyndighet. 

4 * Vad som siigs i denna lag om ~katt. skattskyldig eller bcskallning 
giillcr ilven avgift. avgiftsskyldig och uttag av avgift i mohvarande fall. 
Vad -,om ~iigs om vara giiller :ivcn annan nyttighet eller tjänst. 

Bestämmelserna om skatt i denna lag. med undantag av bestiimmelserna 
i 9 kap. ~ * första stycket. giiller ocksil för riinta. restavgift. skattetillägg 
och förseningsavgift. 

Beskattningsmyndighctcr 

S * Den myndighet som i första instans skall hesluta om beskallning 
enligt denna lag I h.·.1/..111111i11g.1mr11di1-)1ctl iir 

I. niir det gidlcr författningarna i I ~första stycket I. riksskatteverket. 
2. niir det giiller fiirfättningarna i I~ forsla stycket 2. statens jordbruks

niimnd. med undantag for de fall d~1 riksskatteverket förordnats till beskall
ningsmyndighet enligt lagen ! 1967: 340) om prisreglcring pii jordbrukt:ts 
omritde. 
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6 * Beskattningsmyndigheten for anlita sakkunnig för beskattningsfriigor 
som kriiver särskild sakkunskap. Den sakkunnige har riitt till ersättning av 
statsmedel med bdopp som bestäms av beskattningsmyndigheten. 

Allmänt ombud 

7 * Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmiint omhud 
som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mäl och iirenden 
enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i si\dana ärenden hos 
beskattningsmyndigheten som avser förhandsbesked enligt 6 kap. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer förordnar 
det allmänna ombudet och ersiittare för denne. 

Skattskyldighet 

8 § Vem som iir skattskyldig samt tidpunkten för skallskyldighetens 
inträde anges i författningarna enligt I *· dler i fört":.1ttningar ~om har 
utfärdats med stöd av dem. 

Ecskattningsår 

9 * Besbttningsär enligt denna lag utgörs av beskattningsilret enligt 
kommunalskattelagen ( 1928: 370). Om den verksamhet som redovisningen 
avser inte medför skattskyldighet enligt den lagen utgörs heskattningsiiret 
av kalenderåret. Förs i verksamheten riikenskaper som avslutas med <trs
bokslut. får dock riikenskapsäret utgöra heskattningst1r LHTI det samman
faller med riikenskapsiir som är tillfitet enligt bokföringslagen ( 1976: 125 ). 

2 kap. Redovisning av skatt 

Deklarationsskyldiga 

I s Den som är skattskyldig skall redovisa skatten till beskattningsmyn
digheten genom att lämna deklaration. 

Om deklarationsskyldighet i visst fall för den som i1r registrerad ~om 
skattskyldig föreskriv\ i 6 * första styi.:kel. 

Redo,·isningsperioder 

2 s Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestilmda tidsperiL1-
der (rcd1n·i.rningspcrioder). 

Första stycket giiller dock inte i friiga om skatt p{1 lotterivinster och inte 
heller for avgifter som tas ut enligt författningarna i I kap. I ~första styi.:ket 
2 i den mån statens jordhruksn:imnd meddelar avvikande bcstiimmelser. 

3 * För skatt enligt författningarna i I kap. I~ första styi.:ket I iir kalL'n
derm~inad redLlVisningsreriod. Siirskilda bestiimmdser giiller i rr~lga nm 
skatt enligt lagen ( 1972: 2h6) om 'katt p:1 reklam. lagen 11972: ~'20) om -;katt 
pil spel, lagen I 1982: 691 l om skatt r<I vissa kassettband o.::h lagen 
(1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 

För avgifter enligt författningarna i I kap. I* första -;tycket 2 iir kalen
derm{inad redovisningsperiod om <;ta tens jordbruksniimnd inte forc'ikriver 
något annat. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för så
dana skattskyldiga som kan beriiknas redovisa skatt med låga belopp 
medge att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett ht:lt 
beskattningsår. Beskattningsmyndigheten får meddela fört:skrifter om re
dovisningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i konkurs. 

4 * För en skattskyldig som regelmässigt upprättar kortperiodiska bok
~lut får beskattningsmyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller 
tvf1 m;'mader förkortas eller förlängs med ett mindre antal dagar. 

Redovisningsskyldighetens inträde 

5 § Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redo
visningsskyldighet har inträtt under perioden. 

Redovisningsskyldigheten intr~ider niir affärshändelser. som grundar 
skattskyldighet. enligt god redovisningssed bokför~ eller borde ha bok
forts. Är den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokfiiringsla
gen (1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö
ringslagen ( 1979: 141) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med 
skattskyldight.:ten. Detsamma giiller om skattskyldigheten intrtider vid 
händelser Sllm inte föranleder m'1gon bokföringsåtgiird. 

Vid försiiljning mot kredit kan beskattningsmyndigheten. om princi
perna för den skat.tskyldiges bokföring föranleder det. medge att redovis
ningsskyldigheten inträder vid beskattningsårets utgiing. dock inte senare 
iin niir betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överbts. 

Om en skattskyldig försiitts i konkurs inträder redovisningsskyldighet 
genast för de· affarshändclser för vilka skattskyldighet har inträtt före 
konkursbeslutet. 

Deklarationen 

6 * Deklarationen skall för varje redovisni.1gspcriod eller, tim skatten~
dovisningen inte avser redovisning~perioder. för varje skattepliktig hän
delse liimnas till heskattningsmyndighetcn. iJen som hos beskattningsmyn
dighetcn iir regiqrerad som skattskyldig skall liimn<1 deklaration ävt:n för 
redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa. 

Statens jordhruksniimnd fftr föreskriva att deklarationen i stiillct skall 
lämnas till en sådan ekonomisk förening som avses i I a ~ lagen ( 1967: 340) 
om pri~reglering p{i jordhrukds område. 

Deklarationen skall avges pä heder och samvete samt uppriittas pä 
blankett enligt formulär som fastställs av beskattningsmyndighett:n. 

7 § Deklarationen skall ta upp heskattningsviirde. heskattningsvikt dler 
annan grund som gäller för beräkning av skatten. skattens bruttobelopp 
och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Beskatlningsmyndigheten 
Eir föreskriva att grunderna för skatteberäkningen. bruttobeloppen och de 
yrkade avdragen skall delas upp pf1 särskilda poster. Beskattningsmyn
digheten för vidare föreskriva att deklarationen skall innehålla uppgift om 
varulager. 

I fr~1ga om avgifter enligt författningarna i I kap. 1 ~ första stycket 2 får 
statens jordbruksnämnd föreskriva att uppgift enligt första stycket inte 
skall tas upp i deklarationen. 
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Skattens nettobdopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre 
hela krontal. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri
va att till deklaration skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor 
som omfattas av deklarationen. 

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranle
der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten 
skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp. 

Dcklarationstider 

8 § Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i I kap. I §första 
stycket I skall ha kommit in till beskattningsmyndighcten senast den 
tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodens slut eller. när skattere
dovisningen inte avser redovisningsperioder. senast tjugofem dagar efter 
den skattepliktiga händelsen. 

I fråga om avgifter enligt författningarna i I kap. I § första stycket 2 
bestämmer stakns jordbruksnämnd deklarationstiden. 

9 § Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda om
ständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid. får beskatt
ningsmyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen. 

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten 
senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats. 

Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut 
skall anståndet omprövas. 

Övriga bestämmelser 

10 § Bestämmelserna i 47 § taxeringslagen ( 1956: 623) om vem som skall 
fullgöra deklarationsskyldigheten för omyndiga, dödsbon och andra gäller i 
tillämpliga delar. 

Il § De deklarationsskyldiga skall i skälig omfattning genom räkenska
per. anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för 
fullgörande av deklarationsskyldigheten och för kontroll av deklarationen. 
Handlingar som nu avses skall bevaras under sju år cfter utgången av det 
kalenderår under vilket beskattningsåret har gätt till ända. 

I skatteförfattning eller bestämmelse som utfärdats med stöd därav 
föreskrivs i särskilda fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina räken
skaper och bevara sina handlingar. 

3 kap. Skattekontroll 

Deklarationsgranskning 

J § När en dcklaration har kommit in till beskattningsmyndigheten skall 
den granskas så snart som möjligt. 

2 § Underlåter den som skäligen kan antas vara deklarationsskyldig att 
lämna sin deklaration i rätt tid eller är den avlämnade deklarationen ofull
ständig, kan beskattningsmyndigheten förelägga honom att lämna deklara-
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tionen eller göra erforderliga kompletteringar. Ett sådant föreläggande får 
förenas med vite. 

] § Ueskatt ningsmy ndigheten får om det behövs för skattekontrollen 
förelägga dcn deklarationsskyldige att lämna upplysningar utöver deklara
tionen samt prov och beskrivning på varor som används, s~iljs eller tillhan
dahålls pi't annat sätt i verksamheten. Ett sådant föreläggande får förenas 
med vite. 

Beskattningsmyndigheten fär vidare förelägga den deklarationsskyldige 
att förete de handlingar som behi.ivs for kontroll av deklarationen. såsom 
kontrakt. kontoutdrag, räkningar och kvitton. 

4 § Om den som granskar en deklaration finner att uppgifter i den bör 
kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra 
handlingar far han efter överenskommelse med den dcklarationsskyldige 
göra en sådan avstämning vid besök hos denne eller annars vid personligt 
sammanträffande. Överenskommelse får iiven träffas om besiktning av 
lokaler. inventarier. lager, tillverkningsprocesser eller annat som är av 
betydelse för skattekontrollen. 

5 § Bestämmelserna i 3 och 4 ~* gäll1?r även den som utan att vara 
deklarationsskyldig tillverkar. bearbetar, säljer eller distribuerar skatte
pliktiga varor eller idkar handel med varor, som används vid framställning 
av skattepliktiga varor. Bestämmelserna gi-iller också den som bedriver 
förmedlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet att 
uppgifter som behövs för skattekontrollen kan hämtas ur anteckningar 
eller andra handlingar som hör till verksamheten. 

6 § Bestämmelserna i 50 * I och 3 mom. taxeringslagen ( 1956: 623) om 
utliimnande av uppgifter gäller i fråga om uppgifter i deklarationer· och 
andra handlingar som har avlämnats till ledning för beslut om skatt enligt 
denna lag eller har uppriittats eller för granskning omhiindertagits av en 
myndighet vid skattekontroll. 

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos beskattnings
myndigheten under sju år efter utgången av det kalenderår under vilket 
beskattningsåret har gillt till ända, om inte regeringen föreskriver annat. 

Skatterevision 

7 * Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon
trollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och 
fullständigt eller för att på annat s;ilt rå upply~ning till ledning för beslut om 
skatt. Skatterevision far företas hos den som är eller skiiligen kan antas 
vara skattskyldig och hos den som avses i 5 ~-

8 * I ett beslut om skatterevision ~kall en eller flera tjiinstemän förordnas 
alt verkstiilla revisionen. 

9 * Skatterevisionen får verkstiillas hos den vars verksamhet skall grans
kas eller pii annan plats. Om riikenskapcr l)Ch andra handlingar skall 
granskas pii annan plats än där de förvaras. skall de mot kvitto överlämnas 
till den som skall verkställa revisiont:n. 

Bcskattningsmyndigheten får. när det behövs. bestämma tid och plats 
för revisionen. 
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10 § Skatterevisionen skall si\vitt möjligt ske p~t sådant sätt och p[1 sadan 
tid all den inte medför hinder i verksamheten för den hos vilken revisionen 
sker. 

11 § Vid skatterevision får granskning ske av räkenskaper. anteckningar 
och andra handlingar som rör verksamheten. Aven handlingar som hör till 
den löpande n:dovisningsperioden får granskas. Den som verkställer revi
sionen för ta prov på varor som används. siiljs eller tillhandah<llls på annat 
~iitt i verksamheten. Vidare får han granska varulager. inventarier. fordon. 
särskild räknarapparatur. miitapparatur och tillverkningsprocesser. Han 
far också prova siirskild riiknarapparatur och mätapparatur. 

Beskattningsmyndigheten får besluta att kassainventering for göras vid 
revisionen. 

12 § Den hos vilken revisionen sker är skyldig att utan dröjsm<\I tillhan
dahålla de handlingar som skall granskas och liimna tilltriide till de lokaler. 
upplagsplatscr och andra utrymmen som används i hans verksamhet. Han 
skall lJCksii lämna upplysningar och på annat siitt lämna det biträde som 
kriivs för att kontrollåtgärder t:nligt 11 * skall kunna vidtas. 

U § Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt 12 * för 
beskattningsmyndigheten förelägga honom att vid vite fullgöra sina ålig
ganden. 

14 * Den som verkstiiller skatterevisionen får ta dt:I av handlingar som iir 
av betydelse för revisionen även om den hos vilken revisiom:n sker har att 
iaktta tystnad om deras inneh?1ll. Pi'1 framställning av denne får dock 
liinsriitten. niir det finns synnerliga skäl. besluta att sådana handlingar skall 
undantas frän revisionen. Detsamma gäller om den. hos vilken revisionen 
sker. i annat fall begär att en handling skall undantas från revisioni::n med 
hänsyn till att dess innehåll p{i grund av siirskilda omständighett:r inte hör 
komma till nt1gon annans kännedom. 

Frarnstiillning som avses i första stycket prövas av Wnsriitten i det län 
diir den. hos vilken rt:visionen sker. är bosatt. 

15 * 13cskattningsmyndighL'ten skall snarast lämna medtlelande om re
sultatet av revisionen till den hos vilken revisionen skett och liimna denne· 
tillfälle att yttra sig om det behövs. 

4 kap. Fastställande av skatt, efterbeskattning, m. m. 

f'astställande a\· skatt 

I * Skatten skall foststiillas för varje redo\'isningsperiod eller. om skat
teredovisningen inte avser redovisningsperioder. för varje skattepliktig 
händelst:. 

2 * Har den skattskyldiges deklaration kommit in till beskattningsmyn· 
digheten inom den tid som anges i 2 kap. 8 * IC'llcr inom den tid som angL'S i 
ett beslut om anst<lnd med att lämna deklarationt:n. anses skatten faststiilld 
till det deklareratle heloppt:t. 

Om deklarationen inte har kommit in till beskattning~myntligheten inom 
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den tid som anges i första stycket, anses skatten fastsWlld till noll kronor. 
Kommer deklarationen in till beskattningsmyndigheten vid en senare tid
punkt anses skatten i stiillet fastställd till det deklarerade bdoppet. om ett 
beslut inte dessförinnan har meddebts enligt 3 eller 5 ~-

3 § Beskattningsmyndigheten skall meddela beslut om fastställande av 
skatten. om deklarationsgranskning, skatterevision eller något annat för
hållande ger anledning till det. Sftdant beslut skall ocksf1 meddelas om den 
skattskyldige begär det. 

Beslut som avses i första stycket får inte meddelas senare än tredje liret 
efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har g[1tt till 
iinda eller. om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder. den 
skattepliktiga händelsen har inträffat. Inkommer frfrn den skattskyldige en 
begäran om sådant beslut senare än tv[1 månader före utgången av den 
angivna tiden. skall framställningen- anses som en begäran om slutligt 
beslut enligt 5 *· 

Av beslut som avses i första stycket skall framgä att den skattskyldige 
kan fä ett slutligt beslut enligt 5 §. 

4 § Efter utgången av den tid inom vilken deklarationen för den sista 
redovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas fiir sådan änd
ring av skatten som berör mer iin en redovisningsperiod under beskatt
ningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under beskattnings
<'iret. 

Första styck.:! gäller inte om slutligt beslut har meddelats för n[1gon 
redovisningsperiod under beskattningsåret. 

5 § Slutligt beslut om skatt skall meddelas om den skattskyldige eller 
allmänna ombudet begär det inom den tid som anges i 3 ~ andra stycket 
första meningen. Har denna tid gått ut skall slutligt beslut ändå meddelas. 
om begiiran härom inkommer från den skattskyldige inom två mänader 
från den dag då han fått del av beslut enligt 3 * eller frän allmänna 
ombudet inom två mänader från den dag då sådant beslut meddelades. 
Föreligger särskilda skäl får slutligt beslut meddelas inom den tid som 
anges i 3 * andra stycket första meningen iiven om den .skattskyldige eller 
allmänna ombudet inte har begärt det. 

Sedan slutligt beslut har meddelats för en viss redovisningspei'iod eller, 
när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder. en viss skatte
pliktig händelse. får beslut enligt 3 §eller 5 ~första stycket inte meddelas 
för samma period eller händelse. 

6 * Kan skatten inte best~immas tillförlitligt med kdning av deklaration 
eller annan föreliggande utredning skall den beräknas efter skälig grund. 

Efterbeskattning 

7 * Har den skattskyldige 
I. i deklaration eller på annat sätt liimnat oriktig uppgift till ledning för 

beskattningen. 
,., lämnat oriktig uppgift i m{d om skatt. 
3. underlåtit att lämna deklaration eller infordrad uppgift. eller 
4. underlåtit att tillhandahålla hcgärt varuprov. skall beskattningsmyn

digheten besluta om efterbeskattning om den oriktiga uppgiften eller un-
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derliitenheten medfört att skatt inte utgt1tt dler utg<llt med för lågt hekipp 
eller medfört att skatt f1terbetalats med för högt bekipp. 

8 * Efterhcskaltning far inte ske om det skancbelopp S\\lll avse~ är att 
anse som ringa eller om det med hänsyn till omstiindigheterna framsti\r 
som uppenbart oskiiligt att efterbeskattning sker. A. vser prövningen !lera 
redovisningsperioder under samma beskattningst1r. skall frägan om skatte
beloppet är att anse som ringa bedömas med hiinsyn till det sammanlagda 
beloppet for p1.:rioderna. 

9 § Bestämmelserna i 4 ~ tilliimpas iiven vid efterbeskattning. 

IO * Bcskattningsmyndighcten för besluta om efterbeskattning sedan 
slutligt be-.;lut om skatt har meddelats eller. om sti inte har skett. när slutligt 
beslut inte liingre kan meddelas. Efterbeskattning får ej ske om inte be
skattningsmyndighcten meddelar beslut om detta senast under sjätte t1ret 
efter utgangen av det kalenderår under vilket beskattningsflret har gätt till 
ända eller. niir skatteredovisningen inte avser redovisningsperiodcr. den 
skattepliktiga händelsen har inträffat. Efterbeskattning på grund av en 
oriktig uppgift i mal om skatt för dock ske inom ett år efter utgången av den 
månad då avgörande i miilct har vunnit laga kraft. 

)] * Har den skattskyldige avlidit. skall efterbeskattningen päföras hans 
dödsbo. Beslut om sädan efterbeskattning far inte meddelas av beskatt
ningsmyndighcten efter utgången av det andra.aret efter det kalenderår 
under vilket bouppteckningen efter den skattskyldige har lämnats in för 
registrering. 

12 ~ Har den skattskyldige åtalats för skattebrott som avser skatt enligt 
de fö1fattningar som anges i I kap. l * första stycket I. far beskattnings
myndigheten meddela beslut om efterbeskattning även efter utgången av 
de tider som anges i I 0 od1 11 ~*. Detsamma gäller llm efterbeskattning 
medför att den skattskyldige enligt 12 * skattebrottslagen (1971: 69) är fri 
från ansvar för sädant brott. Beslutet om efterbeskattning får i sådana fall 
inte meddelas senare än under kalenderåret efter det di! åtalet väcktes eller 
åtgärd som avses i 12 ~ skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige 
avlidit. fitr beskattningsmyndigheten inte meddela beslut om efterbeskatt
ning av dödsboet senare iin sex mänader från dödsfallet. Efterbeskattning 
som har påförts efter åtal mot den skattskyldige skall undanröjas av be
skattningsmyndigheten, om åtalet inte bifalls till någon del. Detta gäller 
dock inte om åtakt ogillas med stöd av 12 *skattebrottslagen. 

Första stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt en 
juridisk person åtalats för skattebrott som avser den juridiska personens 
skatt eller är fri från ansvar för sadant brott på grund av 12 * skattebrotts
lagen. 

13 § Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund för en tillt"ör
litlig beräkning eller saknas uppgifter från den skattskyldige. får efterbe
skattningen ske efter skälig grund. 
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chriga bestämmelser 

14 s Finner beskattningsmyndigheten alt beslut enligt :i. 5 eller 7 ~blivit 
urpenbart oriktiga r~1 grund av skrivfel. riiknefcl eller annat siidant förbi
seende skall myndigheten meddela beslut om riittelse. Ll!Tl inte beslut kan 
meddelas enligt 3 ~-

15 * Det allmänna ombudet skall underriittas om innd1:1lkt i beslut enligt 
5. 7 eller 14 ~-

16 * I beslut om skatt enligt detta kapitel skall skattebelopp avrundas till 
niirmast lägre hela krontal. 

5 kap. Betalning av skatt 

Betalning 

I * Skatten for varje redovisningsreriod eller. när ~katteredovisningen 
inte avser redovisningsperioder. varje skattepliktig hiindelse skall vara 
inbetald senast den dag di1 deklarationen skall ha kommit in enligt 2 kap. 
8 ~ eller. om anst{rnd har medgetts enligt 2 kap. 9 ~. senast den dag d;i 
deklarationen sbll lämnas enligt ansttmdsheslutet. 

för avgift enligt författningarna i I kap. I * första stycket 2 för statens 
jtirdbruksniimnd föreskriva att inbetalning ~kall ske vid annan tid iln som 
angcs i första stycket. 

Skatt som har fastsUillts på annat s~itt iin enligt 4 kap. 2 S skall betalas 
inom den tid som beskattningsmyndighetcn bestLimmer. I s<ldana fall kan 
beskattningsmyndighetcn. nm synnerliga skiil föreligger. besluta att betal
ningen av skatten for delas upp pil flera betalningstillfällen under hög-.t ett 
iir. 

2 s Skatten betala~ genom insiittning på ett sär~kilt postgirokonto utan 
kostnad för den skattskyldige. Betalningen anses ha skctt den dag di't den 
har bokförts pä det siirskilda postgirokontot. 

Skattebelopp sllm för en redovisningsperiod eller en skattepliktig hän
delse understigcr femtio kronor skall inte betalas in. 

Anstånd 

3 * A.r den skattskyldiges skattebetalningsförmåga nedsatt p<i grund av 
sjukdl)lll eller ni1gon annan .omständighet som han inte kunnat dida i.iver 
lll:h föreligger det synnerligen ömmande omstiindigheter. kan beskatt
ningsmyndigheten efter ansökan friin den skattskyldige medge anst[rnd 
med betalningen av den skatt som förfaller till betalning niirmast efter det 
att ansökan om anstiind har gjorts. Anst~indet Lira\ se hela ~katten dler en 
del av den. Anstiindstiden f<'ir besti-lmmas till längst ett itr· efter utg~rngcn av 
den mimad dii skatten förfaller till betalning. 

Har den skattskyldiges ekonomiska förh;illanden för~indrats väsentligt 
sedan anståndet beviljades skall ansLindet 11mprövas. 

-' * Har skyldighet att rethl\ isa skatt för lager av skattepliktiga v;m1r 
intriitt pii grund av att den skatbkyldige har upphört att vara registrerad 
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hos beskattningsmyndighetcn. får myndigheten meJge anstånd med heta!-· 
ning av skatten om siirskilda skid föreligger. Ansttmdet ffir avse hela 
skatten eller en del av den. Anståndstiden ffrr bestämmas till kingst ett är 
efter utg[mgcn av den mi\nad dii skatten förfaller till betalning. 

5 * Har hcsviir anförts ön~r beslut om skatt kan den skattskyldige av 
beskattningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten. Bc\tiim
melserna i 49 ~ 1. 2 och 3 mom. uppbördslagen ( 1953: 272} om anst~md vid 
hcsviir över hcslut rörande taxering skall då tillämpas. Det som siigs om 
taxeringsintendcnt i uppbördslagcn giiller dä det allm:inna ombudet. 

Återbetalning 

6 * Om den skattskyldige har hetalal in skatt för en redovisningspcriod 
eller en skattepliktig händelse och den inbt:talade skatten överstiger vad 
han enligt beslut av beskattningsmyndighetcn. domstol eller annan bc
sviirsmyndighct skall betala. skall det överskjutande beloppet {1tcrbetalas 
till den skall skyldige. 

Överstiger avdragen för en redovisningspcriod -;kattens brtittobelopp fiir 
perioden. skall det överskjutande bcloppe.t utbetalas till den skattskyldige. 

Utbetalning enligt första eller andra stycket skall ske cndaq om beloppet 
uppg{1r till minst femtio kronor. Beloppet skall avrundas till nännast liigre 
hela krontal. 

7 ~ Från iiver.;;kjutande belopp enligt 6 ~ skall före utbetalning avriiknas 
skatt för vilken den skallskyldige st[1r i skuld hos beskal!ningsmymlighe
ten. Skattehelopp som den skattskyldige har fått anstånu med aH betala 
enligt) !:: skall dock inte avriiknas. 

Rcsla\·gift 

8 * Restavgift skall tas ut om 
I. det skattebelopp som har tagits upp i en deklaration inte betalas inom 

den tid som anges i 1 ~ första eller andra stycket. eller 
2. skallen inte hetalas inom den tid som har bestämts enligt 1 * tredje 

stycket. 

9 * Har anstånd med betalning a\ skatten medgetts enligt 3. 4 eller 5 ~. 
tas restavgiften ut endast p(i det skattchelopp som inte har betalats senast 
vid anstimdstidens utgi'ing. 

10 * Restavgiften iir sex öre for var~ie hel krona av den skatt som inte har 
betalats, dock min-;t femtio krLltlOr. Vid heriikningcn av restavgiften skall 
avrundning ske till niirmast hiigrc hela krontal. 

11 * Om särskilda omstiindigheter föreligger får heskattningsrnyndighc
ten meddela befrielse från skyldighet att betala restavgift. Best:immclserna 
om faststiillande av skatt i denna lag giiller iiven om beslut i frfrga om siidan 
befrielse. 

Beskattning~myndigh<.:tcn far meddela förc'>krifter i rr:iga om befrielse 
frän skyldighet att betala restavgift. 
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Ränta 

12 * Riinta skall utgt1 pil 
I. skatt som avses i I *tredje stycket. 
2. skatt som den skattskyldige fätt anstilnd med att hetala enligt 5 * till 

den del skattebeloppet fashtiillts av hesviirsrnyndigheten. 
I fall som avses i första stycket I utgi\r riintan fr[rn den dag Jil skatten 

skulle ha hetalats enligt I * första stycket till och med den dag d<'I skatten 
skall betalas enligt beskattningsmyndighetens beslut. I fall som avses i 
första stycket 2 skall he>ti'irnrndserna om ränta i 49 * 4 mom. uppbördsla
gen l 1953: 272) tillämpas. Räntan skall dock her~iknas fr:"in den dag. då 
skattebeloppet skulle ha hetalats om anst~rnd inte rm:dgeth, till nch med 
den dag d;\ ansti\ndstiden g[1r ut. 

)] * Ränta skall utg{i p<I skatt som skall :1terhetalas enligt 6 * första 
stycket. Riintan utgiir friin den dag d{t skatteheloppet har hetalats till och 
med den dag dä det återhetalas. 

14 * Räntan beräknas för visst kalendertir efter den riintesats som mot
svarar det av riksbanken foststiillda Jisklinto som giiller \'id utgfrngen av 
december månad det föregikmk {\ret. i fall som avses i 12 * med ett tillägg 
av tre procentenheter. För tid som infaller efter utgilngen av det iir då 
skatten beslutas tilliimpas doek den riintesats som giiller för Jet året. 

Vid ränteheräkningL'n skall avrundning ske till niirmast liigre hel<t kron
tal. Riintchelopp under femtio kronor tas inte ut oeh iiterbetalas inte. 

15 * Har beslut som för-.111lett riinta ändrats. skall ny ber;ikning av riinta 
göras. I fall som avses i 12 * första stycket I skall diirvid för mycket erlagd 
riinta f1terbetalas till den skattsky·IJige och i fall som avses i 13 * skall den 
skattskyldige betala tillbaka vad han upphurit för mycket. 

lndrirning 

16 * Betalas inte skatten i riitt tid llCh ordning skall den drivas in. 
Bestiimmeberna i upphi.irdslagen l 1953: 2721 llT11 indrivning. avkortning. 

avskrivning och efterkrav gäller i tilliimpliga delar för skatt enligt denna 
lag. Beskattningsmyndighcten beslutar dock om avkLirtning och kronofog
demyndigheten om avskrivning av skatt. lnfiirsel enligt 15 kap. utsök
ningsbalken för äga rum vid indrivning av skatten. 

17 * Har niigon. i egenskap av företriidare ftir 'kattskyldig som iir juri
disk person. uppsiitligen eller av gniv oaktsamhet underl{ltit att bctal<1 in 
skatt i rätt tid och ordning. iir han tillsammam med den skattskyldige 
hetalningsskylJig för skatten. Betalningsskyldigheten rnr jiimkas eller ef
terges om det föreligger siirskilda sbl. 

Talan om att ttliigga betalningsskyldighet enligt för>ta stycket skall föra~ 
vid allmiin domstnl. Talan fttr inte viickas sedan den skanskyldiges betal
ningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen I 19iC: 188) om 
preskription av skattefordringar rn. m. Ho-. den s,im har blivit filagd betal
ningsskyldighet far indri\'l1ing ske i samm~t nrdning snm gäller fi.ir skatt. 

Den som fullgjL>rt betalning,skvldighet för skattebelopp enligt första 
sty.:ket for söka bekippet ;tter av den skatt,kyldige. 

Bestiimmelsen i 4 * preskriptionslagen I 1981: 1301 giiller i fraga om re
gress fordran enligt tredje qycket. 
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18 * Besviir över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att 
betala den skatt som hesviiren avser. 

Åtgärder enligt denna lag skall verkställas iiven om det besiut som 
föranleder iitgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande giiller vid 
verkstiillighet enligt utsökningsbalken. Att skatten efter överklagande har 
fastställts till lägre belopp iin det allmänna ombudet yrkat eller medgett frir 
dock inte föranleda i'iterbetalning. L)m det allmänna ombudet anmiilt hinder 
mot det. I sistnämnda fall far be~kattningsmyndigheten efter ansökan av 
den skattskyldige medge i1terhetalning. varvid bestiimmelserna i 49 * 2 
nwm. sista stycket uppbördslagen ( 1953: 272) om stiillande av siikerhet 
skall tillämpas. 

6 kap. Förhandsbesked 

I ~ Beskattningsmyndigheten får. efter ansökan av den som iir skattskyl
dig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta {1tgiird som kan medföra 
skyldighet att betala skatt. meddela förhandsbesked i fd1gor som rör he
skattningen. om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning 
clkr riittstilliimpning. 

I fr[iga om skatteplikt for trycksak enligt iagen ( 1972: 266) om skatt p<i 
annonser och reklam kan förhandshesked ocks~I meddelas efter ansökan 
av den som avser att bestiilla en trycksak av en skatt~kyldig. 

I fr;1gor som rör b1.:skattning enligt lagen ( 1957: 262! om allmiin energi-· 
skatt kan l"Lirhand-.besked meddelas iiven efter ansökan av den som i sWrre 
omfattning förbrukar elkr avser att förbruka elektrisk kraft eller briinslen. 

Arenden hlls ribskattevcrket om forhandsbesked enligt denna lag skall 
avgöras av den s:irskilda n:1rnnd söm ang1:-. i 19 ~ taxeringslagen 
( 1956: 6~31. 

2 * f"iirhandsbesked skall -;ökas skriftligt hos bökattningsm} ndigheten. 
Sökanden skall liimna de uppgifter stim behövs för att förhandsbe-.keJ 
skall kunna meddelas. Myndigheten for bq;:ira varuprov av sökanden. 
Görs undersökning eller anlitas sakkunnig for att utreda en varas bcskal"
renhet. -.kall -.iikanden betala ktistnaden för detta 0111 myndigheten inte 
medger undantag. 

J ~ Finner beskattningsmyndigheten med h:insyn till ansiikningen' inne
.1i;i11. utredningens beskaffenhet eller andra omstiindighcter att förhands
heo;ked inte blir meddelas. skall ansiikningen an·i-.a'>. Be~lut om av\'isning 
f[1r fattas utan att det allm:inna ombudet har yttrat o;ig över ansiikningen. 

5 * Ftt förhand,bc-.kl'd stir11 har rnnnit "!aga kraft fir bindande fiir stah
verket i forhallamk till si.ikanden. L'ITI denne vrkar det. Förhand-.beskedet 
giiller ,katr '>l.1111 rL·dnvi,,1, efter Jet <1tt he,kedct har meddelats. Det far inte 
~\\ 'e bngre tid iin tre :1r. f"iirhandshe-.kedet upphiir att g:ill<1 vid författ
ning<indringar 'lll11 paverkar den fr:1ga '>lHll he,kedet il\''Cr. 
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7 kap. Särskilda avgifter 

I * Har den som iir skafökyldig i en deklaration eller ett annat 5kriftligt 
meddelande som avgetts till ledning för fastsliillande av hans skatt. lämnat 
en uppgiti som hefinns vara oriktig. skall han pMöras en särskild avgift 
!skattetillägg). Skattetillägger iir cjugo procent av det skattebelopp som 
inte skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Detsamma 
gäller om den skattskyldige har lfönnat en sådan uppgift i mål om skatt. 

Har avvikelse från deklah1tion skett med stöd av 4 kap. 6 eller 13 *· 
påförs den skattskyldige skattetilhigg. Skattetilliigget är tjugo procent av 
den skatt som till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöver 
vad sllm annars skulle ha påförts honllm. Till den del uppskattningen 
inncfaltar riiltelse av en oriktig uppgift fr{in den skattskyldige påförs do.:k 
skattetilbgg enligt första stycket. 

Har den skattskyldige inte liimnat deklaration och har skatt beslutats 
genom uppskattning enligt 4 kap. 6 eller 13 *· pMlirs den skattskyldige 
skattetilHigg. Skattetillägget iir tjugo procent av den skatt som till följd av 
uppskattningen pilfor-; den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha 
påförts enligt de ~kriftliga uppgifter han liimnat till ledning för heskattning
en. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift frän 
den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt forsla !'>tycket. 

2 * Skattetilliigg cnligt 1 ~ tredje stycket -;kall undanröjas av beskatt
ningsmyndigheten. om deklaratinn kommer in inom en mänad !hin den dag 
dit den ~katt skyldige har fatt del av beslutet om skattetilliigg. 

3 * l\frddelande som har lämnats för en skattskyldig som iir juridisk 
person skall vid tilliimpningen av detta kapitel anses ha l:imnats av den 
skattskyldige. om det inte var uppenbart att uppgiftsliimnaren saknade 
behörighet att fiiretriida den skattskyldige . 

.i * Skattctilliigg p[1förs inte i samhand med riittelse av en felriikning eller 
en misskrivning. som uppenbart framg{1r av deklarationen eller ett annat 
skriftligt meddelande frirn den skattskyldige. 

SkattetilUigg påli:irs inte heller i den m{rn avvikehcn aner bediimning av 
ett skriftligt yrkande och a\"\"ikelscn inte giiller uppgift i sak. 

Har den skattsky!digc frivilligt riittat en oriktig uppgift. p~[för., inte 
skattetilliigg. 

5 * Har den som iir deklarations-;kyldig inte kommit in med deklaration 
vid den tidpunkt u<i deklarationen senast skulle ha litmnah. p:iförs han en 
siir..;kild :1vgift (/i"ir1c11i11g.1111p(/il. 

hjrseningsavgiften iir 100 kronor. :\\giften iir do..:k 200 kronor lllll den 
skalhkyldige 

I. anmanats •~tt liimna deklaratilll1 men inte r'ullsjnrt denna skyldighet 
i!ll1m den tid som fon>krivits. eller 

::'.. underfatit att aq;e deklaratil1n irwm forc-.kriven tid för minst en av de 
trl' n;1rmast fiin:gacnde redov1sninppcri,1Lkrna. 

(1 ~ Skattetifögg l>ch förseningsa\gift far helt efterges ,im felaktigheten 
eller underL.1tenhcten kan antas lta ett ..;ad<tnt o;<1mh:1nd med den skathkyl
digL'S aldcr. sjukdom. bristande erfarenhet eller diirmed jiimftirligt fiirhiil
landc <1lt den kan anse-, ursiiktlig. Deh<1mma galler ll!ll fcbktigheten ellt:r 
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underlåtenheten framstär som ursäktlig med hiinsyn till den oriktiga upp
giftens beskaffenhet eller annan siirskild omständighet som n)r annat än 
\'ad SLlm sägs i första meningen. 

Skattetillägg får helt t:fterges även när dt:t belopp som kundt: ha undan
dragits genom felaktigheten cllt:r underl[ttt:nheten är att anse som ringa. 

Siirskild a\'gift ffir inte påföras ~edan den skattskyldige har avlidit. 

7 § Beskattningsmyndighcten prövar fråga om särskild avgift. Kammar
riitten prövar dock. på talan av allmänna ombudet, frttga om skattetilliigg 
p{t grund av oriktig uppgift i mål om skatt. Sådan talan för föras om den 
oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har 
prövats i m{tlet. Talan skall väckas inom ett itr frän utgtrngen av den manad 
dä domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft. 

Den skatbkyldigcs yrkande i fruga om särskild avgift skall utan hinder 
av vad som annars giiller om besviir prövas. om beslutet om 1.kn skatt som 
avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna 
ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för den skattskyldige. 
Om yrkandet framstiills först i d1.1mstol, kan domstolen förordna att målet 
om siirskild avgift skall tas upp och vidare handliiggas av beskattningsmyn
digheten. 

8 * Bestämmelserna om eftergift skall beaktas iiven om yrkande om 
detta inte har framsti-illts. i den m~rn det föranleds av vad som har förekom
mit i iirendet eller m~tlet om särskild avgift. 

H..::slutas iindring av tidigar..:: beslut om skatt. skall iiven diirav föranledd 
ncdsiittning i h..::slut om skattetillägg vidtas. 

9 * Skattctifögg skall avrundas till niirmast liigre hela krontal. Skattctill
Eigg ..::!ler för en och samma redo\ isningsp..::riod utgäende skattetilliigg. som 
inte urrgfö· till femtio krorlllr. rMörs inte. 

10 * Bestämrm:l\t:rna om "iirskild avgift i d..::tta kapit..::I gäller inte i fräga 
om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 ~första 'tycket:?.. 

8 kap. Hes\'är 

Besvär i rnnlig ordning 

J ~ Bcskattningsm~·ndighetens slutliga he,Jut um skatt samt myndigh..::
ten<. be-,Jut um eftcrh..::skattning. om anstitnd med att liimna dt:klaration 
..::!ler betala skatt. om uppdelning av skatteh..::talning. om :'1t..::rbt:talning av 
'>katt och om riitt..::lse frtr överklagas av d..::n 'kattskyldige och <1\' det 
allmiinna omhud..::t g..::nom bt:Sviir ho~ karnmarrtitt..::n. 

Den skathkyldige-, he~\·iir skall ha k1.1mmit in inom tdt rnanaderfn\n den 
1.l<tg cU han ti~k del av he;lutet. Alirniinna L'mbudcts besv<ir skall ha 
kummit in inom tv;°1 manader fr<"rn den dag d:i he-;lutct meddelades. 

2 ~ Ett ht:sltll :1v Lin-;ri1ttcn om utdömande a\· ,·itc f<ir ()\'erklaga' a\· d..::n 
,um har fiirpliktah utge' vitet 1.1d1 a\ det allmiinna ombudet gen,im besvilr 
hL" kammarriitkn. 

H.;:s\ar..::n -,kall ha k1.1111mit in irll1m tre \'eckur fr<ln d..::n dag d:1 den som 
klagar har fatt dela\ li.;:,lutct. 
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3 § Ett beslut varigenom förhandsbesked har meddelats får överklagas 
av den skattskyldige, annan sökande och det allmänna ombudet genom 
besviir hos regeringsrätten. 

Besvfa av sökanden eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom 
en månad från den dag d[1 elen som klagar har fått del av förhandsbeskedet. 
Besvär av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en 
månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades. 

4 § Beslut enligt 3 kap. 14 § och 4 kap. 3 § samt beslut om skatterevi
sion. föreliiggande av vite och avvisande av ansökan om förhandsbesked 
får inte överkli1gas. ' 

5 § Besviir över kammarrättens beslut i frågor som avses i I § första 
stycket skall ha kommit in till regeringsrätten inom två månader från den 
dag då elen som klagar har fått del av beslutet. 

Besviir över kammarrättens beslut om utdömande av vite skall ha kom
mit in till regeringsrätten inom tre veckor från den dag då den som klagar 
har fått del av beslutet. 

6 § Har en rart (iverklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om 
efterbeskattning för ocksä motrarten överklaga beslutet, även om den för 
honom stadgade hesviirstiden har gått ut. Motrartens besvär skall ha 
kommit in inom en månad frän utgången av den tid inom vilken de först 
anförda hesviiren senast skulle ha anförts. 

Åto:rkalla.-; eller fiirfaller på annat sätt den första besvärstalan. är även 
.den senare be~viirstalan förfallen. 

BesYär i särskild ordning 

7 § Den skattskyldige rnr anföra bes dr i siirskild ordning om 
I. skatten har faststiillts i strid med besUimmelserna llm vem som iir 

skathkyldig eller vad Sllm iir skattepliktigt. 
'.:!. skatten har faststiillts mer iin en giing för samma skattepliktiga förhi\1-

lande. 
3. skatten har faststiillts till ett belorp som viiscntligt iiverstiger vad som 

riitteligen hor! utgii och detta beror r<i att den skaltskyldige underliitit alt 
liimna deklaration eller infordrad urrgift. eller Lllll del har föranletts a\' 
f.::lal\tighd i dckl;ll"atilln ellcr annan uppgift som han har lämnat eller i en 
uppgift eller handling som har legat till grund fiir cn -.iidan del\laration eller 
urrgift. eller 

4. skatten borde tw fa-,t<-tiillts till ell viisentligt liigre belopp p[1 grund av 
n;'1gllll ann;rn omqiindighet eller nilgol annat be\'i-, som den skattskyldige 
;,be ropar. 

Besviirstalan enligt .1 eller 4 f<ir tas upr till prövning endast om den kan 
grundas p:1 en nmsliindighet eller ett bevis som det saknades bnnedom om 
n:ir skallen fashtiilldes och det framstiir som ursiiktligt all den -;om söker 
riittel-;e inte i annan ordning har ;ihcropat omstiindigheten eller be\'iset för 
att rit riittelse. 

8 ~ Hes\'iir i -.iirskild ordning fitr anföras senast under sjiille iiret efter 
utg;ingen av det l\alcnderiir under vill\et beskattnings{lret har g{ill till iinda 
eller. om skattcrcdo\'isningen inte avser redovisningsperiodcr. den skatte
plil\tig:1 hirndelsen har intriiffat. 

2 Uiksclage11 1983184. 6saml. Nr 22 
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9 § Besvär som anförts i siirskild ordning tas upp av kammarrätten. Har 
kammarrätten eller rcgeringsriitten beslutat om skatten skall bcwiiren tas 
upp av regeringsriitten. 

Regcringsriitten och kammarriitten får. om besvär som anförts i särskild 
ordning skall tas upp till prövning, förordna att mtilet skall vidare handliig
gas av beskattningsmyndigheten. 

10 § Vid fullföljd av talan mot bölut i anledning av besvär som anfört~ i 
siirskild ordning gäller vad som i detta kapitel i övrigt stadgas om besviir 
över beslut om faststiillande av skatt. 

Gemensamma bestämmelser om besvär 

11 § Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges formiin. 
Han har då samma behörighet som den skattskyldige. 

12 § Ändras efter besvär ett beslut om skatt därför att skatten eller dt 
avdrag bör hiinföras till en annan redovisningspcriod iin den som det 
överklagade beslutet avser. fftr härav föranledd iindring vidtas i beskatt
ningen för den andra redovisningsperioden. I fr[iga om överklagande av 
beslut om en sädan iindring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om 
öv..:rklagande av beslut om faststiillande av skatt. 

B § Beskattningsfrågor som behandlas av en förvaltningsdomstol får 
visas ilter till beskattningsmyndigheten för ny behandling. 

9 kap. Övriga bestämmelser 

I * Beskattningsmyndigh..:ten skall föra n.:gister .:iver vad som foreknm
mer i ett skatteiirende. 

2 § Vite som föreläggs enligt denna lag skall bestiimmas till ett bdopp 
som med hiinsyn till den skattskyldiges eller uppgiftsskyldigcs ckorlllmiska 
forh~illanden och omstiindigheterna i övrigt kan antas förm<i lllrnom att 
iaktta forcl;iggandct, Lk1ck liigst till frmhundra kronor. 

J § Friiga om utdömande av vite prövas av Hinsriillen i det Hin där 
hesk<tttning~myndigheten iir bcliigen. Har vite samtidigt förcla!,!ts med stöd 
av en besUimrnelse i taxeringslagen ( 1956: 62.' l prövas fri'igan av den liins
ri1tt som ~ir behörig enligt den l<1g.en. Har \'i te i ;mnat fall '><1nltidigt förelagts 
med ~tiid av denna lag och lagen 1I1J6~: 4.\Ul om mer\'iirdeskatt görs pröv
ningen :W den liin-.;riitt Sl)lll iir behörig enligt sistniimnda lag. rriigor L>m 
utdömande av vite priivas efter anmiilan friin be,kattningsmrndigheten. 

()m :indamiilet med vitet har fortallit. d;\ fr[1ga orn all döma ut vitet 
uppkommer. for vitet inte dömas ut. } .. ndamidct med vitet ~kall in1e anse-; 
ha förfallit om \ itesfi>reliiggandet iakllagits först dkr det att anmiilan 
enligt första stycket kommit in till liin~riitten. 

Vid prövning av t"ri'iga om 11tdönwnde av vite far ocksii fri'1g:1 huruvida 
och med vilket belopp vitet hade bort forcliiggas komma under hedöman
d...:. 
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Befrielse från skatt 

4 ~ Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse 
från skatt. liksom ilterbetalning helt eller delvis av skatt. 

Medges nedsättning. befrielse eller ttlerbetalning får medgivandet avse 
även på skatten belöpande ränta och särskild avgift. 

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1984 dä lagen ( 1959: 92) om förfaran
det vid viss konsumtionsbeskattning skall upphöra att gälla. 

2. Den gamla lagen gäller fortfarande i fräga om skatt för vilken deklara
tion skulle ha lämnats före ikraftträdandet. Vid tillämpningen av denna 
bestämmelse och av bestämmelsen i punkt I skall dock iakttas vad som 
sägs i punkterna 3-12. Vidare skall reglt:rna i 3 kap. i den nya lagen 
tillLimpas även på iildre förhi'dlanden. 

3. Inträder deklarationsskyldighcten tidigare enligt den nya lagen än 
enligt den gamla lagen, skall den nya redovisningsordningen tillämpas förs\ 
för redovisningsperiod som börjar eller för skattepliktig händelse som 
inlriiffar vid ikrafttriidandet eller senare. 

4. Skattskyldiga som efter ikraftträdande\ skall lämna redovisning enligt 
2 kap. 3 ~ tredje stycket för halvt eller helt beskattningsär för lämna en 
deklaration för tiden från ikrafttriidandet till ingången av niirmast följande 
beskattnings;\r. 

5. De nya bestämmelserna i 2 kap. 11 *· 3 kap. 6 ~andra stycket sam\ 4 
kap. 4 o..:h 9 **tillämpas i fnlga om heskattnings<ir som börjar vid ikraftträ
dandet eller senare. 

6. Bestämmelserna om beslut i 4 kap. med undantag för 4 och 9 *~ 
tillämpas även på äldre förhållanden. Beslut om fastställande av skatt 
enligt 3 eller 5 ~ eller om efterbeskattning får dock inte meddelas om tiden 
för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gäll u\ vid 
den nya lagens ikraftträdande. 

7. Vid beriikning av de tidsfrister för beslut som avses i 4 kap. 3, 5 och 
10 ~~ tilliimpas bestämmelserna i I kap. 9 ~om beskattningsår även för tid 
före ikraftträdandet. 

8. I fall som avses i 5 kap. 4 * giiller den nya bestämmdsen om skatt
skyldigheten intriitt efter ikraftträdandet. Den nya hestämmclscn i 5 kap. 
5 * tilliimpas om bewär anförts efter ikraftträdande\. Bestämmelserna om 
restavgift och riinta i den nya lagen tilhimpas även pti äldre förhållanden. 
om 'kyldigheten all betala skatten till följd av deklaration eller beskatt
ningsmyndighctem beslut inträtt efter den nya lagens ikraftträdande. Rän
ta som avser tid före ikrafttriidandet beräknas dock efter de procentsatser 
~om <lllges i n och 29 ** gamla lagen. 

Bestiimmelserna om indrivning i 5 kap. 16 ~ tillämpas även i fråga om 
iirende som har liimnats for indrivning före ikrafttrtidandet och i fråga om 
iircnde som efter ikrafttriidandet har lämnats för indrivning men som av5er 
skatt som hiinför sig till tid dessförinnan. 

9. De nya best~immelserna om förhandsbesked i h kap. gäller inte för 
he'>lut i iirenden i vilka yttrande friin reklamskatteniimnden har avgetts 
före ikraft triidandet. 

JO. Yttrande fri111 det allmiinna ombudet i iirenden som avser förhands
besked enligt 6 kap. skall inhiimtas endast i sådana Lirenden där ansökan 
fr~\n den skattskyldige kommit in efter ikrafttriidandet och. s~'tvitt giiller 
förhandsbesked i fr~1ga om reklam,katt. ocbit i iirenden snm har kommit in 
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före ikraftträdandet om yttrande frtin reklamskattenämnden inte dessförin
nan har avgetts. 

11. De nya bestlimmelserna om hesviir i 8 kap. tillämpas i fråga om 
heslut som meddelas efter ikraftträdandet. 

12. Förekommer i lag eller annan fört"attning hiinvisning till en föreskrift 
som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tilliimpas i stället den 
nya bestiimmelsen. Den upphävda lagen giillcr dock fortfarande i fråga om 
skatt enligt stiimpelskattclagen ( 1964: 308) och lagen ( 1983: 219) om tillfäl
lig vinstskatt. 

13. Deklaration som avser skatt på bensin och ,;ndra bränslen enligt 
lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt, skatt enligt lagen ( 1961: 372) om 
bensinskall eller avgift enligt lagen !1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol och som avser redovisningsperiod som infaller undcr 
tiden den I juli 1984 - den 30 juni 1985 skall ha kommit in till beskattnings
myndigheten senast den femte i andra rnfinaden efter redovisningsperio
dens slut. 

Har i fr{1ga om skatt pt1 elektrisk kraft cnligt lagen om allmiin energiskatt 
redovisningspcriod förkortats genom den nya lagen skall de nya bestäm
melserna om rcdovisningsperioder gälla först för redovisningsperiod som 
enligt de äldre bestämmelserna hö1jar vid ikrafttriidandet eller närmast 
diirefter. 

14. I den mån lagarna under I kap. I * innch<lllcr siirskilda övergångs
regler som ~trider mot innehället i punkterna 2-13. giillcr i stiillct dessa 
regler. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotteri
vinster 

I-Hirigcnom föreskrivs i fråga om lagen ( 1928: 376) om särskild skatt å 
vissa lottcrivinster1 

· 

dels att 3 a och 5 *~ skall upphöra att gälla. 
dels att ruhriken och 2-4 ~~skall ha nedan angivna lydelse. 
Lag om skatt på lotterivinster 

N111·aru11de l_wldse Fi)reslagen lydelse 

2 §2 

Niir vinst. som m·ses i I §. uthe
talas eller utgiFes till 1·in11aren. 
skall lotteriets anordnare eller prc
mieuh/ig11tionemas utfiirdare inne
hilllu så stor del a1• 1·i11sten. som 
mot.1Tarar den Hadgade skutte11 cl 
densamma. 

Skattskyldig iir de11 som anord
nar lotteri och den som utfärdar 
premieohligatii mer. 

Skallskyldighcten i11triider i·id 
l'instdragningen eller,. om denna 
har iigt rum jiire lot(/Örsiilj11i11gen1· 
hiirjan. vid 11tgänge11 m· den tid 
som har hestiimts .för lottfijrsii(i
ninJ.:en. 

Med i·instdragnin~ m·scs i fräga 
om i·adhälfning det j('ilji1rande, 
i·arigenom 1·i11.1·terna hestiims. 

3 ~1 

Det åligger a11ordnare m· lottni 
eller urfiirdare al' pre111ieohliga-
1ioner att inom 1·iss tid. som reJ.:e
ri11ge11 he.1tiimmer. tfter det dnst
drug11i11g iigt mm. till statsverket 
rn/01·i.1a den d 1·i11stdragningen he
/iipande skallen. 

Uiirest lotteriets anordnare eller 
{JI'<' m ieohl igat io11cma.1· utfii rdare 
visar. att ri11st icke hlii·it m· vinnare 
lyfiwl inom den hiirfi'ir .fi'ireskrirna 
tid, iigt'I' a11ord11are11 eller 11(/iir
dare11{Il/111· det inhetalda skattche
lup1iet dtcrhc/..omma sil 111yckt'I 
sum hdiipt•r pä denna 1·i11.1·1. 

Med 1·i11srdrag11i11g 11\'se.1 i .fi'i'iga 
o 111 rn d hå 1111 in g d l'l .11·; 1:(11 r wule . 
1·11rigo10111 1·inst1'/'IW hestii11111111.1. 
1 Se11;i,1c lnleht ~1v 
.1 a ~ 1974: X'\f.. 'c iivrn l<J74: X6.I 

L11<CI1' rubrik J<J74: X.'if1. 

'~;cna'ilt: lydi:J,t l'J4): .+07. 
'Scna,le lydehe l'J7..\: X~<i. 

Om den skattskyldige visar att en 
vinnare inre har tagit 111 sin 1·i11st 
inom j('ireskrii·e11 tid eller all 1·i11.1·t 

har 11(/i1llit pä en osiild lott eller 
oh/ig11tio11. iir den skall1kyldigc he
riittig(/(/ att Ji'i tillh11ka den skall 
som er/ugts fi'ir 1·i11sten. Be.1·k11tt
ni11g.1111Y11dight'!en hcslurar om 
återhetlllning t'.fier llnsijkan ai· den 
.1kattshldige. l?iin/11 ///gi'ir inte 11il 
iilffhetalat hdoflf'· 
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N11\'arande lydelse 

liar skatt icke erlagts eller er
lagts med lägre belopp iin som en
ligt riksskalfel'erket.1· beslut skall 
erläggas, skall 1·erkct anmana an
ordnaren av lolleriet att omedel
bart inbetala fdandc belopp. Över
stiger inbetalt belopp 1·ad som en
ligt beslutet skall erlii!NWI". äger 
anordnaren omedelbart äter.fil det 
iil'ersk}utande beloppet jämte riin
UL 

Rcstämmelsema i 27-29 §§ la
gen ( 1959:92) om .få1ji1randet l'id 
l'iss konsumtionsbeska11ning om 
räma och re stm·gift äger mots1·a
randc tilliimpning på skatt enligt 
denna lag. 

22 

Fiireslagen lydelse 

Regler j(Jr fiirfaramlet l'id be
skauningcn finns i lagen ( I 
om punktskal/er och prisreg/erings
m·gifter. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med 

stöd av lotterilagen (1982: 1011) kunnat påbörjas före den I juli 1984. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941: 251) om särskild varuskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1941: 251) om särskild varuskatt 1 

dt'l.v att 3 a och 4 §~ skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå, 
dels att 2, 5 och 6 §* skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 6a och 8 §§och en ny 

rubrik närmast före 5 § av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Skattskyldighet inträder 

Fiireslagen lydelse 
2 §2 

a) för vara, som tillverkas inom riket, när varan av tillverkaren levere
ras till köpare eller tages i anspråk för vidare bearbetning: samt 

b) för vara, som införes till riket av någon som blivit enligt 5 !i regi
strerad såsom importör, när varan av denne levereras till köpare eller tages 
i anspråk för vidare bearbetning eller ock, vid avregistrering, ingår i hans 
lager. 

Skattskyldiga äro 
a) för vara, som tillverkas inom riket, tillverkaren: samt 
b) för vara, som införes till riket av registrerad importör, denne. 

Införes skattepliktig vara till riket Införs skattepliktig vara till riket 
av annan än registrerad importör av annan än registrerad importör 
skall skatt erläggas till tullmyn- skall skatt erläggas till tullmyndig-
tlighet. Tullagen ( 1973: 670) gäller i heten. Därl'id gäller tullagen 
fråga vm skatten. Därjämte gäller (1973: 670) och 9 kap. 4 § lagen 
46 § lagen ( 1959: 92) om fö1faran- ( ) om punktskatter och 
det l'id l'iss konsumtionsheskatt- prisregleringsa1·gijter. 
ning. 

Riksskatteverket kan om synnerliga skäl föreligger medge att registrerad 
importör får vara skattskyldig för vara som tillverkas inom riket av annan 
för hans räkning. 

Registrering, al·drag m. m. 
5 §3 

I. Den som ii111nar hedri\'(/ till
\'erkning, som i I §första eller and
ra stycket m·ses. skall för registre
ring giira skr{ftlig anmiilan till riks
skatteverket minst fjorton dagar 
j("ire till1·erkningens pubii1:iande 

1 Lagen omtryckt 1960: 612. 
Senaste lydelse av 
3 a § 1973: 989. se iivcn 1974: 863 
4 ~I mum. 1960:612 
4 § 2 mom. 1971:248 
lagens rubrik 1975: 1406. 
: Senaste lydcl~c 1981: 1314. 
3 Senaste lydelse 1971: 248. 

Skal/skyldig som avses i 2 §and
ra stycket a och som inte är befriad 
från rcdol'isningssk_}·ldighet enligt 
6 a § första eller andra stycke1ia 
skall 1•arn registrerad hos riksskat
teverket. 
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Nu1·arande lydelse 

med angivande m·företagets namn 
och belä{?enhet. ti/11·erkaren.1· full
stiindiga namn och postadress. det 
eller de 1•ar11slaR, tillverkningen är 
al'sedd att omfatta, samt da{?en ji)r 
dess pilbörjande. 

lntriider iindring i förhållande. 
nirom uppg(ft liimnats i anmälan, 
skall till1·erkaren inom åtta daJ.:ar 
underrätta riksskatte1·erket därom. 

2. Den, som iimnar yrkesmässigt 
till riket injora skattepliktiR l'ara 
för fi:irsii/jning till återförsäljare, 
må ejier ansiikan registreras hos 
riksskatteverket. Vad i I mom. 
stadJ.:as angående anmälan .for re
gistrerinR skall iig,a. mot.1··\'llrande 
tillämpning i _li-äga om änsökan om 
registrerinJ.:. 

J. Ämnar till1·erkare avbryta, 
återuppta{:a eller helt m'dliiggll rö
relsen eller 1·ill registraad importiir 
blil'll a1·registrerad, skall anmälan 
om fiirhållllndet giiras till riksskat
teverket minst åtta da{:ar i förl'iig 
med uppgift om dagen .for arbrot
tet. äterupptagandet, nedliigJ.:Wl
det eller önskad avreRistrering. 

24 

Föreslagen lydelse 

Den som yrkesmässigt .fiir in 
skattepliktiga 1·aror till riket för att 
sii(ja dem tili återförsäljare. kan om 
verksamheten iir 111· stiirre on(fc1tt-
11ing eller annars om det finns siir
skilda skiil registreras hos riksskat
teverket. 

6 §4 

I. Till1·erkare och ref?istrerad 
importör skall insiimla deklaratimi 
till riksskatte1·erket se11a.1·i ft'm
tonde daf?cn i andra månaden efter 
varje kale11der111t1nads ut gäng. De
klaration skall innehälla uppgift om 
heskllttninJ.:.n•ikten eller, ifråRa om 
1·aror .for rilka skatten utgår i j(!r
htllla11de till 1·1ir111·iirdet, beskatt
ninJ.:.wiirdet fi'ir de raror fi'ir rilka 
skauskyldighet inträtt under den 
kalendermånad deklarationen a\'-
ser. 

Om siirskilda skiil diirtill iiro iiuer 
riksskatte1·erket .f('ireskri\'ll, att de
klllration skall a1·se kalenderki·artal 
i stället för kalendermånad, i 1·ilket 
fall deklaratio11 skall insiindas inom 
en månad t:fier 1·arje krnrtals ut
gäng. Riksska1te1·erket mil ock, om 

4 Senaste lydelse 1978: !23. 
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N11l'l1ra11dc lydelse 

siirskilda skiil diirtill i'iro, fi"ireskril'll 
att deklaration skall insii11das i110111 
a1111a11 tid ii11 i det j(:iregtlendc iir 
sagt, dock tidigast i110111femton da
gar och senast inom n·å milnader 
1fter 11tgå11g('l1 a1· den 111änad eller 
det knll"tal deklamtioncn m-.1cr. 

2. I deklaration .10111 i I 1110111. 
m·ses må avdrag göras för varor. 
som 

a) w11·ii11ts vid tillverkning som. 
deklarationen m·ser och fbr 1·i/ka 
skallsky/diJ.?hl'l tidigarc i11triitt; 

b) uzfi"irts ur landet eller F>rts till 
svensk frihamn för annat ändamål 
~in att förbrukas där eller lagts upp 
p;i tullager som inriillats för förva
ring av proviant; 

c) rill1·erkarc eller re}.?istrerad 
importiir 1/tertagit i samband med 
återg{mg av köp eller 1·rl/".1· fiirsii/j-
11i11g .ti'iror.lllkar honom förlust på 
grund m· bristande betalning fdn 
köparen: 

di fi'irsil/ts till den som enligt 7 ~ 
tullförordningen ( 1973: 979) liger 
åtnjuta tullfrihet vid införsel av 
varor. 

Avdrag so111 11.rss sagrs skall 111·se 
heskartningsl'ikte11 iJi·äga 0111 1·aror 
.fi'ir 1·ilka skatte/I utgör eJicr 1·ikt och 
he.1kart11inJ.?.ITiirdet i fråga 0111 
rnror Fir rilka skattc11 111gär i j('ir
hdlla11dc till 1·ar111·iirde1. 

25 

Föres/i/gen lydelse 

I deklarationfi)r avdrag göras för 
skalt på varor, som 

I. hllr fi'in·iirl'at.1 i hcskallat 
skick fbr att lllll'iindas vid tillverk
ning m· skallepliktiga rnror, 

2. har fiirts ut ur landet eller till 
svensk frihamn för annat ändamål 
än att förbrukas där eller har lagts 
upp på tullager i11riittat för förva
ring av proviant. 

3. har ä1er1agit.1· i samband med 
återgång av köp. 

4. har så/I.I" med .fiir/11.11 .for den 
skattskyldige. i den 111li11 fi'ir/11stc11 
hii11Ji'ir sig till bristande betalning 
från köparen. 

5. har sälts till den som enligt 7 * 
tullförordningen ( 1973: 979! ka11 fil 
tullfrihet vid införsel av varor. 

Avdrag e11/igt J('irsta stycke! 4 filr 
göras med helopp som srarar 11101 
så stor del ar skutten som fi.ir/11s101 
1·isas lltJ.?1'ira m· 1·arw1.1·j('irsii(inings
pris. H11r silda11r a1·drag :i:jorr.1 och 
injlvtcr diin'.fier hetalning .\kall re
do1·isning rl1a lii111n11.1 .fi"ir 'ska/fen 
på de 1·aror som hctulningen 111·scr. 

/lur i/1·dmg ,i:,iorls .fi'ir skall på 
1·aror en/iJ.?l .fi"irsta Slycket I in
triidcr liter skatt.1h/dighe1 .fi'ir \'il

ronw om de am·iinds .f('ir a111wt iin
da111äl än skattepliktig tilli·erkning. 

6a ~ 

/:'n .1k111tshldig iir r1'dm·i.rnings
skyldig 

I. 0111 hans tilll'erknin)! m· chok
lad- och !.on.fr/.1_1·n aror 1il/.1L1111-
1111111s lllt'd 1·erk.rn111ht'l .10111 a1·sc.1· i 
5 .~ undm styci.el 011(fi1111ir 111i11.11 
501! l.i/ugrt1111 .1kalleplik1ii:a \'llror 
Ji'ir hl'.1k11flning.11/r. elil'r 
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N111·arnnde lydelse 

26 

Föreslagen lydelse 

:! . 0111 han under närmast j('ire
gän1Jc heskatlningsår har l'arit re
do\'i.rningsskyldig. 

I ,litfl som <ll'Ses i färsta sty~·ket 2 
fllr riksskattl'\'erket besluta atl re
dm·isning.1skyldighet inte liingrc 
skall fiirc/igga. Sådant hes/ut filr 
111eddela.1 0111 1·erk.rn111hl'fen k1111 bc
riiknas i fiirtsiitt11inge11 0111/illra 
mindre miingd 1·aror tin som anges 
i fi'irsta stycket I och gäller endast 
stl länge i·erk.rnmheten är av denna 
mindre t>n!fiittning. 

Har skattsky/dip heta/al skatt 
trots att i·crk.rnmheten under ett he
s/..at1ni11gsår omfattat hiigst 500 ki
logram skattepliktiga varor är han 
bcriittigad till äterhctalning m· 
ska11e11. 

8 §' 
Regler fiJr fö1:fimmdet 1·id he

skattningenfinn.1· i lagen I . } 
0111 punktskatter och prisreglerings
avgifter. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984 . 
.., De nya bestämmelserna i 6 a * gäller i fråga om beskattningsår som 

bö1jar vid ikraftträdandet eller senare. 

j Förutvarande 8 ~ upphiivd gc:nom 19D: 989. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1957: 262J om allmän cnergi-
skatt1 

dels att 9, 13, 18-23 och 30 **skall upphöra att giilla, 
dels att 6-8. 11. 12, 24-25 och 32 §~skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nui·arande lydelse 

Den som inom riket producerar 
skattepliktigt flytande bränsle eller 
förbrukar sådant bränsle för fram
sliillning av därmed likvärdig vara 
iir skyldig att hos riksskattei·erket 
vara registrerad såsom producent 
m· skartepliktigt bränsle. 

Den som i sff>rrc omfattning tlter
ji"irsä/jer eller jårbrukar skatteplik
tigt hriinsle eller håller sådant 
briinsle i lager mä efter ansiik.an 
registreras hos rikssk.attei·erk.et så
som äte1f<.irsii/jare eller fJrbruk.are 
m· dylikt briinsle. Niir särskilda 
sk.iil diirtill iiro må även eljest den. 
som ji"irhruk.ar skalleplik.tigt briins
le. ejil'r ansök.an reigstreras. 

Skatten skall erläggas m· den 
som iir eller bort i·ara registrerad 
enligt 6 § om ej annat .f<:i/jcr m· 8 § 

andra stycke/. 
Sk.art sk.all erhiggas ii1·e11 m· den 

som icke iir registrerad enligt 6 § 
och som .fi:ir annat iindamål Lin som 
m·sc.1 i 24 § 1/tnförsii/jer eller fiir
bruk.ar hriinsle. s1>111 jån·iirrnts 
utan skatt eller med nedsatt skall 
mot ji"irsiik.ran enligt 26 ~. 

1 I.agen 01111ry<..'kt 1975: 272. 
Senasle lvJclse av 
22 ~ 19!'.C.: 286 
2:1~1982:286 
lagens rubrik 1975: 272. 

6 * 
Föreslagen lydelse 

Skattskyldig iir 
I. den som inom landet produ

cerar skattepliktigt flytande bränsle 
eller förbrukar sådant bränsle för 
framställning av därmed likvärdig 
vara. 

2. den so111 har registrerats en
ligt 7 .~ lllldra stycket sum återfiir
sä/jllrl' eller förbrukare m· sk.a11e
plik.tigt hriinsle. 

3. den som .for annllt iindamul 
iin som a1·ses i 24 § återjiJr.1ii/jl'r 
eller.f('irbruk.ar bränsle. som .fån-iir
i·ats utan sk.att eller med ned.mil 
sk.au mot ji'irsäkran enligt 26 §. 

Den so111 iir sk.attsk.vldig enligt 
6 .~ I sk.all rnra registrernd hos rik.s
sk.atteverket. 

Den som i stiirre Oll!fimning iitcr
Ji.irsii/ja eller förbrukar skatteplik
tigt hriinsle eller håller sdda11r 
hriinsle i lager kan registrcri/s hos 
rikssk.a11e1·erk.e1 .10111 tlter.för.1ii/jare 
eller .f{'irbruk.are a1· sildant hriinsle. 
Ä ren annan som .f{'irhrukar hriinsle 
kan om det finns .1iirsk.ildi1 sk.iil re
gistrerus sc>m .fi.irhruk.are. 
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N111·artuule lydelse 

Skattskyldighet intriider 
a J för den som iir eller bort 1·ara 

registrerad enligt 6 §.då bränsle av 
honom levereras till köpare, som 
icke är registrerad. eller till eget för
säljningsstiille for detaljförsiiljning 
<;om icke 11rgiircs av depå eller 
tage.1 i anspråk för annat ändamål 
iin försiiljning, och 

h) i fall som a1·ses i 7 § andra 
stycket. d{1 hriinslet levereras till 
köpare eller tages i anspråk för an
nat ändami\l än försäljning. 

8 § 

ft((öres sk«ttepliktigt bränsle till 
riket av annan iin registrerad er
lii!-i!U'S skatr til\ 111//my11dighet. Tull
lagen ( 1973: 670) giiller i _ti-åga om 
skatte/I. Dii1jiimtc giiller ./6 §lagen 
( 1959:92) om fiir_tlirandl'f 1•id 1·iss 
kons/I m tio11shes katt ni ng. 

28 

Föffslage11 lydelse 

Skattskyldigheten inträuer 
I. för den som iir skattskyldig 

enligt 6 § I eller 2. då bränsle av 
honom levereras till köpare som 
inte iir registrerad. eller till eget för
siiljningsstiille för detaljförsäljning 
som inte utgörs av depå ella ras i 
anspråk för annat iindamål iin för
siiljning. 

2. j()r den som iir sk11ttskyldig 
enligt 6 § 3 . . dft hriinslet levereras 
till köpare eller tas i anspråk för 
annat änuamål än försiiljnirig. och 

3. för d('/1 som 11pphiir lltt rara. 
registrerad enligt 7 s. niir registre
ringen upplu)r. \'llfl'id sk11ttskyldig
heten omfattar det hri.insle som då 
ingtlr i hans lager. 

Om skattepliktigt bränsle.fi'irs in i 
landet av annan än den som iir re
gistrerad skall skatten betalus till 
tullrm·ndigheten. Diin·id gäller tull
lagen ( 1973: 670) och 9 kap. 4 § 111-
gen I J om punktskatter och 
prisreglerings111·glfter. 

11 § 

Den som inom riket yrkesmässigt 
distribuerar eller forhrukar av ho
nom producerad ~kattepliktig elek
trisk kraft eller yrkesmässigt distri
huenir av annan producerad dylik 
kraft iir shldig att hos riks.1karte-
1·akct 1·11ra registrerad såsom pro
ducent ellf'I· distri/J111ör 111" elektrisk 
kra.fi. 

Vid 1illii111p11i11g av denna lag 
skall den för vars riikning elektrisk 
kraft iil'e1:/('ires till riket ii1·1·11.rnm 
Jen som utan att aliigga avgift diir
.fi'ir emnllaga elektrisk kraft. för 
vilken 5katt skall 11tgd. anses lwrn 
prouucerat kraften. 

Skattskyldig iir 
I. den som inom landet yrkes

mässigt distribuerar eller förbrukar 
av honom producerad skattepliktig 
elektrisk kraft eller yrkesmii~sigt 

distribuerar av annan produci:rad 
dylik kraft. och 

2. den som fiir annat iindamål 
iill SOtll a\'Si'S i 25 S atc1:fi.Jr.1ii/jer 
eller .fi'irhrukar elektrisk krafi. som 
.f{'iniirl'ats utan .1ka11 eller med t1ed
s11tt skatt mot.fi'irsiikra11 e11ligt 26 §. 

Vid tillii111p11i11ge11 av denna lag 
skall den för vars riikning elektrisk 
kraft ii\·ufiirs till landet och den 
som utan att lu-111/a avgift tar emot 
elektrisk kraft för vilken skatt sbll 
heta/as. anses ha producerat kraf
ten. 

Den so111 iir skot1.1Å_1·/i/ig enligt 
.fi'5r.1t11 stycket I sk11ll 1·arn regi
strerad hus riksskatte1·crkt'f .10111 
prod11ce11t dia distrihutiir a\' elek
trisk krt{fi. 
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Skatren .f(ir elektrisk krqfi .1kall 
Nläggas 111· den som fiJrhrukat 
kraji<-n. 

Skyldighet att redm·i.rn .1k1111 till 
st11ts1·crket inträder dii den elektris
ka kraften distrihueras till förbru
kare, som icke är registrerad enligt 
11 * !sk111te11liktig distrihutionJ. el
ler då kraften ar dl'n som iir sålun
da registrerad nrt~ias i egen riird.1e 
(skattepliktig ege1!fiirhruk11in;:J. I 
fråga 0111 skyldighet all redo1·is11 
skall skall såsom regi.l'lremd anses 
ii1·c11 den som bort vara rl'gis
trcrad. 

Vid skattepliktig distribution 
skaft skattl'n a1· Ji'irhrukaren erläg
gas till regi.1·trl'mde di.1trib111iiren. i 
förekommande .tltll genom icke re
gistrerad di.1trih111iir. Har prod11-
ce111 vrkc'.rn1iissigt distrih11ernt kra.fi 
till.fi!rhmkarl'. iir f'rcJd11centen med 
m·seendc ä distrihutionen 111· .1ådan 
kr(lfi att anse såsom re;.:istrernd 
distrih11tör. 

liar den, som enligt 11 ~ regi
strerat.i· .1cho111 producent, till 1111-

mm di.1trih11crt1i eh•ktrisk krtzfi 11/an 
att detta skett yrkesmii.1sig1, skall 
krajien anse.1 1·11ra .fårhrukad i den 
fiirstniimncfrs riirl'ise. 

29 

Fiire.1!11ge11 fydef.\'e 

12 ~ 

Skal/skyldighet intriider 
I . .fi"ir den som iir skattshldig 

1·11lig1 11 § fiirsta styckN I, dtt den 
elektriska kraften distrihueras till 
förbrukare. som inte är registrerad 
enligt 11 * (skallepliktig distrihu
tion) eller då den skal/skyldige an-
1·t'indcr kraften i den egna rörelsen 
l.1kattcpfiktig ege1(/Örhrukning ), 
och 

2. J{:ir den som iir skattskyldig 
enligt 11 ~.fi'ir.1ta stycket 2. de) elek
trisk krt(/i fen'reras till kiipare eller 
ras i 1111.11mik fc'ir annat iindamcll än 
.fhrsii(in ini-:. 

24 ~ 2 

I deklaration som 111·scs i 23 § I I deklaration som arser andra 
1110111. må avdrag göms för hrnn~lc. 
som 

hriinslcn iin hc·11.1i11 och gasol Jilr 
a\ dra!,! göras för skall pc) hriin~lc 

som 

a) i beska Ilat skii:k forviirvats fiir (1terforsitljning eller förbrukning i egen 
rörel~e. 

h) :ltertagits i samband med ;\tergiing <1\' köp. 
c) forhrukats av eller försfilh till knmmunikati1insfiiretag för handrift 

eller Lbrmcd lik~1rtat iindam(il. 
dl t'iirhrukah eller forsidh flir förbrukning i l11ftfartyg eller i fartyg. niir 

luftfartyget eller fartyget inte an\iinds for friti1hii11dam[il eller an11~1t rriv:1t 
iindami1I. 

cl av dL"n ska1tskyldi!,!C clln for h-.n, r:ikning utforh ur rik.:t L'llcr förh 
till svensk frihamn för annat iindamiil :in att forbrukas diir. 

c Scna:;tc lydebc 19~3: 100.J. 
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l\iul'lm.mde lydelse Fiireslagen lyddse 

I) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener
gialstring eller förbrukning, i samband med fabriksmässig tillverkning av 
motorer. för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord
ning utan att transportmedel därvid framföres. 

gl förbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen angivet 
briinslc eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft iin s~tdan 
som avses i 25 ~första stycket dJ. 

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

Avdrag får även göras för kolbränslen som förbrukats eller för~ålts för 
förbrukning i metallurgiska processer, i den mån avdrag inte har gjorts 
enligt första stycket I). 

A 1·drag enligt för.1ta stycket hJ 
.får göras med hdopp som .\'\'arar 
111ot stl stor del ll\' skatten som fiir
lustcn 1·is11s utgiira m· 1·ara11s fiir
sii/jningspris. Har .Hidant m·dra1-: 
gjorts och in.flyter därefier betal
ning skall redm·i.rni11g äter lämnas 
fiir .1ka1te11 fHJ dl'! hriinsle som he
ta/11i11gcn 111·.1cr. 

25 ~ 1 

I deklaration som m'.l'l'S i 23 .~ 2 
mom. far avdrag göras for elcktri~k 
kraft. Sl)01 

I deklaration ~om 11\'sc•r cle/..1ri.1k 
/..r1(/i far avdrag gi.ira~ för sk11fl p11 
ekktfr;k kraf\. -;om 

al levererats till kommttnikationsföretag fi.ir bandrift dkr diirmed likar
tat ~indamål elkr överförts till annat land. 

bJ förbrukats eller förs;'dh. ti:.ir förbrukning för annat ii11dam[1l iin ener
gi:il~tring eller för anvi1ndning i omeddbart samband meJ s;ldan förbruk
ning eller vid framst;illning av hensin eller i fi.irteckningen angivet skatte
pliktigt hri!nsle, 

.:: I försålts med fi.irlust fi.ir den redovisnings,kyidige. i den rn;0

tr1 förlu~len 

hiinfiir sig till hri:,;tandc lx:talning frt111 fiirbrubn.: eller icke regi•;trerad 
di,tnbur0r av elektrisk Lraft. 

dl prndm:erats i n1'1llryehanltigg11ing och förbrnkats i egen indu~triell 
verk '<tmhct. . 

'Senaste lydelse 1983: 1004. 

.4 • dr«.i.: e11!igt F>r1/11 .1n·c/..c1 ._·1 
.f(ir _f!ol"i.'.'. 111ul ht'l<1/'!' 1· .. 1111 .11·11r11r 

mot sil "lor del 111· ,-/..1111u1 su111 iiir
!11.\ICll 1·i.\t1S 1/Tg.'iru 01· cl<'n <'icl-:.tri1·
ku /...ra/in1.1 F>r1ii/i11i11g.1/Hi.1. /for 

s1idt111f 111·clr11!.! gf.,r!s "' h inf!_-.·l<'r 
diirclil'I" hcta!ni11:.: 1ktti! r,·do1·i111i11g 
till'!' /o1111111.;.J(ir skatl<'ll f11i cll'11 /..rnfi 
St1!1l hcttJflli!l.J.!.t·Jl li\'St'I". 
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N111·ara11de lydelse Föresl11gen lydelse 

Avdrag fr'\.r även göras för skatt för bensin eller annat bränsle. som 
förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan 
som avses i första stycket dl. i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 §första 
stycket g) eller enligt 7 ~ I mom. första stycket i) lagen (1961:372) om 
bensinskatt. 

32 ~ 

Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin bokföring 
och. vad angår distribution av elektrisk kraft.jämviil sin statistik på sådant 
sätt att enligt riksskatteverkets beprövande kontroll möjliggöres 

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över tillverkning. inköp. försälj
ning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen iivensom 

b) i fråga om elektrisk kraft. över inköpt och försåld samt eljest motta
gen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi. som 
irJLin1 rörelsen producerats. förbrukats och bortgått såsom överi'öringsför
lust m. m .. si\ ock över debiterade och erlagda kraftavgifter. 

Dt'n som iir registrerad skall 1·i
d11re srii/111 sig till 1'.{1errii11dse de 
siirskilda ji'ireskr(f icr. som riksska t
ti'l'ake r Ji'ir erhiil/1111Je m· en he
rryggande kontroll iil'cr skattens 
heltiiriga 11tgiira11de meddelar, 
ii1·,·11som de w11·i.111i11g11r ku11troll
(jii11.Ht'lllllll i enlighl'I med riksskat
t1•1·akct.1 .fi'iresknfier kan kom11111 
1111 lii1111111. 

Regler .fi»r ji'i1:/i1rn11Jc1 rid he
ska1111i11ge11.fi1111s i lagen I i 0111 

p1111kl.l'ka11,·r och prisregil'ring.1·111·
gificr. 

I. lknna lag u·iider i kraft den I juli I Y~-L 
~ ,\Idre hestiimmelser gilller i fri'1ga om elektrisk krafl ~om levereras till 

förbrukare p~i grund av ett före ikraf!triidandet ingiinget skriftligt avtal som 
föreskriver bestiirnt pris för kraften utan möjlight:ter till pri~<indringar. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1961: 372) om bensinskatt 1 

dels att 6 § skall upphöra att giilla. 
dels att 3-5 §s samt 7 § I mom. skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nunirande lydelsi' 

Skattskvldigltt't intriider 
a) .f('ir hensin, .10111111· den som iir 

eller hor/ nira regisrrcraJ enligt 5 § 

lci·ercras till /.:iipare. som ickt' iir 
rc).tis1ra11d. eller till eget fiirsii/j
ni11gs.11iil/e Jiir dc111(jf!"irsii/j11i11g 
.10111 icke 11/giir<'s ai· depil l'ller 
t11ge.1 i a11.1pri/k ./iJr 111111111 ii11d1111uJI 
iin Jiirsii/jning eller ock. rid li\T1'

gistrcri11g. i11gdr i h1111s laga, niir 
li;1·crr111se11. ia11sf!ri)k1agande1 eller 
ll\Tegi.1trcri11gc11 sker: 

h) fi'ir hensin. som 1n· w111w1 ii11 

registrerad inkii{lts mot .f('irsiikran 
enlig! 7 ~ ;: 1110111.. 11iir h<'111i11e11 
säljes eller tages i 1111.1pr1//.:fiir sk11t
t1pliktigt iindt1111rll. 

Skathkyldig iir i Ji1ll su111 11\"ses i 
f1ir.1t11 .1trckct under a J den som iir 
clll'I· hon 1·11ra registrl'rad och 1111-
dl'I' h) sii(iarcn l'ill'r.fi'irhm/.:arc11. 

lnfi'irc.1 .1k1111cpli/..tig rnra till riket 
r/\' t111111111 ii11 re~istraad skall skall 
ahi.i.:.i.:111 till 111ll111y11dighet. T11llu
gc11 I J<J73:67UJ giillcr i ,li-tlga 0111 
sk11111·11. l>ii1:jii1111" giillcr -16 .~ luge11 
I 195V: 92 J 11111 .fi'irfi1ru11dc1 ri<I ri.1.1 
k, 111.1'1/!llt ir >11.1h,·.1k11tt11i11.':. 

I ;i,i_l'<I r/11/ .\'Al/Il St>/11 -''""' lilgri 
111111urf<-J,·s 1i11 \·id i11/i•nd tili rik<'I 
i11· ri.~s1k11tt1Ter/..l'I hC1ku11ni11,;.;.1-
111r11.li.':h<"I. /)(il'l"id 1k,1!1 \ ud i /u~:. 11 
on; Firfi11·1111dl'T 1·ir/ 1·i1.1· A"r>l/.l'//111-

1 L~wen \H11tn\.:k! 1~05: 27..t. 
S1.~~1~1-.,h.' lyd~.·l:-ic t1\· 

(, ~ Jli,""~: :x: 
l.1\;c'n., ruhri~ 197': 27-t. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldig .iir 
I. den som inom landet tilh·erkar 

hcnsin, 
2. den so111 lwr rcgi.1trerats 1:11-

/igt 4 .~ 11ndra sty1·/.:ct som ät<'1:fi'ir
siiUt11·1· ella.fi'irhru/...11re 111· l){_·11.1i11, 

3. den .10111 .fl'ir a1111111 i'i11d1111uil iin 
.111111 rn·1·1·.1 i 7 .~ I 111u111 utc1:frir
.1ii/jcr eller .fi'irhru/..ar he11si11 . . 10111 

Fi1Tii1T11/s 11tw1 skall l'lla 111cd ncd
_1011.1ku11111ot.fi'irsii/,m11 ,·nlit:t 7 ~;: 
1111.JI?!. 

f>cn .111111 iir skrilt.1/,_1-/,/ig l'nligt 
3 .~ I .ikull\ um rcgi.1trcr<1d Ji,,., ri/..s
s/,u/t1'1·cdr"t. 

f),,n Silt// i sr"irr,, u111/i1ttni11g li/1'1'

f;'ir.1iificr cll<'rfi'irhnd11r hcn.1in clll'I' 
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Nul'lzrande lydelse 

tionsbeskattning iir stadgat iiga 
tilliimpning. Rikssk11t1e1·erkl'T iiga 
11(ftird11 de .fi"ireskrijicr riJrande re
do1·isning och siirskild11 ko11tro/111n·· 
ordningar som 1·erket }inner erji1r
derlig11 _fi!r ska11ekontrollens 111-
iii'ande. 

/)en som i111>111 riket ti//1-erkar 
hensin iir skyldig 1111 wm1 rcgi
.Hrerad hos riksskatte1·erkl'I sa1111 
att .fi"ir sädant iindanull giira anmä
lan till 1·erket. 

Den .10111 i större on1/i111ning åter
Ji'irsiiljer dlerji"irlm1k11r bensin eller 
håller bensin i lager må tfter ansii
kan registrerns hos riksskalle1·er
ket. Niir siirskilda skiil därtill iiro 
mä ä1·er1 e(jest den. som fiirhruk11r 
bensin, t'.fier 11nsökan registreras. 

()111 rerkstii!ld registrering skall 
riksskal/i'\'erket 11z(iird11 hel'is. 

/ntriicll'r iindring i .fi'irlu11/andc, 
rnrom uppgift liim11ats i anmiilan 
ella ansiik11n. skall riksska11e1·cr
ket 11nderriitt11s hiirom. 

33 

Fiircslagen lydelse 

häller hensin i lager kan registrera.i· 
hos riksska11e1·crkt't som äterfiir
sii(jare eller .förbrukare m· bensin. 
Ä 1·en ann11n som fiirbrukar hensin 
.kan 0111 det finns siirskild11 skäl re
gistreras som fi"irbrukare. 

Skattskyldigheten intriider 
I. jår den som iir skal/skyldig 

enligt 3 .~ I eller 2. niir bensin aF 
honom ln·ereras till kiipare, som 
inte iir registrerad, eller till eget 
fiirsii(iningss1iille fi.ir deta/jf("irsii(j
ning so111 inte 111går.1· m· depå c/la 
tas i a11.1prJ.k för 1m1wt ändamål iin 
.fi'irsii/ining, 

2 . .fi"ir den som iir skattskyldig 
enligt 3 ~ 3, niir hensin så(js· eller 
tas i anspråk j("ir skallepliktigt iin
damål. och 

3 . .fi"ir den som upphiir att rnra 
registrerad enligt 4 .li. niir regi.1·tre
ri11gc11 upphiir. rnrrid ska1tskyldig
hetn1 Ot1!fi111ar den hensin som Jtl 
ingclr i h1111s lager. 

0111 skattepliktig rnru fiirs in i 
landet ai· annan än den som iir re
gistrerad skall skallen heta/as till 
tullmrnJigheten. /)iin·id giilll'r t11ll
l11i:c11 11973:670! och 9 kuf!. 4 1$ la
gen I ) 0111 punktskat
ta och pri.ffl'.i.:/eringsu\'.~!fter. 

7 ~ I mom.-

I deklaration far avdrag göras för 
hensin. -;om har 

I deklaration for avdrag göras för 
.1k111t 1i,/ hen~in. som har 

a) fördrvats !'lir <ttcrförs:iljning eller förbrukning i egen rörelse tH.:h för 
vilken skathkyldighet tidigare ini riilf, 

bJ atertaµits i samb;tnd med iiterg:'111g av klir. 
c I förhrukats eller förs<"dh för förbrukning for framdrivande av tiig eller 

fordon ;, _iiirn viig. 
d J forhn!kats eller för-;i1lh för förbrukning i luftfartyg. niir det inte 

;111v;inds för fritids;111damid eller annat rrivat ;i11Jami1l. 
c.1 fiirhrukai'i eller fi.ih~dts för förbrukning. i samband med fabriksmiis

sii-' tillverkning av mulurcr. fiir ;ivrlllvning av mu!Orer it rrnvb:idd eller ii 
annan dylik anordning utan att transportmedl'I diirvid fr;1mföres. 

2 Senaste lydelse 1983:1005. 

3 Riksdagl'n 19R3184. 6 sam/. Nr 22 
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N111·arandl' lydd.1·1' Fijreslagen lvddse 

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål iin 
motordrift. om annat inte framgår av andra stycket. 

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts 
till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där. 

hJ försfäs med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hiinför 
sig till bristande betalning från köpare. 

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av ~katteplik
tig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket t) får 
inte göras för 

Avdrag enligt första stycket 0 far 
inte göras för skall pil 

I. bensin som har använts för framstiillning av vara som är liimpad eller 
avsedd för motordrift. 

2. bensin som avses i I * första stycket a) och som är avsedd för annat 
ändam~il än motordrift. eller motoralkohol. niir varan har förpackats eller 
försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter, 

3. gasol som med hiinsyn till försiiljningsforrn. kvantitet eller forpa..::k
ning har karaktiir av butiksvara. 

Har ~kattskyldighet inträtt for en vara som avses i andra stycket 2 eller 3 
fftr avdrag ändii göras enligt första stycket n . 

.-\ 1·drng l'nligt .1;·jrsta s1_1'CÅl'I h i 
Ji"ir gc"iras 111t'll be/111111 som .1Tt1rar 
11101 sti st11r del 111· sf..atl<'ll som _f;'ir
/11ste11 1·isas utgiim a1· 1·1m111s _f;'ir
.1ii(i11i11gspris. Har såd11111 111·drag 
gjorts ol'h it(/7_1·1er diirc/ia hl'fal-
11i11g .1!.all !'l'do1·i.rni11g i/ta /ii11111a.1· 
.for ska11c11 pil dl' 1·ar11r s1•111 /i1•tt1!-
11i11gc11 111·st•r. 

Re.i.:/er _f;'ir Ji"irfi1ra11d1·1 1·id />1·
sku1111i11.o.:<'ll ./i1111s i /11gc11 I 

om 1•1111kr.1kt1/lcr och 11ri.1Ti',i.:/1•ri11g1·
lll'gifil'I'. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 

' Fiirutvarandc 8 * upph;i1·d gerll1111 1'17.~: 99.1. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt 1 

dels att 6 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3-5 och 7 §§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 8 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nul'lirande lydelse 

Skattskyldighet inträder då 1·ara 
a1· den som är registrerad enligt 5 § 
le1·ereras till kapare eller tages i an
språkjc)r annat iindamål iin.fdrsä/j
ning eller ock. 1·id avregistrering. 
ingår i hans lager. Härvid är den 
registrerade skattskyldi1:. 

lnj(Jres skattepliktig \'lira till riket 
m· annan än registrerad skall skatt 
erliig1:as till tullmyndighet. T11/la
,1;:en (1973:670) giiller i fråga om 
skatten. Därjämte gäller 46 § lagen 
( 1959: 92) om förfarandet 1•id 1·iss 
kon.mm tionsheska ttning. 

I fråga om skatt som skall utga 
annorledes än Fid fiirtullningen iir 
riksska tteverket heska t t ni ngsmyn
dighet. /)iin·id skall l'lld i lagl'n 0111 

fii1:fiirandet 1·id 1·iss kons11mtio11.1·
heskattning är stadgat iiga tillämp
ning. Rik.ukattt'l'erket 1lgcr utfärda 
de föreskr(fier rt)rande redm·isning 
och särskilda kontrollanordningar 
som 1·erket .finner l'1ji1rderligq .fi'ir 
skattekontrollens utih'ande. 

Den som inom riket ji)r färsii(i
ning tilll'akar tohaksvaror är skri
dig att 1·ara registrerad hos rik.1·
skattc1·erket samt att .f<:ir sådant än
dwnä/ g6ra anmälan till verket. 

Den .10111 fi)r åte1ji)r.1ii/jning till 

1 Lagen nmtrvckt 1975: 141. 
Se~astc Jyd~Jse av 

6 ~ 1983: 53:! 
lagens rubrik 1975: 141. 
2 Senaste lydelse 1983:869. 

4 § 

F1)res/agen lydelse 

Skattskyldig är 
I. den som til/1·akar skatteplik

tig vara inom landet för att sii(ia 
den, 

2. den som har registrerar.i· en
ligt 4 § andra stycket som importör 
m· tohaksl'(lror. 

Den som är skattskyldig enligt 
J § I skall vara registrerad hos rik.1·
skattei·erket. 

Den som för in tohakswiror till 
landet för att åter.fi'irsii(ia dem, kan 
om in[<)rseln iir m· stt)rre omfatt
ning ella annars 0111 det finns siir
ski/Ju skiil. registreras hos rik.1·
skatte1·erket. 

Skuttskyldigheten inträder dä 
varan IC1·creras till kl)pure eller tas 
i w1.1präk.fi'ir annat iind11111ä/ iin fiir
sii(ininr;. 

Fiir den som upphiir att v11ra re
gistrerad enligt 4 § inträder skatt-
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Nuvarande lydelse 

riket inför tobaksmra må, där in
förseln ärm· stiirre omfallning eller 
eljest särskilda skäl därtill iiro, ej~ 
ter ansåkan registreras hos riks
ska11e1·erket. 

Om l'erkstiilld registrering skall 
riksskalle\'erket utfärda be1·is. 

Inträder ändring i j(Jrhållande, 
1·arom uppgift lämnats i anmälan 
eller ansökan, skall riksska11e1·er
kct underrätta.i· hiirom. 

7§ 

36 

f'ijreslagen lydelse 

skyldigheten niir re.0streringen 
upphiir, och omfilltar de 1·aror som 
dä ingår i hans la[.:er. 

Om en skattepliktig mra ji'irs in i 
landet <Il' mlgon annan än den som 
är re1:istrerad skall skatten heta/as 
till tullmyndi[.:heten. Diirl'id giiller 
tullagen (1973:670) och 9 kap. 4 § 
lagen ( ) om punkt
skatter och prisre[.:/eringsargifter. 

I deklaration mä avdrag göras för I deklaration får avdrag göras för 
vara, som skall pä vara, som 

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare 
inträtt. 

b) återtagits i samband med återgång av köp. 
c) av den skattskyldige eller för hans riikning utförts ur riket eller förts 

till svensk frihamn för annat ändamt1l än att förbrukas där. 
d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant. eller 

utförts ur riket såsom proviant p{1 fartyg eller luftfartyg eller levererats för 
försäljning i exportbutik, 

e) försålts till den som enligt 7 *tullförordningen ( 1973: 979) äger åtnjuta 
tullfrihet för varor, som införas till riket. 

f) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skattepliktiga 
varor eller för vetenskapligt. medicinskt eller likartat ändamål, 

g) tagits i anspråk för provning. 
h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 

sig till bristande betalning från köparen. 

A 1·drag enligt J('irstä stvckt'f hJ 
_får giiras med /1el!1pfJ som warar 
mot sä stor del lll' skatten .10111 .f(!r
/11sten 1·isas 11tg1ira a1· 1·ara11s .fi'ir
_,iilj11i11gspris. liar sådant i/l'drag 
gjorts och il!flyter diirl'.fta hctal
ning skull redm·isning 1/ter lii11111as 
fi'ir skallen pil de 1·aror som hd11/-
11i11ge11 ll\'Sl'/'. 

Regler .11·;,. p,,:fi1ra11dct rid he
slwtt11i11g1·11 fi1111.~ i lugl'n I J 
0111 p1111ktska11cr och pri.ll'l'glcri11g.1-
i/l'gifta. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1984. 

-'Förutvarande 8 ~ upph;ivd genom 197:1: 9SS. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets 

område 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1967: 340) om prisreglering på 
jordbrukets område 1 

dels att 11-13. 21, 24 och 34 §§ samt rubriken närmast före 33 §skall 
upphöra att gälla, 

dels att 10. 17. 20, 21 h, 23, 33 och 34 a §§ skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

10 § 

Avgift erläggs av Avgift erläggs av 
a) mjölkproducent för mjölk, a) mjölkproducent för sådan 

grädde och ost som han levererar mjölk, grädde och ost som han le-
till annan än mejeri eller företagare vererar till annan än mejeri eller fö-
som handlar med mjölk eller meje- retagare som handlar med mjölk el-
riprodukter. ler mejeriprodukter. 

b) mejeri för mjölk, grädde, ost b) innehavare av meJen för 
och torrmjölk och kondenserad mjölk, grädde, ost, torrmjölk och 
mjölk, som ej levereras till annat kondenserad mjölk, som inte leve-
meJen, reras till annat mejeri, 

c) annan tillverkare än mejeri för försåld margarinost, 
l1) annan företagare som handlar d) annan som handlar med mjölk 

med mjölk eller mejeriprodukter än eller mejeriprodukter än innehm·a-
mejeri för mjölk. grädde och ost re 111" mejeri, för mjölk, grädde och 
som mjölkproducent levererat, ost som mjölkproducent har levere

rat, 
e) potatisproducent för potatis e) innelwnire m· briinneri eller 

som han leFererar till briinneri eller stiirkelsefi1hrik för potatis som har 
stärkc'/sej{1brik, leveraats till honom, 

I) importör av socker och sm:kertillverkare för försålt socker, 
g) kläckeri för levererade hön- g) i1111elwvar1.' 111" kläckeri för le-

kycklingar av tamhöns, vercradc hönkycklingar av tam-
höns, 

hl fliiskproducent för tamsvin som han levererar till slakt, 
i) äggproducent för värphöns som han innehar. 
Den som odlar potatis på en sammanlagd åkerareal av minst 0,5 hektar 

erlägger avgift för potatisen i förhållande till den odlade arealen. 

Avgift som avses i 14 § erlii,::ge.1· 
till tullverket eller, om regeringen 
förordnar det, till jordbruksnämn
dcn. 

1 Lagen ,1mtryckt 1981: 637. 

IH 
Avgift som avses i 14 § erliiggs 

till tullverket eller. om regeringen 
förordnar det, till jordbruksnämn
den. 
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Nuvarande lyde/.1·c 

Avgift som erlägges till tullver
ket debiteras och uppbäres av ver
ket i den ordning som gäller för tull. 
Även i övrigt gäller i sådant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. 

Avgiji som erlägges till jord
bruksniimnden fastställes och upp
hiires i den ordning regeringen el
ler, lfter bemyndigande m· rege
ringen, nämnden he.l'fämmer. 

Vara för vilken avgift erliigges 
till jordbruksnämnden får, om 
nämnden ej medger annat, utläm
nas endast .mot bevis om att avgif
ten erlagts. 

.38 

Föreslagen lydelse 

Avgift som erläggs till tullverket 
debiteras och uppbärs av verket i 
den ordning som gäller för tull. 
Även i övrigt gäller i sådant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. 

Vara för vilken avgift erläggs till 
jordbruksnämnden får. om nämn
den inte medger annat. lämnas ut 
endast mot bevis om att avgiften 
har erlagts. 

20 § 

Avgift som avses i 18 § fast
ställes och uppbäres m· jordbruks
nämnden eller den niimnden be
myndigar. 

Föreligger avgiftsskyldighet får. 
om jordbruksnämnden ej medger 
annat. utförsel ske endast om bevis 
att avgiften erlagts visas för tull
myndigheten. 

Avgift som avses i 18 § betalas 
till jordbruksnämndcn. 

Föreligger avgiftsskyldighct fär. 
om jordbruksnämnden inte medger 
annat. utförsel ske endast om bevis 
att avgiften har erlagts visas för 
tullmyndigheten. 

Nämnden får som l'illkor för 
medgil'(mde enligt andra stycket 
Rireskril'a att säkerhet skall ställas· 
för avgijisbeloppet. 

21 b § 

I fråga om utjämningsavgift för 
varur som tillverkas inom landet 
skall 11-13 §§denna lag tillämpas. 
I den utsträckning regeringen för
ordnar skall dock riksskatteverket 
vara beskattningsmyndighet. 

I fråga om avgifter enligt 21 a § 
för varor som importeras skall 15 
och 17 §§ tillämpas. 

A 1·giji.1skyldig skall erlägga rän
ta pil oguldet m•giftsbelopp m·seen
de m·g(fi som uppbäres m· Jord
bruk.rniimnden ejier en riintefi>t 

fråga om utjämningsavgift för 
varor som tillverkas inom landet el
ler som importeras ai• den som är 
registrerad hos riksskatte1·erket 
som skattskyldi[: till särskild l'aru
skatt, skall i ilen utsträckning rege
ringen förordnar riksskatteverket 
vara beskattningsmyndighet. 

I fråga om avgifter enligt 21 a § 
för varor som importeras skall 15 
och 17 §§tillämpas. Regeringen.far 
förordna att sådana m·gijier skall 
betalas till riksskatte1•erket. 

Regler om fi'irfarandct !'id uttag 
lll' m•gijter som 111·ses i denna lag 
flnn.1· i lagen ( ) om punkt
skatter och prisrcgleringsal'gijicr. 
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N111·arande lydelse 

som för år motsl'arar det m• riks
banken fastställda vid varje tid gäl
lande diskontot med tillägg m• fyra 
procentenheter. dock minst tio kro
nor. Räntan skall beräknas från 
den dag m·giftsheloppet enligt he
s/ut m· jordhruksnämnden senast 
bort heta/as. Ränta utgår till och 
med den dag då betalning sker. 
dock längst till och med den dag då 
fordringen ifrerlämnas till indriv
ning. Uppkommer öretal 1;id beräk
ning m· ränta skall räntebeloppet 
jämnas till närmast högre hela 
krontal. 

Jordbruksnämnden äger m·stä 
frän ränta, om dröjsmälet med be
talningen är obetydligt eller siirskil
da skäl annars föranleder till det. 

39 

Föreslagen lydelse 

33 § 

Om avg(ft som enligt 17 § skall 
inbetalas till jordbruksnämnden el
ler som avses i 18 § och om verk
samhet som al'ses i 28, 29 eller 31 § 
gäller i den omfattning regeringen 
eller, efter bemyndigande m• rege
rin1:en. jordbruksnämnden be stiim
mer i tillämpliga delar 8-12 §§ la-
1:en om förj(mmdet vid viss 
konsumtionsbeskattning. Vad i 
nämnda lag sägs om beskattnings
myndighet gäller jordbruksnämn
den. om skattskyldig den som är 
skyldig att erliigga a1·1:(ft eller an
vända råvara och om skattepliktig 
vara avgiftsbelagd \'lira eller sådan 
vara som enligt 28. 29 eller 31 § 
avses med tillverkningen eller för
säijningen. 

Mot jordbruksnämndens beslut i 
fråga som avses i 8-12 §§ lagen 
om för.farandet l'id 1·iss konsum
tionsbeskallning j{lr talan ej föras. 

Fiir tillsyn a1· efterle1•naden al' 
bestämmelserna i 28, 29 och 31 §§ 
gäller i tillämpliga delar 1•ad som 
fiireskri1•s om skal/ekontroll i lagen 
( ) om punktskal/er och pris
regleringsal'gijter. Dän•id skall vad 
i nämnda lag sägs om beskattnings
myndighet gälla jordbruksnämn
den. I/ad som sägs om skattskyldig 
skall gälla den som är skyldig att 
använda råvara och vad som säp· 
om skattepliktig vara skall gälla så
dan vara som enligt 28. 29 eller 31 § 
denna la1: avses med tillverkningen 
eller försäljningen. 

34 a § 

Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder 
fara för att avgift undandras döms till böter eller fängelse i högst två år. om 
inte gärningen är belagd med straff i lagen (1960: 418) om straff för varu
smuggling. 
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Nul'arande lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift eller, så-
1•itt giiller m·g(ft enligt 7-/0 §§ el
ler rnligt 21 a § ji'irsta stycket .fiir 
1·aror som tilh·erkas inom landet. 
brvter mot ./ § laget1 ( 1959: 92 i om 
F>rfi1rat1det l'id l'i.H kvn.1·111ntimls· 
beskattt1ing döms till böter. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första eller andra stycket. 

40 

Föreslagen lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan diir
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift döms till 
böter. 

Detsamma giiller om en m·g(fts· 
skyldig som skall betala ai·gift till 
jordhruk.rniimnden eller riksskatte
l'erket eller om efl till1·erkare som 
är skyldig att am·ända et1 1·iss rål'{l
ra uppsåtligen eller m· gro1· oakt
samhet 1/sidosiitter hokfiiringsskyl
digher eller föreskril'ell skyldighet 
att föra och bt'l•ara räkenskaper 
och diirigenom alll'llrligt för.wårar 
jordhruksniimndens eller riksskat
tererkets kontrolfrerksamhet. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första -tredje styckena. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69) 

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

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

§' 
Denna lag g~iller i fråga om skatt eller avgift enligt 
I. lagen (1908: 1281 om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och 

rättighdcr. förordningen ( 1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebo
lags tillgångar. kommunalskattelagen (1928:370). förordningen (1933:395) 
om ersättningsskatt. lagen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. lagen 
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift, Jagen I 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. lagen (1958: 295) om sjö
mansskatt, lagen ( 1982: 1194) om hyreshusavgift. lagen ( 1983: 219) om 
tillfällig vinstskatt. 

2. lagen (1941: 251) om särskild 
varuskatt. lagen ( 1957: 262) om all
män energiskatt, lagen I 1961: 372) 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tobaksskatt. stämpelskattela
gen 11964: 308). lagen (1968: 430) 
om mervärdes katt, lagen ( 1972: 
266) om skatt på annonser och re
klam, lagen (1972:820) om skatt på 
spel, lagen ( 1973: 37) om avgift på 
vissa dryckesförpackningar. väg
trafikskattelagen ( 1973:601 ). lagen 
(1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol. bilskrot
ningslagen (1975: 343), lagen 
()977: 306) om dryckesskatt, lagen 
( 1978: 691 om försiiljningsskatt på 
motorfordon. lagen ( 1978: 144) om 
sbtt pil vissa resor. lagen 
11982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982:1200) om 
skatt pä videobandspel<tre. lagen 
\\982: 1201) om skatt på viss dek
trisk kraft, lagen (1983:1053) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper, lagen (1983:1104) om särs
kild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, 

1 Senaste lydelse 1983:1105. 

2. lagen ( 1928:376! 11111 skatt pil 
lotte1"h'i11sta, lagen ( 1941: 251) om 
särskild varuskatt, lagen ( 1957: 262) 
om allm;in energiskatt, lagen I 1961: 
372! om bensinskatt. lagen (1961: 
394) om tobaksskatt. stämpelskat
tclagen ( 1964: 308). lagen ( 1968: 
430) om mervärdeskatt. lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen ( 1972:820) om 
skatt p~1 spel. lagen ( 1973: 37) om 
avgift på vissa dryckesförpackning
ar, vägtralikskattelagen I 1973: 
601). lagen (1973:1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter och kol. 
bilskrntningslagen ( 1975: 3431. la
gen ( 1977:306) om dryckesskatt, la
gen I 1978:69) om försäljningsskatt 
pfi motori"ordon. lagen (\978:1441 
om skatt på vissa resor. lagen 
( 1982:691) om skatt pii vissa ka5-
setthand, lagen ( 1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
( 1982: 120 I) om skatt på viss elek
trisk kraft, lagen (1983:1053) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper, lagen (1983:1104) om särs
kild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, 
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N111··ar111ufr lydelse Föreslai:en lvdelse 

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

skatt som avses i uppbönlslagen (1953: 272>. 
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställts eller uppbärs i 

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

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. Den äldre lydelsen av I § gäller 
fortfarande i fråga om skatt som belöper på tid före ikraftträdandet. 
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9 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att I ~ lagen ( 1971: I 072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse Föresla~en J.vdelse 

*1 
Förmånsrätt enligt 11 s förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran 

på 
I. skatt och avgift. som anges i I § första stycket uppbördslagen 

( 1953: 272). samt skatt enligt lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och riittigheter. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 
kupongskattelagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 219) om tillfällig vinstskatt. 

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

3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om särskild skatt il 1·issa 
lotterivinster. lagen <1941:251) om 
särskild varuskatt, lagen ( 1957: 262! 
om allmän energiskatt, lagen 
(1961: 372) om bensinskatt, lagen 
( 1961: 394) om tobaksskatt, stäm
pel skattelagen (1964: 308). lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen (1972: 820) om 
skatt på spel, lagen ( 1973: 37) om 
avgift på vissa dryckesförpackning
ar. lagen (1973: 1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter och kol, 
bilskrotningslagen ( 1975: 343). la
gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. la
gen ( 1978: 69) om försäljningsskatt 
på motorfordon. lagen ( 1978: 144) 
om skatt på vissa resor. lagen 
( 1982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
11982: 1201) om skatt på viss elek
trisk kraft, lagen (1983:1053) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper. lagen (1983:1104) om särs
kild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, 

3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om skatt pä lotterivins
ter. lagen (1941: 251) om särskild 
varuskatt. lagen (1957: 262) om all
män energiskatt, lagen ( 1961: 372) 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tobaksskatt. stiimpelskattela
gen ( 1964: 308), lagen ( 1972: 266) 
om skatt på annonser och reklam. 
lagen ( 1972: 820) om skatt på spel, 
lagen (1973:37) om avgift på vissa 
dryckesförpackningar. lagen 
( 1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol. bilskrot
ningslagen ( 1975: 343). lagen 
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon, lagen ( 1978: 144) om 
skatt på vissa resor. lagen 
( 1982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
(1982: 1201) om skatt p[1 viss elek
trisk kraft, lagen (1983:1053) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper. lagen (1983:1104) om särs
kild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, 

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen ( 1973: 601) samt lagen ( 1976: 339) om 
salu vagnsskatt, 

5. tull och särskild avgift enligt 39 * tullagen ( 1973: 6701 samt avgift 
enligt lagen ( 1968: 361) om avgift \'id införsd av vissa bakverk. 

1 Senaste 1 ydelse 1983: 1106. 
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N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

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

7. avgift som uppbärs med tillämpning av Jagen ( 1959: 552) om uppbörd 
av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) om 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 1 juli 1984. 
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10 Försla~ till 

Lag om ändring i lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam 

Härigenom föreskrivs i fraga om lagen ( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam 1 

dels att 2, 8, 15. 17, 20, 22. 29 och 30 ~~skall upphöra att gälla. 
dels att 11, 14, 16, 19. 21, 24. 26 och 32 §§samt anvisningarna till 13 § 

skall ha nedan angivna lydelse, 
Jds att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 §. av nedan angivna 

lydelse. 

N111·arimde lydelse Fiireslage11 lydelse 

11 ~ 

Skattskyldighct intriider. när 1·e
derlag i1(flyter ko11ta11t eller pli a11-
nat siitt kommer dc11 skattskyldige 
till godo. Utgtlr ej 1·ederlag. in
träder ska11sky/dighete11 1·id 1!ffe11T
liggiira11det eller. i fruga om re
klamtryckrnk. 1·id trycksakens fiir
digstiillande. 

Riksska11e1·erket ka11 efia a11sc!
ka11 hesluta, all skattskyldighet 
skall inträda redan niir ji1rdra11 
11ppko111111er. 

Skattskyldighct1•11 inträder niir 
I. skallepliktig a1111011s <ffrntlig

giirs. 
2. 'slwttep:iktig reklamtrycksak 

le1·crcra.1 till kiipare clll'I' a11n11rs 
tas ut .fi·i/n riirclse11. 

3. skallepliktig reklam i <11111011 
.fimn återges. 

Erhåller den skattskyldige bctal
ni11g i fi'irskott i11triider dock s/..att
skyldighct .fi'ir heta/11inge11 ntir de11 
ska. 

14 f 
I fräga om företag, som bedriver 

postorde1forsäljr.ing, ff1r skatten på 
företagets postorderkatalög nedsät
tas med 70 procent. om företagets 
försäljning av sådana varor som 
presenteras i katalogen normalt till 
mer än hälften sker i form av post
orderförsiiljning. 

I fräga om företag. som bedriver 
postorderförsäljning, får skatten p[1 
företagets postorderkatalog nedsiit
tas med 80 procent. om företagets 
försiiljning av sådana varor som 
presenteras i katalogen normalt till 
mer iin hiilften sker i form av post
orderförsiiljning. 

Sker högst hälften av försiiljning enligt första stycket i form av postor
derförsäljning. får nedsättningen beräknas på sti stor del av skatten för 
katalogen som svarar mot postorderforsiiljningens andel a\' förstniimnJa 
försiiljning. Nedsättning för dock ske enda<;t om postorderförsiiljningen 
utgör minst 10 procent av försäljningen eller uppgfir till minst .'i miljoner 
kronor. 

Sena,tc lydelse av 
2 * 1973: 992 
8~1975:117 

29*1975:I17 
30 ~ 1974: 416. 'c itvcn 1974: 863 
lagcm rubrik 1975: 117. 

'Sena~lc lydebc 1974: 416. 
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N111·arande lydelse 

Har företag. som bedriver post
orderförsäljning, erlagt skatt enligt 
26 * vid införsel av företagets post
orderkatalog. får återhetalning ske 
med helopp som svarar mot skillna
den mellan det erlagda skattebelop
pet och den skatt sorn enligt första 
eller andra stycket skulle ha utgått, 
orn katalogen framstiillts inom lan
det. 

Föreslage11 lydelse 

Har företag, som bedriver post
orderförsiiljning. erlagt skatt enligt 
26 * vid införsel av företagets post
orderkatalog med 10 procent a1· 

heskattningsl'iirdct. får återbetal
ning ske med belopp som svarar 
mot skillnaden mellan det erlagda 
skattebeloppet och den skatt som 
enligt första eller andra stycket 
skulle ha utgått, om katalogen 
framstiillts inom landet. 

Nedsättning av skatt enligt första eller andra stycket och i'tterbetalning 
av skatt enligt tredje stycket prövas av riksskatteverket efter ansökan av 
postorderföretaget. 

f Se vidare anvisningarna. l 

16 ~-' 

I frhga om periodisk publikation. 
för vilken utgivaren iiger riitt till 
ilterbetalning av skatt enligt 24 ~. 

föreligger redovisningsskyldighet 
endast om det sammanlagda be
skattning-;vlirdet av publikationens 
annonser för helt kalenJenlr över
stigcr 60 000 kronor. I annat fall fri
religger rcdovisningsskyldighet om 
sammanlagda heskattning:-;viirdet 
för hdr k11/l'tulerlir övcr-.tigcr · 
20 000 kronor. 

f Se vidare anvisningarna. i 

1 fråga om periOlli<;k publikation. 
för vilken utgivaren äger riitt till 
återbetalning av skatt enligt 24 ~. 

föreligger rcdovisningsskyldighct 
endast om det sammanlagda be
skattnings v~irdet av publikationens 
annonser for hc.1/..at111ingsrir över
stiger fJ() ()()() kronor. I annat fall fö
religger redovisning;.,,kyldighet om 
sammanlagda heo.;kattning-.,viirdet 
for h1'.1/..11t111i11gsilr<'l övt:rstiger 
20000 kronor. Ar err hc.1/..(11t11i11g~-
1ir /iingre elfrr /..11rr11n' iin ruli· 11111-

1111</er s/..111/ di_· 1111gi\·11a gu'i11.1cm11 
rl1/..1111s ll{J{J d/cr 111·d i 111nf.1'\'11/'l/11Jc 
11/(//l. 

(Se vidart: anvis111ngarna. l 

19 ~ 

S/..a11.1kr/dig. som t'.i <ir 1111danra
gc11 fr{in redlwisningsskyldighct. 
~kall <11/11/(i/11 sig Fir l'l'J..:i\'lrl'l"ing 

hl)' riks<>k<1ttcverket 1·c11as1 t1·1I 1·cc

/..or i11111111 1·crk.111111her 1·0111 111cdti"ir 
sl"m1/..Yldii!hl'I hurji/r eller ,·;,·,·r
r11gi·1-. A11111iilu11 g1ircs {J1/ h/1111/..cu 
c11/igr _lwl.\fiiilr fi>m111/ar. ,·\ndrns 
.fi"irhiil/11111fr s11111 1111111.:ii·irs i <111-

m1il11i11g.1/w11dli11g s/..,i// rik1s/..<1ttc-
1·1·rkc1 1111,frrriin.is i111>/ll 11·1i \"l"Ckcir 
cfii·r ii11dri11:_:t'll. 

S/..1111.1/..yldigu. som inte iir 1111-
d11111ag11u fr;in redo\·i-.nings,kyldig
hct. skall r11rn n·gi1trcrwh hos 
rik..,;.,kat te verket. 
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Om 1·erkstiilld registrering u(fiir
dar riksskattc1•erket särskilt he1·is 
som sändes till den skattskyldige. 

Fiir att m·g6rn om skattskyldig
het fi)religger kan rik.ukatte1·erket 
infordra uppg(fi frtln närini;sidkare 
som ej anmält sig .f('jr registrering. 

47 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Skal/skyldig, som ej är undanta
!ft'll från redovisningsskyldighet, 
skall utan anmaning lämna deklara
tion rörande det sammanlagda be
skattningsvärde för vilket skatt 
skall redovisas (den skattepliktiga 
omsättningen) för varje redovis
ningsperiod. Redm·isnin1;speriod 
omfattar två mf\nader. Redovis
ningsperioderna är januari och feb
ruari, mars och april. maj och juni. 
juli och augusti. september och ok
tober samt november och decem
ber. 

Niir siirskilda skii/ .f('ire/igger. 
kan riksskatte1·erkct hcs/uta att re
dc11·i.111ini;speri11d tills 1·id11re skall 
l'llrll ltal1·t eller helt kalendatir. 

Till skattskyldig. som redovisat 
reklamskatt fiir annonser i sjiilv
stiindig periodisk ruhlikatilln. som 
har karaktiir av dagspress, populär
press eller fackpress. {iterbetalar 
riks.,katteverket s;'t stor del av den 
erlagda skallen för ell k11/1'11d<'nh· 
.;nm svarar mot en skattepliktig om
si1ttning om. s:1vill giiller dagspress. 
högst 9 miljoner kronor för helt iir 
lh.:h. siivitt giiller annan press. hi)gst 
(1 miljoner krnnor fiir h.:lt {ir. :\ler
betalningen sker efter utgangen a\· 
varje halvt ku/endel'lir. Fill' första 
halvi1re't a\· ett /..alc11der1ir L'1r C1tcr
becalat belopp ej överstig~t .,Ji.att.:n 
pii en Lllll.,i1llning Llm hiilften a\· de 
niimnda beilippen. 

Redovisningsperiod omfattar 
fl•å kalendemulnader. Skattskyldig 
som, i förekommande fall efier så
dan återbetalning eller befrielse 
som a1•ses i 2.f .~.för närmast f()re
gående heskattnin1tsår har redm·i
sat eller skulle ha redm·i.rnt rek
lamskatt med minst 300000 kronor 
skall dock lii111na deklaration Jdr 
1·arje kalendermclnad. 

Till skattskyldig. som rcdln isat 
reklamskall för annllnser i sjtilv
ständig periodisk publikation. som 
har karaktiir av dag~press. plipuliir
press eller fackpre~s. iiterbetalar 
riksskattevcrkec sa stor del av den 
erlagda skatten for ett heskall-
11i11r.;silr Sl>m o;\·arar 111<.ll en skatte
pliktig ornsiittning Llm. s~ivill galler 
dag.,pre-;s, hilg~l 9 miljoner krL1nor 
flir helt iir och. sil\ itt gäller annan 
pres>. högst 6 mifjpner krl>nOr fiir 
helt iir. Aterbt:talningen sker cfcer 
utg{rngen av \ a;:jl' halvt l>e.1/..111t-

11i11g.1,/1-. hir för-.l<1 haf\·ilrct a\' ett 
hc'.1/..utt11i11g.11ir fiff i1lerbetalat be
lopp ej iiver-;tig<t skallen p~i l'll 0111-

siillning om hiilften av de nJmnJa 
heloppen. ...\r l'tt hesk11T111inr.;.1<lr 
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längre eller kortare iin to/1· måna
der skall de w1gil'11a griinserna räk
na.1· upp eller ned i mots1·arande 
llltlll. 

Föreligger rätt till äterbetalning enligt första stycket får riksskatteverket. 
om den skattepliktiga omsättningen kan förväntas med säkerhet icke över
stiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket. medge 
befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt. 

Om synnerliga skäl f"ördigger. kan riksskatteverket återbetala skatt tidi
gare än som anges i första stycket. 

Införes till landet reklamtrycksak 
som är skallepliktig enligt 5 § eller 
annonsblad som utgivits utomlands 
skall reklamskatt erläggas till tiill
myndiglzet. Tullagen ( 1973: 670) 
gäller i.fi·clga 0111 skatten. Därjiimtc 
giiller ../6 ~lagen ( 1959:92) om fiir
farandet i·id i·iss konrnmtion 1·be
skatt11ing. 

Reklamskatt vid införsel utgår 
med JO procent av heskattningwär
det. Som heskattningsvärde anses 
varans viirde beräknat enligt 6 * 
tullförordningen ( 1973: 979). Visas 
att detta viirde innefattar kostnad 
som ej ing:lr i heskattningwiirde en
ligt 13 ~ andra stycket. skall ·he
skattningsvärdec reduceras i mot
svarande mi"tn. lkskattningsviirdet 
för annonsblad hcriikirns efter sam
ma grunder som giiller för reklam
trycksak. 

Talan mot beslut enligt 7 *· 11 .~ 
andrn 'IY<-k1:t. l I § cmdrt1 .\tyder. 
22 .~ cller 2-1 ~ ;mdra eller tredje 
-,tycke! Firc.1 lws regcringcn genom 
hewitr. 

Tu/an 111111 h,·.1/111 i.fi·tigu om 111dii-

111c111de 111· 1·i1c e11/ii:t :!Il:~ .fiircs lio1 

Au111111urriill<'ll .i.:e110111 hc.1Tiir. 

(Se vidare anvisningarna.) 

!lifors till landet reklamtrycksak 
som iir skattepliktig enligt 5 * eller 
annonsblad som lzar utgivits utom
lands skall reklamskatt erläggas till 
t11ll111y11diglzete11. Diirl'idgii/lcr tull
lagen ( 1973: 670) och 9 kap . ../§ la
gen I ) om p1111Atska11er 
cJ<'h prisregleri11g.rn1',i;(fter. 

Reklamsbtt vid införsel utgar 
med 10 procent av beskattnings vär
det eller. om 11eJ.1ii1111ing. lzar med
ge Ils enligt 14 ~. med det liii.:re he
le111p .10111 ji'iranlecls a1· 11cd.1ii1111i11[.;
e11. Som heskattningsvärde anses 
varans viirde beriiknat enlig! 6 * 
tullförordningen ( 1973: 9791. Visas 
att dctt<·1 viirde innefattar ko'1nad 
-;om ej ing;ir i bcskattningsviirde en
ligt 13 * andra stycket. skall be
skallnir.gwiirdct reduceras i mot
warandc mån. Be:,kattningsviirdet 
för annonsblad heriiknas efter sam
ma grunder som giillcr fiir reki<1m
trycksak. 

Talan mnt beslut cnligl 7 ~ eller 
~'-I * aridra eller tn:djc <,tycket .f;irs 
ho~ regeringcn genom besvär. 

'Scn;,-,1.:: 11<.khc JLJ7-l:-llh. -,e ~m:n 197-1: X63. 
'' St:na,le l\'dCl'>c' l'J7.'i: 117. 
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Nurnrande lydelse 

Mot beslut av riksskatteverket 
enligt 10 § första stycket, 14 eller 
15 § eller mot beslut om föreläg
gande av vite får talan ej föras. 

49 

Fiireslagen lydelse 

Beslut av riksskatteverket enligt 
10 §första stycket eller 14 §får inte 
öi·erklagas. 

33 § 

Regler f()r förfarandet vid be
skattningenfinns i lagen ( I 
om punktskatter och prisreglerings
a l '/? ifi er. 

Bestiimmel.1·er1w i 3 kap. 5 § 
niimnda lag om kontroll hos annan 
än skattskyldig skall tillämpas på 
varje niirin!{sidkare hiir i landet för 
vars räkning annons eller reklam i 
någon annan form än annons o.f~ 

fellflig!{<>rs eller reklamtrycksak 
fiwnstiills. 

Anvisningar 
till 13 § 

Med vederlag avses, när skatt
skyldighe1 inträder enlixt 11 § /("irs-
1<1 s1ycke1. den liki·id som erlullles 
ko111an1 eller som i annan form 
kommer den skal/skyldige till Rf)(}o, 
och niir ska11skyldighe1 inlriider en-
li1-U 11 §andra .\'/ycke1. det avtalade 
priset, däri inriiknat avtalade pris-
tillägg enligt faktura eller annan 
handling. 

Med vedt:rlag avses det avtalade 
priset. däri inräknat avtalade pris
tillägg enligt faktura •eller annan 
handling. 

från vederlag får ej avräknas s. k. villkorlig rabatt som utgår vid betal
ning i efterhand inom viss tid. Utstiilles viixcl eller annat skuldebrev för 
betalningen. utgöres heskattningsviirdet av belopp enligt sådan handling 
med tilliigg av vederlag som diirutöver kommit den skallskyldige till godo. 
Avdrag för ej göras for Jiskonto vid diskontering av st1dant skuldebrev. 

Utgar i frilga om reklamtrychak gemensamt vederlag for prestationer 
som skall inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer. be
stämmes heskattningsväruet efter uppudning av vederlaget efter skälig 
grund. Motsvarande gäller niir gemensamt vederlag utgår för skattepliktig 
annons eller skattepliktig reklam och annan prc~tation. 

Skäligt viirue enligt 13 § tredje stycket bestämmes enligt ortens pris 
enligt samma grunder som förc~krives för saluvärde i kommunalskattela
gen (I 928: 370). 

Beskattningsvimlet av siirtryck utgöres av den faktiska kostnaden för 
frarnstiillningen av siirtrycket. 

1. Denna lag triider i kraft den 1 juli 1984. 
2. De :ildre be-;tiimmelserna i 17. 21 och 22 ~~och medgiv<1nden som 

4 Riksdagen 1983/R4. 6saml. Nr 22 
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lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovis
ning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings
avgifter träµer i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen. 

3. De äldre bestämmelserna i 29 §om att riksskatteverket skall meddela 
förhandsbesked gäller för ärenden. i vilka yttrande från reklamskatte
nämnden har avgetts före ikraftträdandet. 

4. De nya bestämmelserna i 14 *första stycket tillämpas även på ansö
kan om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före 
ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken skattskyldighet 
inträder efter ikraftträdandet. 



SkU 1983/84:22 51 

11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 

Härigenom föreskrivs i.fråga om lagen ( 1972: 435) om överlastavgift 
dels att 9 §skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 och 11 *§. av nedan 

angivna lydelse. 

Nu\'l1rande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §1 

Bestämmelserna i 6. 8. 30-32 
och 43 §§ vägtrafikskattelagen 
<I 973: 601) äger motsvarande 
tillämpning på överlastavgift. 

Denna lag gäller ej i fråga om for
don som 

är registrerat i militära fordonsre
gistret, 

brukas av försvarsmakten enligt 
skriftligt avtal med militär myndig
het, 

är taget i anspråk med nyttjan
derätt enligt all111iinna .fi>rf<>R<lflde
lage11 ( 1954:279), rehisitionslagen 
I 1942: 583 ), heredskapsji'irfi>gande
lagen r 1942:584! eller civilförsvars
lagen (1960:74). 

1 Scna,tc lydelse 1975: 1413. 

Bestämmelserna i 3 ,l;i andra 
stycket och tredje stycket första 
meningen. 6. 8, 26a, 30. 32 
och 43 §§ vägrafikskattelagen 
(1973: 60 I J äger motsvarande 
tillämpning på överlastavgift. Vad 
där siigs om heskattningsmyn
dighet gäller då länsstyrelsen. All
mänt ombud fiir ö1·erlastavgifi är 
den som ji'irordnats som ombud 
med stöd av 3 §fjärde stycket 1·iig
tra.fikskattelagen. 

Denna lag gäller ej i fråga om for
don som 

är registrerat i militära fordonsrc
gistret. 

brukas av försvarsmakten enligt 
skriftligt avtal med militär myndig
het. 

är taget i anspråk med nyttjan
derätt enligt förjiJgandelaRen 
( 1978: 262 J eller civilförsvarslagen 
(1960: 74). 

10 § 

Bestiim111clsema i 3 kap. 7-
15 §§ sa111t 9 kap. 2 och 3 §§ lagen 
I J v111 punktskatter och pris
reglering.rnl'g(fier får tilliimpa.1· 
ii1·en .fi'ir att inhiimta upplysningar 
till ledning för hes/ut 0111 61·crlast
m·g(fi. Beslut att 11pplrsning skall 
inhiimtas .får fattas. 11to111 m· läns
styrelsen. lll' riksskatte1·erket cjicr 
samrdd med länsstyrelsen. Vad i 
3 kap. 9. Il, 13 och 15 H niimnda 
lag .1iigs 0111 heskattningsmyndig
heten skall i .1iidant }id/ i stiillct giil
la riksskattererket. 
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N111•arande lydelse 

52 

Föreslagen lydelse 

ll § 
Länsstyrelsen.f beslut enligt den

na lag ö1•erklagas genom ben·är 
hos kammarrätten. Allmänna om
budets besvärstid räknas från be
slutet.~ dag. För be.n·är gäller 1•i
dare 8 kap. 4. 6, 11och13 §§lagen 
( ) om punktskatter och pris
reg!eringsavgifter. Vid tillämpning
en a1· 8 kap. 6 § är motpartens be
svärstid dock ll'å 1'eckor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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12 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 820) om skatt på spel 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972: 820) om skatt på spel 1 

de/satt2,8,9, 12-15, 17, 18,20och21 §§skallupphöraattgälla, 
dels att 7, 11 och 22 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 23 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nui'arande lydelse 

Den som avser att bedriva spel 
som medför skattskyldighet skall 
anmäla sig för registrering hos 
riksskatteverket. 

Anmälan göres senast den 15 i 
månaden närmast före den månad 
då spelet avses hli påbörjat. 

Om verkställd registrering utfär
dar riksskatteverket särskilt bevis 
som sändes till den skattskyldige. 

7 § 

Föreslagen lydelse 

Den skattskyldige skall vara re
gistrerad hos riksskatteverket. 

11 §2 

Redovisning för .1pelskatt sker lö
pande genom deklaration för be
stämda redovisningsperioder. 

Redovisningsperiod utgör i fråga 
om roulettspel kommande kalen
derkvartal och ifråga om bingospel 
fiirflutet kalenderkvartal. Bedrives 
verksamhet inom nöjespark, tivoli 
eller liknande anläggning säsong
mässigt, kan riksskatteverket med
ge kortare redovisning.1period än 
·helt kalenderkvartal. 

Redovisning skall lämnas för var
je tillstånd för sig. Riksskatteverket 
kan dock medge, att gemensam re
dm·isning får lämnas för flera till
stånd. 

Redovisning för skatt på roulett
spel lämna.1· för mrje kalender
månad. Skatt på bingospel redovi
sas för redm'isningsperioder om 
två kalendermånader. 

Deklaration skall lämnas för var
je spe/plats. Riksskatteverket får 
medge att en gemensam deklara
tion lämnas för flera spe/platser. 

22 § 

Talan mot beslut i fråga som 
m·ses i I I § andra eller tredje 
stycket eller 15 § föres hos rege
ringen genom besvär. 

Talan mot beslut ifråga om utdö
mande av vite enligt 9 §föres hos 
kammarrätten genom besvär. 

1 Lagen omtryckt 1978: 761. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 145. 

2 Senaste lydelse 1978: 761. 
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Nuvarande lydelse 

Mot beslut av riksskatteverket 
enligt 5 § första stycket eller 7-
8 §§ eller mot beslut om föreliig
gande m• l'ite får talan ej fiiras. 

54 

Föreslagen lydelse 

Beslut av riksskätteverkct enligt 
5 § första .stycket eller I/ § andra 
stycket får inte överklagas. 

23 § 

Regler fiir förfarandet vid be
skattningen- finns i lagen ( ) 
om punktskatter och prisreglerings
avg(fter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpack
ningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa 
dryckcsförpackningar1 

dels att 8 och 12 §§skall upphöra att gälla, 
dels att 2, 7, 9 och 13 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Riksskatteverket är avgiftsmyn
dighet utom i fall där avgift skall 
erläggas vid förtullningen. 

Införes avgifispliktig förpack
ning till landet skall avgift erläggas 
till tullmyndighet. Tullagen (1973: 
670) gäller i fråga om avgiften. 

Avgiftsskyldig enligt 3 §skall an
mäla sig för registrering hos riks
skatteverket senast två veckor in
mm verksamhet som medför av
g(fisskyldighet börjar eller över
tages. Anmälan göres på blankett 
enligt fastställt formulär. Ändras 
fiirhcl/lande som uppgivits i an
miilningslumdling skall riksskatte
verket underrättas inom två 1·eckor 
efter ändringen. 

Om verkställd registrering utfär
dar riksskatteverket bevis som sän
des till den m·giftssky/dige. 

Uppkommer förlust på fordran, 
som avser förpackningar för vilka 
m•giji redovisats, eller har sådana 
förpackningar återtagits i samband 
med återgång m· köp, får avdrag 
göras för det antal förpackningar 

' Lagen omtryckt 1975: 144. 

2 § 

7 § 

Föreslagen lydelse 

Regler om förfarandet vid uttag 
av a1·gifter enligt denna lag finns i 
lagen (. ) om punktskatter och 
prisregleringJ<H'gifter. 

Införs avgiftspliktiga förpack
ningar till landet i annat fall än som 
avses i 4 § skall avgift betalas till 
tullmyndigheten. Dän·id gäller tull
lagen (1973: 670) och 9 kap. 4 § la
gen ( ) om punktskatter och 
prisre g le ring savg iji er. 

Den som är avgiftsskyldig enligt 
3 § skall 1•ara registrerad hos riks
skattevcrket. 

I deklaration får avdrag göras 
för avgift på förpackningar som 

I. har sålts med förlust for den 
avgijisskyldige, i den månförlusten 
hänför sig till bristande betalning 
från köparen, 

Scnastt: lydelse av lagens rub1ik 1975: 144. 
' Senaste lydelse 1978: 125. 
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Nuvarande lydelse 

som s1·urar mot den ui·gift som be
löper på den uppkomna förlusten 
eller de återtagna förpackningarna. 
Har avdrag gjorts för förlust på 
fordran och inflyter därefter betal
ning, skall redovisning åter lämnas 
för det antal förpackningar som 
svarar mot det betalda beloppet. 

56 

Föreslagen lydelse 

2. återtagits i samband med 
återgång av köp. 

A 1·drag enligt första stycket I får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del ai· avgiften som förlus
ten 1•isas utgöra al' fiirpackningar
nas försäljningspris. Har· sådant 
avdrag gjorts och inflyter därefter 
betalning, skall redovisning åter 
lämnas för avgiften på det antal för
packningar som betalningen avser. 

13§ 

Talan mot beslut enligt 8 eller 
11 § föres hos regeringen genom 
besvär. 

Talan mot beslut enligt 11 §förs 
hos regeringen genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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14 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtrafikskattclagen (1973: 60I) 1 

dels att 4 a § skall upphöra att g:illa . 
. dels att 3. 24. 26- 28, 30 och 31 § § skall ha nedan angivna I ydelse. 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer. 26a. 30a och 30b §§. 

samt närmast före 24, 26a. 27, 28. 30a, 30b och 31 §§ nya rubriker av 
nedan angivna lydelse. 

dels att rubriken närmast före 22 § skall lyda "Skattebeslut m. m." och 
att närmast före 29 § skall införas rubriken "Betalning". 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

3§ 

Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län. där fordonets ägare 
har sin adress enligt bilrcgistret eller, om fordonet ej är registrerat, i det liin 
där fordonets ägare har sitt hemvist. Saknar ägaren hemvist inom landet. 
är länsstyrelsen i Stockholms län beskattningsmyndighet. 

I l'llrje län skall finnas allmänt 
ombud som för det allmännas talan 
i mål och ärenden enligt denna lag. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer förordnar 
111/miilll omhud och stiil{fiireträdare 
för denne. 

Beska I I ning smyndigheten får an
lita .rnkkunnii,: i enlighet med rei,:
lcrna i I kap. 6 § lagen ( J 0111 
punktskal/er och prisreglcri11g.1m·-
gijier. 

Hos beskattnings111yndigheten 
skall det finnas el/ allmänt ombud 
som för det allmännas talan hosji"ir-
1·alt11ingsdv111stol i mål och tirenden 
enligt denna lag. Omhudet skall 
också ytlra sig i mål och ärenden 
hos riksskat11Terket 0111 JiOirhands
hesked. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer förord
nar det allmii111w ombudet och er-
sättare för denne. 

Efterbeskatt11i11g 

2H 
Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fast

ställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att 
I. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och 

avställning av fordon, 
2. föreskriven anmälan till registreringsmyndighekn ej gjorts. 
3. i anmälan eller ansökan till registrcringsmyndigheten lämnats oriktig 

uppgift. 
4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbesiktning efter ändring 

som avses i 13 eller 19 §. 

1 Lagen omtryckt 1979: 280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: ~69. 
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N111·ara11de lydelse Fiireslage11 lydelse 

Tillkommande skatt fastställs go;:nom beslut om efterbeskattning iiven 
när vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i 
mål om skatt. 

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 * tredje 
stycket motsvarande tillämpning. 

Beslut om eftabeskattning med
delas även om skatt fastställts en
ligt 23 s eller tid som sägs i 23 § 
andra stycket löpt ut 111e11 filr ej 
meddelus senare iin fi•m år från ut
gången av det skatteår skattt:n 
avser. Om såda11t hcs/111giilleri1)1·
rigt 21 ~ ji'irsta stycket andra punk
tf.'11 samt andra och tredje sryckena 
lagen ( 1959: 92) om fi.irfim111det i·id 
l'iss kon .rnmti< 1nshc skatt 11i11g. 

Beslut om efterbeskattning med
delas även om skatt fastställts en
ligt 23 ~ eller tid som siigs i 23 § 

andra stycket löpt ut. E.fterhcska11-
11i11g jilr ej ske om inte heska11-
11ingsmyndighetc11 111edde/11r hcs/111 
0111 de/la senast under .1jätte året 
ejicr utgången av det skatteår skat
ten avser. /:jierbeskat111i11g på 
gru11J m· oriktig uppg(ft i mäl 0111 

skall jilr d<lck ske inom etl år ejier 
111gängen m· den mån11d då cll'!,0-
randc i mälct har vunnit laga krqft. 
'/id efterbeskallning enligt denna 
lag gäller i iii'rigt 4 kap. 11 och 
12 H /agrn ( ) 0111 punktskal/er 
och prisreg/cringsavg(fter. 

26 § 

Efterbeskattning skall ej sko;: om 
det skattebelopp som tillkomma är 
att anse som ringa clkr det med 
hänsyn till omständigheterna fram
står som uppenbart oskäligt att ef
terbeskattning sker. 

Efterbeskattning får inte ske om 
det skattebelopp ~om e,fierbeska11-
ningen m·ser är att anse som ringa 
eller om det med hänsyn till om
ständigheterna framstår som up
penhart oskäligt att efterhcskatl
ning sker. A 1·ser prt'irningen flera 
skatteperioder för samma skattcär 
skall frågan om skatteheloppct iir 
all a11.1·i· som ringa bedC:itnas med 
hänsyn till det sammanlagda belop
pet .ti>r perioclcma. 

Rättelse 

26a ~ 

Fin ner beska/ t nings111yndighc tc1i 
att ett skattehcs/ut eller ett hes/ut 
om ejierheskallning har h/ii·it orik
tigt på grund a1· felriikning, miss
skrirning eller annat uppenbart 
ji'irhi.H'l'ndc skall my11dighetl:'11 be
sluta om riillelse. 
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N 111 • a rtuuil' lydelse Föreslagen lydel.\'l' 

Skattetillägg 

2H 
Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndighetcn den skattskyldige 

skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer. 
Har skattskyldig i m;ll om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes 

oriktig. påförs honom skattetillägg med tjugo procent av den skatt som ej 
skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår 
dock ej. om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för 
sent. 

I fråga om skattetilliigg skall 37 d 
och J7f .~§. 37g § andra stycket 
samt 37'1 ~'lagen (1959:9210111.fär
farandet i·id l'iss kons11mtio11she
skatt11ing tillämpas. Uppgår skatte
tillägg eller sammanlagda beloppet 
av flera samtidigt till fastställelse 
föreliggande skattetillägg ej till 50 
kronor, päförs 1j tillägg. 

I fråga om -;kattetillägg skall 7 
kap. 4 §, 6 §. 7 §andra stycket och 
8 § lagen ( J <!fil punktskalfer och 
prisreglcringsai·Rifter tillämpas. 
Uppgår skattetillägg eller det sam
manlagda beloppet av flera samti
digt till faststiillelse föreliggande 
skattetilliigg inte till 50 kronor. på
förs inte tilliigg. 

Fråga om skattetilliigg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om 
skattetilliigg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av 
kammarrätten på talan av allmiint ombud. Sådan talan får föras, om den 
oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i 
m<llet, m:h skall vikkas inom ett år från utgången av den månad då dom 
eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. 

Försening.1w•gift 

28 * 
Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometer

skattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om 
uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde 
fordonet vid utgången av skatteperioden, om ej annat följer av andra 
stycket. 

Har i fall som avses i första stycket iigaren underlåtit att inom föreskri
ven tid lämna uppgift för skatteperiod om fordonets körsträcka för minst 
en av de tre närmast föregående skatteperioderna påför beskattningsmyn
digheten iigaren förseningsavgift. Detsamma giiller om ägaren har anma
nats att lämna uppgift om körsträcka men L~i efterkommit anmaningen inom 
tid som har föreskrivits i denna. 

Förseningsavgift enligt andra stycket utgi\.r med HlO kronor. Avgiften 
bestäms dock till 200 kronor om försening~avgift har påförts för minst en 
av de tre närmast föregående skatteperioderna eller om förseningen avser 
uppgift som ägaren har anmanats att lämna. 

Fråga om förseningsavgift prövas Fråga om förseningsavgift prövas 
av beskattningsmyndigheten. I fri\- av beskattningsmyndigheten. I frå
ga om förseningsavgift skall 37f § ga om förseningsavgift skall 7 kap. 
J{'irsta och Tredje styckena s<11111 () !$ .f{'inta och tre<U<' styck.1:'1111 samt 
37 h !$lagen ( 1959: 92) 0111 Firfill'an- 7 kap. 8 § lagrn ( I 0111 p1111k!.1ka1-
de1 i·id 1·iss k1m.1·11111tionsh,·.1·kaTI- ter och prisreg/cring.\'Lll'Rifll'I' till-
11i11g tillämpas. Utiii·a 1·ad som .fi'i- liimpas. Diirut1hcr gäller att förse-
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r(·skrii·s i niimnda 37 f § första 
styckl't gäller att förseningsavgifter 
avseende samma fordonsägare för 
en och samma skatteperiod får ned
sättas till 500 kronor eller. i fall som 
avses i tredje stycket andra mening
en, I 000 kronor. 
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Föreslagen lydelse 

ningsavgifter avseende samma for
donsägare för en och samma skatte
period får nedsättas till 500 kronor 
eller. i fall som avses i tredje 
stycket andra meningen, I 000 kro
nor. 

30 §2 

I den män ej annat fii/jer av den
na lag äger 4, 9, 12-15 och 22 §§ 
lagen f/959: 92) om fijrfarandet vid 
l'iss konrnmtionsheskattning mvt
srnrande tillämpning i fnlga om 
förJiirandet enligt denna lag. Vad 
hestiimme/serna innehäller om de
klaration gäller i stället uppgift, 
som skall lämnas enligt särskilda 
fi.ircskr(fter och ligga till grund för 
pclfiiring ellerfaststiillelse av skatt. 

Vad i uppbördslagcn !1953: 272) stadgas om indrivning, avkortning och 
avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälia fordonsskatt, kilometer
skatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vid återbetalning av skatt skall 
avräknas endast sådan till betalning fö1fallen fonlonsskatt eller kilometer
skatt som ej erlagts, restavgift som belöper på sådan skatt samt sådan 
avgift enligt hilregisterkungörelsen { 1972: 599) som uppbäres i samband 
med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkning av avgifter som nu 
har sagts äger 23 och 3 \ §§ motsvarande tillämpning. 

Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av 
fordonsskatt. kilometerskatt. restavgift. skattetillägg och förseningsavgift. 

" Senaste lydelse 1982: 994. 

Skattekontroll 

30a § 

Bestiimmelsema i 2 kap. /I §. 3 
kap. 2-5 H. 6 §första stycket och 
7-15 §§samt 9 kap. 2 och 3 §§la
gen ( I om punktskatter och pris
regleringsavgifter gäller vid kon
troll m· l'iigtrafikskatt. 'v'ad som 
sägs om deklaration gäller i stället 
uppgifter som skall lämnas enligt 
särskilda föreskrijier och ligga till 
grund för påföring eller faststiil
le/se al' skatt. 

Skattern·ision får företas, för
utom a1· heskattningsmyndigheten, 
a1· riksskutteverket. Vad i 3 kap. 9. 
Il, 13 och 15 §§sägs om heskatt-
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ningsmyndighet skall dän·id i::älla 
riksskatteverket. Beslut om säd an 
re1·ision fattas av riksskattel'erket 
ejier samråd med heskattni11gs
myndighete11. 

Förhandsbesked 

30h § 

Bestämmelserna om ji"irlwnds
hesked i 6 kap. lagen ( J om 
punktskatter och prisregleringsa1·
g(fter giiller ii1·en .fi"ir 1·iigtrafi/.:
s/;att. I/ad diir siigs om heskatt
ningsmyndighet gäller ri/.:sskc1tte-
1·erket, och 1·ad som siigs om all
miint 0111h11d gäller allmiint om hud 
l:'nligt 3 §. 

Ben-är 

31 § 

Mot beslut som avses i 23-27 §§. 
28 § andra eller tredje stycket eller 
40 § eller som avser rättelse eller 
11tdii111a11de m· l'ite får skattskyldig 
och allmänt ombud föra talan ge
nom besvär hos kammarrätt. 

Mot heslut som avses i 23-27 **· 
28 § andra eller tredje stycket eller 
40 * eller som avser r~ittelse får 
skattskyldig och allmänt ombud 
föra talan genom besvär hos kam
marrätt. Allmänna 0111h11dets he
.\Tiirstid rii/.:na:; från beslutets dag. 

Mot beslut enligt 16 § andra stycket andra meningen eller 21 § fjärde 
stycket tredje meningen får skattskyldig föra talan genom besv:ir hos 
regeringen. 

Bestämmelserna i 40 och 45 §.~ 
lagen ( 1959:92) om.får.farandet l'id 
l'iss ko11.rn111tio11shes/.:attni11g gi1ller 
i tilliimpliga delar hesl'iir i fråga 
som ll\'.1es i fiirsta stycket. 

Allmii11t om hud får föra tala11 till 
skatts/.:yldigs fi'imui11. 

Best:immelserna i 8 kap. 2. J, 4. 
6, 11 och 13 §.~ lagen ( I 0111 

p1111kts/.:atta och pri.1n·glai11g.1m·
Kifier gäller ii1·e11 jl'ir l'ligtrafi/.:s/..att. 
\lad diir siigs 0111 allmänt omhud 
gäller då all111ii111.omh11d l'nligt 3 §. 

Vid tillii111p11inge11 111· 8 kap. 6 § är 
motpartens he.1Tiirstid dock 11·11 
1·eckor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 226) om prisreglcring på fiskets områ
de 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1974: 226) om prisreglering på 
fiskets område 1 

dels att 9, 15, 16 och 20 ~§samt rubriken närmast före 19 § skall upphöra 
att gälla, 

dels att 8. 11, 13, 19. 21 och 23 **skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Prisrcgleringsm·gift för .\'l'ensk
fungadfisk skall erläggas i den ord
ning statens jordbruksniimnd be
stämmer. Jordhruk.rnii11111de11 fclr 
f<>reskril'll att avgiji skall 11ppbiiras 
a1· komm1111al.fiskham11sf<>rrnlt11i11g 
eller annan organisation. A 1·giji 
som uppbäres m· annan än jord
bruksnämnden skall redm·i.rns till 
denna. 

Fiires/agen lydelse 

Prisregleringsa 1·gijien skall ht'/11-
/as m· köpare11. Säljaren skall dock 
hl'lala m·g(fi jiir 

I. fisk m· egen .fångst som han 
säljer i ji1.1·1 jiskb11tik .for fiirhruk-
11i11g i kiiparens h11slulll. 

2. jisk .1·cm1 ft'irs iland m· de11 .1·ufll 

.fiimto111 fiske bedril·er handel fllt'd 
inköpt fisk. 

3. fisk m· egen fil11gs1 som han 
fi'ir iland i Sn·rige och därejier ex
porterar. 

4 . .fisk a1· egen jilngst som han 
.1jiili· ho·eder och .1ii(il'r. 

Fiir.fisk som siilj.1 1·id.fi.1ka11ktion 
skall den sofll hedrin·r a11k1io11c11 
het11/11 m·gifien. 

11 *" 
Prisregleringsavgift för import

fisk skall. om l'.i annat./iJljer m· and
ra .1tvcket. erläggas till tullverket i 
den ordning som gäller för tull. 
Aven i övrigt gäller i sf11.lant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. A vgiftsmo:dlen skall 
inlcvereras till statens jordbruks
nämnd i den ordning regeringen be
sUimmer. 

Jord/Jruk.1niim11dc11 Ji)r e.ftcr 
samrtid med gc11era/1ullstvre/sen 
fi'ireskri1·11 1111 m·g(f( i .11iil/e1 skall 
11p1ihiiras m· ko111m111111/ .fisklw11111s-

' Senaste lydelse a\' 
9 ~ 1980: 406 

15 ~ l<Jt<O: 406 
20 * 1980: 40t.. 

' Senaste lydelse 1974: 866. 

Pri~regleringsavgift för import
fisk skall. om inte jc1rdhmk.111ii11111-
dl'n e.fier .1111111«/ci nwd genera/1111/
stYrelsen fi.ire.1k1-ii'cr 1111n11t, o:rliig
gas till tullverket i den ordning som 
giiller för tull. A ven i övrigt gidlcr i 
Sådant fall i tifömpliga delar vad 
som är föreskrivet om tull. Avgifts
medlen skall inlevereras till statens 
jordhruksnämnd i den ordning rege
ringen bestämmer. 
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Jön·altning eller annan organisa
tion. A1·gift som uppbiire.1· a1· annan 
än jordbruks nämnden skall redm·i
sas till denna. 

För sådana varor som anges i bi
lagan till denna lag och som förs ut 
ur landet skall erläggas utförselav
gift. Avgiften uppbärs av statens 
jordbruksnämnd eller den jord

. bruksniimnden bemyndigar. 
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Fiireslagen lydelse 

För sådana varor som anges i bi
lagan till denna lag och som förs ut 
ur landet skall erläggas utförselav
gift. Avgiften uppbärs av statens 
jordbruksnämnd. 

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna avgiftsskyl
dighet. 

Föreligger avgiftsskyldighet får. om jordbruksnämnden inte medger an
nat, utförsel ske endast om bevis att avgiften har erlagts företes för tull
myndigheten. 

Nii111nden fär som 1·illkor Ji"ir 
medgil'llndc enligt tredje stycket Ji"i
reskrii·a att sii/.:.erhet s/.:.all stiillas 
J("ir 11\',~{ftsbeloppct. 

19 §4 

I fräga om annan avgift som 
avses i denna lag än sådan som cr
liiggcs till tullverket gäller i de11 
omJi111ning statens jordhmks-
11iim11d hcstiimmer i tilliimpliga cle
lar 8-12 s~ lagc11 ( 1959:9210111.fi"ir
Ji1ranclet rid 1·i.1.1· /.:.011.rnmtio11.1h1·
sk111t11i11g. \'11d som i nii111nJa lag 
siigs 0111 hnkattnings111y11dig/1ct 
giil/er jordhm/.:..1nii11111de11. 0111 
s/.:.11ttskyldig dc11 so111 iir skyldig att 
aliig1-:11 m·g(li och t1111 s/.:.11ttt'pli/.:.tig 
1·ura 111·gifi.1helagd 1·11ra. 

Den som till ledning vid faststiil
lande av avgift uppsi'itligen eller av 

grliv oakts<unhet avger handling 
med oriktig uppgift och diirigenom 
föranleder fara for att avgift 1111d1111-
dmg1".1· dii111cs till hiiter eller fongcl
se i högst tvi! i1r. om 1j giirningen är 
belagd med '1raff i lagen ( 1960: -11 ~J 
tim ~traff för varusmuggling. 

I fråga om annan avgift som 
avses i denna Jag än ~ådan som er
liiggs till tullverket gäller lagen 
( ) t1111 pun/.:.t.1/.:.attcr t1ch 
prisrcglc ri11gsa 1 ·g Ui er. 

Den som till ledning vid fashtiil
lande av a1·gift uppsiitligen eller JV 

grov oaktsamhet avgt:r handling 
med oriktig uppgift och diirigerwm 
fliranll'dcr for;1 for att avgift 1111d1111-
dw.1. d1i111s till böter eller fängelse i 
hög'>! td iir. om inte g:irningcn iir 
belagd med straff i lagen ( 1960: -1181 
lllll straff fiir 1·aru,muggling. 

·'Med nul"arande lvdc:be a1·ses den i prup. 19X.\-~4: hl flire,l;1gna lvdeben. 

·• Sena>!<: lvdclsc 19XO: 406. 
' Senast~ l~·Jclsc 19XO: .JO(l. 
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Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift eller, så
vitt gäller m·g{fi enligt 7 §. bryter 
mot 4 § lagen ( 1959:92) om förfa
randet 1·id 1·i.u konsumtionsbe
skattning dömes till böter. 

I ringa fall dömes ej till ansvar 
enligt första eller andra stycket. 
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Föreslagen lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift döms till 
böter. · 

Detsamma gäller om den som 
skall erliigga a1·giji enligt denna 
lag till annan än wllmyndighet upp
·såtligen eller. a1· gro\' oaktsamhet 
åsidosätter bokföringsskyldighet 
eller fiireskri1·en skyldighet att föra 
och bel'ara räkenskaper och där
igenom a//l'{lrligt ji'irs1,årar jord
hruksnä mndens kon troll1·erksam
het. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första - tredje styckena. 

23 §6 

Beslut, som statens jordbruksnämnd i särskilt fall meddelat enligt denna 
lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, i fråga om annat 
än en import- eller exportlicens, får överklagas hos kammarrätten genom 
besvär. 

Andra beslut, som jordbruksnämnden meddelat enligt lagen eller med 
stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regering
en gcnom besvär. 

Jordhruks11iit1111de11s hesll/f i frd
gor som lll'.l'l'S i 8-12 §§ lagen 
(1959:92) om fdr}iirandet 1·id 1·is.1· 
k1111.111111ti1111sheskatt11i11g }är inte 
ii 1 ·1·rklaga.1·. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

'· l\kJ nLJ\aranJo: lydo:he :1\''iC\ d.:n i rrop. 198.l!H-I: fil fl>ro:,(agna Jydel'ien. 
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16 Förslag till 

Lag om ändring i bilskrotningslagen (1975: 343) 

Hiirigenom föreskrivs att l l § bilskrotningslagen ( 1975: 343) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse Föreslagen lydelse 

Il §' 

Bestämmelserna i lagen 
( 1978: 69l om försäljningsskatt på 
motorfordon med undantag av 8. 13 
och 15 §§ äger motsvarande 
tillämpning i fråga om skrotnings
avgift. 

Bestämmelserna i lagen 
( 1978: 69) om försiiljningsskatt på 
motorfordon med undantag av 8. 13 
och 15 §§ äger motsvarande 
tilliimpning i fråga om skrotnings
avgift. Vidare .finns hestiimmelser 
fi"ir skrotningsm'),:i/t i lagen 
( J om p11nktskat1er och pris-
rcgleringsavgift er. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

' S..:na<>te lyuelse 1978: 71. 

5 Riksdagen /983f8.I. 6 sam/. Nr 22 
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17 Förslag till 

Lag om ändring bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och 
avgiftsprocessen 

Härigenom föreskrivs att I * bevissiikringslagen ( 1975: 1027) för skatte
och avgiftsprocessen skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'{lf(J11dl! lydelse 

Denna lag är tillämplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt, tull eller avgift 
enligt lagen ( 1908: 128 s. 1 l om be
villningsavgifter för särskilda för
måner och rättigheter, uppbördsla
gen ( 1953: :!72l. taxeringslagen 
(1956:623). lagen (1958:295) om 
sjömansskatt, lagen ( 1959: 92) 0111 
.fi'i1fara11dct 1·id 1·is.1· kons11111tio11s
heskattni11g, lagen ( 1959: 5.52) om 
uppbörd av vissa avgifter enligt la
gen om allmän försäkring, m. m., 
st:impelskattelagen ( 1964: 308), la
gen ( 1967:340) om prisrcglering pu 
jordbrukets omräde, lagen 
( 1968: 430) om mervärdeskatt. ku
pongskattelagen ( 1970: 624). väg
trafikskattclagen ( 1973: 60 I), för
ordningen ( 1973: 602 l om särskild 
viigtrafikskatt, tullagen ( 1973: 670), 
lagen r 1974: 2:!6) om prisreglering 
på _fiskets område. 

I § 

Fiircslagcn lvdelse 

Denna lag är tillämplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt. tull eller avgift 
enligt lagen (1908: 128 s. I) om be
villningsavgifter för särskilda för
måner och riittigheter. uppbördsla
gen ( 1953: 272). taxeringslagen 
(1956:623). lagen !1958:295) om 
sjömansskatt. lagen ( 1959: 552) om 
uppbörd av vissa avgifter enligt la
gen om allmän försäkring. m. m., 
stiimpclskattelagen ( 1964: 308). la
gen ( 1968: 430) om merv:irdeskatt, 
kupongskattelagen ( 1970: 624), viig
trafikskattclagen ( 1973: 601 l. för
ordningen (1973: 602) om särskild 
vägtrafikskatt. tullagen ( 1973: 670) 
och lagen ( ) om p11nktska11cr 
och prisreglcri11i;sa1·gifter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984 . 
. S:ikrings[1tgiirder som har vidtagih m..:d stöd av iildre he-;t:immelser skall 

efter d..:n nya lagens ikraftträdande an~cs vidtagna med stöJ av denna. 
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18 Förslag till 

Lag om ändring i utsädeslagen (1976: 298) 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagen ( 1976: 298) 1 

dels att 6 *skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i 7 * orden "centrala frökontrollanstalten" skall utbytas mot 

''utsädeskontrollen · ·. 

N11wirande lydelse Föreslagen lydelse 

6 ~~ 

Om växtförädlingsavgift gäller i 
tillämpliga delar lagen (1959: 92) 
om ji"irfarandet l"id 1•is.1· konsum
tionsbeskattning utom såvitt a1·ser 
37 a-37 j ,H. Beskattningsmyn
dighet är statens centrala frökon
trollanstalt. Annan som utför stats
plombering av utsäde skall debitera 
och uppbära avgiften för centrala 
friikontrollanstaltens räkning. Vite 
ji"irelägges och utdömes a1· lant
bru/.:sstyrelsen. Till allmänt ombud 
utses tjänsteman hos lantbrukssty
relsen. 

Varje plomberingstillfälle utgiir 
scldan beskattningsperiod som 
{11'.l'e.f i lagen om .får}lirandet l'id 
1·is.1· kon.rnmtionsbeskat111ing. Vid 
tillämpningen m· 19 ~ nämnda lag 
har verkställd debitering samma 
verkan som där angii·et preliminärt 
besl11t. Avgiften skall i sådant fall 
erliiggas inom den tid som bestiim
mes av den som utför statsplombe
rmg. 

Om viixtförädlingsavgift gäller I 
kap .. 3 kap. 7-15 !$.~samt 4, 5, 8 
och 9 kap. lagen ( ) om 
punkt.l'katter och prisreglering.H11'
g(fter. Beskattningsmyndighet är 
statens utsädeskontroll. \/ad som 
sägs om heskattningsmyndighet i 3 
kap. och 9 kap. 3 .li nämnda lag 
skall dock gälla lantbruksstyrelsen. 
Om annan än statens 11tsiideskon
troll utför statsplombering av utsä
de. skall denne debitera och uppbä
ra avgiften för utsiideskontrollens 
räkning. Till allmänt ombud utses 
tjänsteman hos lantbruksstyrelscn. 

A 1·giftsskyldighet inträder rid 
varje plomberingstillfälle. Verk
ställd debitering har samma verkan 
som ett hes/ut enligt 4 kap. 3 .li la
gen( )om punktskatter och 
prisreglerings{l\·g(fier. Avgiften 
skall i sådant fall betalas inom den 
tid som hestiim.1· av den som utför 
statsplombering. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1984. 

1 Senaste lydehe av lagens rubrik 1979: 298. 
~ Sena,te lydelse 1978: 203. 
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19 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1977: 306) om dryckesskatt 

Härigen~Jm föreskrivs i fråga om lagen ( l 977: 306) om dryckesskatt 1 

dels att 3, 7, 12 och 14 §§skall upphöra att gälla, 
dels att 6, 8. 13 och 15 §* skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 16 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Den som inom landet yrkesmäs
sigt bedriver verksamhet som med
för skattskyldighet enligt 4 § första 
stycket skall anmiila sig fiir regis
trering hos riksskatteverket senast 
ti·ii 1·eckor innan 1·erksamheten pu
hiirjas eller ö1·ertages. A.ndrus för
hållande som uppgii·its i anmälan 
skall riksskatte1·erket underrättas 
inom t1·d 1•eckor e.fier ändringen. 

Om 1·erkstiilld rl'gistrering utfiir
dar riksskatte1·erket bevis som sän
de.1· till den skattskyldige. 

Fiir att 11\'göra om skattskyldig
het Ji'ireligger kan riksskatte1·erket 
it(fordra uppgift frän näringsidkare 
som t'.i har anmält sig ./()r registre
ring. 

8 § 

Den som ii111nar yrkesmässigt till 
landet it(fiira skattcrliktig malt- el
ler Hiskcdryck för försäljning till 
äterförsäljarc kan 1'./tl'r ansiikan re
gistreras hos riksskattcverket. Änd
ras fiirluillandc som har 11ppgi1·its i 
ansiikningshandling iiger 6 och 
7 §§ mot.1·1·arande tilliimpning. 

Om 1·erkstiilld registrering utfiir
dar rikssk11tte1·crket he1·is som sän
des till den skattskyldige. 

I deklaration för skatt på malt
och läskedrycker får särskilt för 
varje varuslag avdrag göras för 
myckenhet. som 

' Senaste lvuelse av 12 ~ 1983: 533. 
~ Senaste 1;·uclse 1978: i ~6. 

Fiireslagen lydelse 

Den som inom landet yrkesmäs
sigt bedriver verksamhet som med
för skattskyldighct enligt 4 § första 
stycket skall 1·ara registrerad hos 
riksskatteverket. 

Den som yrkesmässigt .fi'ir in 
skattepliktig malt- eller läskedryck 
till landet för försiiljning till iiterför
säljare. kan 0111 1·erk.rnmhetcn iir m· 
större om.fi1ttning eller a11n11rs 0111 

det Jinns siirskilda skiil registreras 
hos riksskatteverkct. 

I deklaration för skatt på malt
och läskedrycker far särskilt för 
var:ie varuslag avdrag göras för 
skatt rnl drycker, som 
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N1ti"arm11/e lydelse F6reslagen lydelse 

I. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn for annat 
ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som inriittats 
för förvaring av proviant eller. såviu avser starköl. har levererats för 
försäljning i exportbutik. 

2. har försålts till den som enligt 7 *tullförordningen ( 1973: 979) åtnjuter 
tullfrihet vid införsel av varor, 

3. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidi-
gare inträtt, 

4. har tagits i anspråk för provning, 
5. har återtagits i samband med återgång av köp, 
6. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten 

hänför sig till bristande betalning från köpare. 

A ~·drag enligt första stycket 6 får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del m· skatten som.f(irlusten 
1·isas utgiira lll' 1·aransförsiiljnings
pris. Har sådant m·drag f.Uorts och 
inflyter diinjier betalning, skall re
dm'i.rning åter liimnas .fi'ir skatten 
på de drycker hetalningen a1·ser. 

I deklaration fiir skall ptl sprit
dryckl'r och Fin får m•drag gl)ras 
ji"ir skatt pil drycker som har återta
gits i rnmband med återgång a1· 
kiip. 

15 * 
Jn.fiire.1· skattepliktig dryck till 

landet av annan än den som har 
hli1·it registrerad som importör en
ligt 8 * skall dryckesskatt erläg
gas till tullmyndighet. Tullagen 
( 1973: 670) gäller i frtlga om skat
ten. Därjämte gäller 46 § lagen 
(1959: 92 J om fiirfarwider vid l'iss 
konsumtionsbeska It ning. 

lnji"irs skatteplikt'.g dryck till lan
det av annan än den som har regi
strerats som importör enligt 8 §. 
skall dryckesskatt erläggas till tull
myndigheten. Diirl'id gäller tulla
gen ( 1973: 670) och 9 kap. 4 §lagen 
( J om punktskal/er och 
prisre gleri11gsa1•1;(fi er. 

Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av partihandelshola
gel eller för bolagets räkning eller vid införsel av skattepliktiga drycker i 
den ordning som avses i 18 *lagen ( 1977: 293) om handel med drycker. 

16 § 

Regler }i>r fiir,fiirandet vid be
skattninge11.fi11ns i lagen ( ) 
om punktskal/er och prisreg/erings
argifter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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20 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon 

dels att 10 §skall upphöra att gälla, 
dels att 3, 9 och 16 §§skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 19 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nu1·arw1dl! lyddsl! 

Riksskatte1·erket iir heskattning.1·
myndighet om ej annat följer m· 
andru stycket. L11g1•n (1959:92) om 
ji'irfaranJet l'id riss konsumtions
heskattning skall därl'id tillämpas. 

Dä skattepliktigt motorfordon in
Ji>rl!s till landet av annan än den 
som har registrerats som importör 
enligt 6 § andra stycket er/agges 
skatt till tullmyndighet. Därvid gäl
ler tullagen ( 1973: 670) och 46 §la
gen om f<>rfarandet 1·id viss kon
sumtionsheskattning. 

Deklarationsskyldighet m. m. 

3 § 

F<Jreslagen lydelse 

Jnfiir.1· skattepliktigt motorfordon 
till landet av annan än den som har 
registrerats som importör enligt 6 § 
andra stycket skall skatt erläggas 
till tullmyndigheten. Därvid gäller 
tullagen (1973: 670) och 9 kap. 4 § 
lagen ( ) om punkf.l"katter 
och prisregleringsal'gijier. 

Avdrag m.m. 

9 § 

Registrerad skattskyldig skall 
/iimna deklaration till riksskattei•er
ket för varje kalendermånad (redo
vi.rningsperiod). I deklarationen 
skall redo1•isas skatt fiir de j(Jrdon · 
får 1·ilka skattskyldighet har inträtt 
under perioden. 

I deklaration får skattskyldig göra avdrag för skatt på motorfordon 
I. som har förts in i förteckning enligt 2 § exportvagnskungörelsen 

( 1964: 39) eller som. enligt bevis av tullmyndighet. av den skattskyldige 
eller för dennes räkning har förts ur landet eller förts till svensk frihamn för 
annat ändamål än att brukas där och som icke har varit registrerat eller har 
varit registrerat endast i förening med avstiillning, 

2. som den skattskyldige har återtagit i samband med återgång av köp 
och som icke har varit registrerat eller har varit registrerat endast i för
ening med avställning. 

3. för vilket försäljningsskatt visas ha påförts tidigare, i annat fall än 
som avses i 2 eller 

4. vars försäljning har förorsakat den skattskyldige förlust på grund av 
bristande betalning från köpare som är yrkesmässig återförsäljare av mo
torfordon. 
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Nuw1rande lydelse 

Avdrag som avses i andra 
stycket 4 får göras med belopp som 
svarar mot så stor del av skatten 
som förlusten visas utgöra av for
donets försäijningspris. 

71 

Föreslagen lydelse 

Avdrag som avses i ji'irsta 
stycket 4 får göras med belopp som 
svarar mot så stor del av skatten 
som förlusten visas utgöra av for
donets försäljningspris. liar sådant 
ardrax K}ort.1· och inflyter därejia 
betalning. skall redol'isninR åter 
lämnas fiir skatten på de motorfor
don som betalningen a1·ser. 

16 §1 

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

I fall som avses i 3 § utgår inte 
skatt om fordonet förtullas under 
omständighet som för tullpliktig 
vara medför tullfrihet eller tullned
sättning med stöd av 7, 11eller12 § 
eller, om annat inte 

1

följer av andra 
stycket. 13 § I tullförordningen 
(1973: 979). 

Befrielse från skatt enligt första stycket jämfört med 13 § I tullförord
ningen medges inte för 

1. fordon, för vilket rätt till avdrag föreligger enligt 9 § andra stycket 1, 
om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberättigade, 

2. fordon, för vilket återbetalning av eller befrielse från skatt har medgi
vits enligt 12 §. 

Har skattefrihet enligt första stycket medgivits men har förutsättningar
na för tullfrihet eller tullnedsättning upphört, ankommer det på tullmyn
digheten att ta ut den på fordonet belöpande skatten. 

19 § 
Regler för förfarandet 1•id be

skattningenfinns i laRen ( ) 
om punktskatter och prisreglerings
al'gijier. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1981: 255. 



SkU 1983/84:22 72 

21 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 1441 om skatt på vissa resor 

Härigenom föreskrivs i fn\ga om lagen (1978: 1441 om skatt på vissa 
resor 

dels att 4 och I 0 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 3, 6, 7. 9. 11 och 13 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"11rande lydelse Föreslagen lydelse 

3 * 
Flygning med flygplan, vars 

högsta tillföna start vikt uppgår till 
högst 5 700 kilogram e/la som är 
godkänt för befordran av högst tio 
passagerare. anses ej som charter
flygning. 

Den som avser all u((öra charter
.flygning skall anmäla sig fiir regi
strerinR hos riksskatteverket. 

För att avgöra om skattskyldig
het fiireligger kan riksskattei·erket 
infordra uppg(fi från den som 11(/i"ir 
.flywzing och som ej har w1111iilt sig 
fiir registrering. 

6 § 

7 § 

Underlåter skal/skyldig att utse 
representant enligt 5 § eller under
läter någo11 att giira anmiilan eller 
lämna uppgift enligt 6 ~. kan riks
skatteverket förelägga honom att 
vid vite fullgöra sin skyldighet. Fiir
suttet vite utdöms av liinsskatteriit
ten i Stockholms mn. 

Flygning med flygplan. vars 
högsta tillåtna startvikt uppgår till 
högst 5 700 kilogram och som är· 
godkänt för befordran av högst tio 
passagerare, anses ej som charter
tlygning. 

De11 skattskyldiRe skall i·ara re
gistrerad hos riksskatteverket. 

Underlåter de11 skattskyldige att 
utse representant enligt 5 § kan 
riksskatteverkct förelägga honom 
att vid vite fullgöra sin skyldighet. 
Fråga om 11tdiima11dc a1· vite prö
i·as av lii11sriit1rn i Stockholms län. 

9 §1 

Rese skatt utgår med 150 kronor per passagerare. 
Reseskatt utgår ej för passagern- Reseskatt utgår inte för passage-

re som inte fyllt 12 år. Reseskatt rare som inte fyllt 12 år. Reseskatt 
utgår ej heller för passagerare som utgår inte heller för passagerare 
deltar i charterflygning som avses i som deltar i charterflygning som 
2 § 1, 2, 4 eller 5 utan egen kostnad avses i 2 §första stycket I. 2. 4 eller 
i egenskap av anställd hos den som 5 utan egen kostnad i egenskap av 
utför.flygningen eller anordnar eller anställd hos den som utför charter-
förmcdlar resa i vilken .flyRningen .flygning eller anordnar eller för-
ingår. medlar resa i vilken sådan .flyg11i11g 

ingår. 

1 Senaste lydelse 1980: 683. 
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N11l'tir1111de lydelse Föreslagen lydelse 

11 ~ 

I deklaration får skattskyldig 
göra avdrag för n:seskall som hän
för sig till förlust på grund av bris
tande betalning från uppdragsgiva
re. 

l deklaration får den skattskyldi
ge göra avdrag för reseskall som 
hänför sig till förlust pa grund av 
bristande betalning från uppdrags
givare. A l'lirag filr giiras med så 
stor del tll" skattt'n som .fi"irl11.rt1•11 
1·isas 111g<Jra m· clwrte1jlygni11ge11s 
pris. 

Har slidan/ al'lirag gjorts och in
.flyter diire.fier hi•talning skall redo-
1·i.rni11g åter liimnas .f("ir skatten fiir 
det antal passagerare som betal
ningen m·ser. 

l3 § 

Lagen ( 1959: 92) om förfarandet 
vid 1·iss kon.1·11mtion.1·ht;skatt11ing 
skall tilliimpas pä rl'scskatt. La
gens bestämmelser om kontroll hos 
annan iin skattskyldig skall tilliim
pas ini researrangiir och annan 
som anordnar resa i i·ilken clwrter
.flygning ingår. 

Regla Ji"ir förfarandet vid he
skallningcnfinns i lagen ( ) 
0111 punktskatter och prisreglerings
al'g(ficr. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1984. 



SkU 1983/84:22 

22 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, 
tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs att 2 §lagen (1978: 880J om bctalningssiikring för 
skatter. tullar och avgifter skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·aramfr lydel.H• Föreslagen lydelse 

Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på 
I. skatt, tull eller avgift som avses i I *första stycket lagen (1971: 1072) 

om förmånsberättigade skattefordringar m. m .. 
2. skaq enligt lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och g<lvoskatt. 
3. skatte- eller avgiftstillägg eller förseningsavgift. 
4. ränta eller avgift som utgilr i samband med uppbörd eller indrivning 

av fordran enligt I, 2 eller 3, 
5. skattebelopp jämte restavgift 

eller ränta som företrädare för juri
disk person är skyldig att betala en
ligt 77 a * uppbördslagen ( 1953: 
272), 48a* lagen (1968:430) om 
mervärdt:skatt. 27 a ~ lagen 
( 1959: 92 I om f('i1:fimmdet i·iJ riss 
konsumtionsbeskattning eller 17 § 
I mom. lagen ( 1958: 295) om sjö-
mansskatt. 

5. skattt:belopp jämte restavgift 
el!C'r riinta som företrädart: för juri
disk person är skyldig att betala en
ligt 77 a * uppbön.lslagen (1953: 
272). 48 a * lagen ( 1968: 430) om 
mervärdeskatt, 17 * I mom. lagen 
( 1958: 295) om sjömansskatt eller 5 
kap. 17 .~ lagrn I J om punkt
skal/er och prisrcgleringsm·gifil'r. 

Retalningssäkring får användas också i fråga om sådan fordran på ut
ländsk skatt. tull eller avgift, för vilken säkerställande av betalning får ske 
här i riket enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
Åtgärder som har vidtagits med stöd av äldre bestämmelser skall efter 

den nya lagens ikraftträdande anses vidtagna med stöd av denna. 

1 Senaste lydelse 1981: 1318. 
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23 Förslag till 

Lag om ändring i lage11 (1982: 691) om skatt på vissa kassettband 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 691) om skatt på vissa 
kassetthand 

dels att 12 § skall upphöra att gälla, 
dels att 5. 10 och 11 §§skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 19 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrunde lydelse 

Riksskattei·erket är, utom i .fiill 
som a1·ses i andra stycket, beskatt
ningsmyndighet .fc]r kassettskatt. 
Dän·id gäller lagen (1959: 92 J om 
.förfarandet rid l"iss konsumtions
beskattning. 

Då ett skattepliktigt band införs 
till landet av någon som inte har 
blivit registrerad enligt 9 §. skall 
skatten erläggas till tullmyndighe
ten. I sådana fall gälla tullagen 
(1973:670) i fråga om skatten. 
Dessutom gäller 46 § lagen 
( 1959: 92 J om .f("j1farandet l'id l'iss 
konsumtionsbe skattning. 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Då ett skattepliktigt band införs 
till landet av någon som inte har 
blivit registrerad enligt 9 §. skall 
skatten erläggas till tullmyndighe
ten. I sådana fall gäller tullagen 
(1973:670) i frf1ga om skatten. 
Dessutom gäller 9 kap. 4 .~ lagen 
( ) om punktskatter och prisreg
leringsa 1 ·gifter. 

10 § 

Skattskyldig skall lämna deklaration till riksskatteverket för varje period 
om två kalendermånader räknat från kalenderårets början (redovisningspe
riod). 

Riksskatte1·crket får. niir särskil
da skäl.föreligger. medge att dekla
ration !timnas för helt kalenderår. 

11 § 1 

I deklarationen skall skatt rcdo1·i
sas för de band för dika skattskyl
dighet har inträtt under perioden. 
Avdrag får göras för skatt på så
dana band 

1. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där. 

2. för vilka skattskyldighet tidi
gare enligt denna lag har inträtt. 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp, 

1 Senaste lydelse 1983: 222. 

I deklarationen får avdrag göras 
för skatt på sådana hand 

I. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där, 

2. för vilka skattskyldighet tidi
gare enligt denna lag har inträtt. 

3. som har återtagits i samband 
med itergång av köp. 
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N111·11r111ule lydel.1<' 

4. som har sätts med förlust för 
den skattskyldige, i den mån förlus
ten hiinför sig till bristande betal
ning från köparen. 

5. för vilka sådan avgift som 
avses i ett den 2 mars 1982 träffat 
avtal mellan staten samt Sveriges 
Biografägarcförbund. Folkets Hus
föreningarnas Riksorganisation. 
Föreningen Vt1ra Gårdar, Sverig.:s 
Filmuthyrarcförening u. p. a., För
eningen Sveriges Filmproducenter 
och föreningen IFPl-VIDEO har 
erlagts till stiftelsen Svenska Film-
institutet. 

Avdrag snm avses i första 
stycket 5 för göras ~iven om avgif
ten har erlagts efter redovisnings
periodens utg:rng men före elen ti<l
punkt .10111 m·s1's i 12 §. 
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Fiires/agen lydelse 

4. som har sålt<; med förlust för 
den skatbkyldige, i Jen m[111 förlus
ten hiinför sig till bristande betal
ning frän köparen. 

5. för vilka sådan avgift som 
avses i ett den 2 mars 1982 träffat 
avtal mellan staten samt Sveriges 
13iografiigareförbund. Folkets Hus
föreningarnas Riksorganisation. 
Föreningen Vi'ira Gårdar, Sveriges 
Filmuthyrareförening u. p. a .. För
eningen Sveriges Filmproducenter 
och föreningen IFPl-VIDEO har 
erlagts till stiftelsen Svenska Film
institutet. 

A.1·drag enligt F>rsta stycket 4 får 
giiras med helopp som .n-arar 111ut 
.1ti stor del 111" skaucn so111.fi"irl11.1·to1 
1·isas utgiira 111" handens ji:Jrsii/j-
11ingspris. liar sädant m·Jrag 
gjorts och i1(flyter diir('.fter ht'tal-
11i11g skall redm·i.rning äter lii1111ws 
j("ir ska((en pil de band som hetal-
ningen u1·ser. 

, Avdrag ~om avses första 
stycket 5 riir göras ~iven om avgif
ten har erlagts efter redovisnings
periodens utgirng men före den tid
punkt dil Jcklarationcn sk<1// h<1 
kommit in till . ht'ska((11i11gs111y11-
Jigliete11. 

I deklarationen skall iiven uppges det antal skattepliktiga ljudkassett
hand, med angivan<le av deras spelti<l, som den skartskyl<lige har använt 
för sådan inspelning eller kopiering som :,ker yrk..:smiissigt. 

I lJ .~ 

Rl'gler jlir ji"irfi1randet 1·id be-
ska((ningen .finns i lagen < J 0111 

p11nkt.1k11((a och pri.1reg/eri11g.1m·
gijier. 

Denna lag träder i kraft den I juli l 98-L 
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24 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1982: 12001 om skatt på videobandspelare 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 1200) om skatt på viJeo
bandspclare 

dels att 7 * skall upphöra att giilla. 
dels att 3. 8 och 9 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arandc· lydelse 

Riksskattci·erk('t iir. utom i Ji:tll 
som m·se.1· i andra stycket, beskatt-
11ings111yndighct. Diirl'id giiller la
gen ( 1951.): 92 J om .fiJ1:farandet 1·id 
viss kons11111tio11sheskattni11g. 

Då en videobanJspclare införs 
till landet av någon som inte är re
gistrerad som importör enligt 6 * 
andra stycket. skall skatten erläg
gas till tullmyndigheten. I sådana 
fall gäller tullagen ( 1973: 670) i fråga 
om skatten. Dessutom gäller 46 ~ 
lagen om fij1farandet 1·id 1·iss kon
sumt ionsbe skottning. 

I dcklaratio11c11 skall skatt redo-
1·isas fiir de l'ideohandspc/are .fi'ir 
1·ilka skattskyldig het har intriitt un
der redm·i.rningsperioden. Avdrag 
.fär göras för skatt pa sådana video
bandspelare 

I. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där. 

:!. för vilka skattskyldighet enligt 
denna lag tidigare har inträtt, 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp. 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige, i den man förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen. 

Avdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del av skatten som förlusten 
visas utgöra av varans försäljnings
pris. 

Föreslagen lydelse 

Då en videobandspelare införs 
till landet av någon som inte är re
gistrerad som importör enligt 6 * 
andra stycket. skall skatten erläg
gas till tullmyndigheten. I sådana 
fall gäller tullagen ( 1973: 670) i t'rftga 
om skatten. Dessutom gäller 9 kap. 
4 .9 lagt'n ( ) om p1111ktskatter 
och prisrcglcringsm·g(ficr. 

I deklarati.m .får avdrag göras för 
skatt på såd<ma videobandspelare 

I. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål iin att användas där. 

:!. för vilka skattskyldighet enligt 
denna lag tidigare har inträtt. 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp, 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige. i den mån förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen. 

Avdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som svarar mol 
så stor del av skatten som förlusten 
visa~ utgöra av varans försäljnings
pris. Har sådant al'lfrng R.iort.1· och 
i1~(7ytcr diirtfter heta/11i11g skall l'l'
dol'i.rning äter lämnas fiir skatten 
på den i·ara som betalningen m·ser. 
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N111·urwuie lydelse 

Deklarationen skall ha kommir in 
till riksskattel'erkt't senast den fem
te i andra månaden efter 11tgången 
m· redovisningsperiodt'fl. 

78 

Föreslagen lydelse 

Regler fi.ir ji'i~fimwdet 1•id he
skattningcn finns i lagen ( ) om 
punkf.\"kutter och prisreglaing.rnv
gijier. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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25 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 1201) om skatt .på viss elektrisk kraft 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 1201) om skatt på viss 
elektrisk kraft 

dels att 8 § skall upphöra att gälla, 
dels att 2 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul"(irande lydelse 

Riksskattei·erket iir heskattnings
myndighet. I.agen .f 1959:92) om 
fi'irfarandt>t 1·id 1·iss konsumtions
heskattning tiUii111pas pil sklltt en
ligt denna lag. 

Den som iir skattskyldig ska{{ 
himna deklaration tiU riksskattei·er
ket fi'ir \'(/rje kalendermånad. 

Om särskilda skiil J('ireligger filr 
riksskattei·t>rket medge att en de
klaration lämnas .for helt kalt>n
derår. 

I deklarationen får den skattskyl
dige göra avdrag rr;in den skatte
rliktiga kraften med' för kraftverk 
och {tr riiknat sex miljoner kilowatt
timmar minskat med fyrtio procent 
av skillnaden mellan den ~katteplik
tiga kraften och sex miljoner 
kilowattimmar. 

2 § 

Föreslagen lydelse 

Regler får förfarandet 1·id be
skattnin{.:en .finns i lagen ( ) om 
punktskatter och prisregleringsa1·
g(fier. 

I deklaration färden skattskyldi
ge göra avdrag från den skatteplik
tiga kraften med för kraftverk och 
<ir riiknat sex miljom:r kilowattim
mar minskat med fyrtio procent av 
skillnaden mellan den skattepliktig~i 
kraften och ~ex miljoner kilowatt
timmar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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26 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa 
· värdepapper 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1983: 1053) om skatt på omsättning 
av vissa värdepapper 

dels att 7 * skall upphöra att gälla, 
dels att 9 och 10 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Den som iir skattskyldig skall lämna deklaration för bestämda redovis
ningspcrioder. 

Rcdovisningspcrioden är kalendermånad för den som är skattskyldig 
enligt 3 § första stycket och halvt kalcndcrar för den som är skattskyldig 
enligt 3 § andra stycket. 

Deklarationen skall ha kommil in 
Till hrskalfningsmy11dighe1en se-
1111st den 25 i månaden efier redo-
1·i.rningsraioden. I deklarationen 
skall redm·isas skatt fi.'ir den 0111-

siittning .fiJr l"ilken skal/skyldighet 
i111rii1t 1111der rcdm·isningsrerioden. 

Lagen (/959: 92 J om .fi'i1:fiira11de1 
1·id l"iss ko11.1111111ionsheska1tni11g 
1illii111pa.1 i frdgll om sklltl enligt 
denna lag. 

10 * 
Regler ji'ir .f{}1:fim111dl't 1·id he

skM111i11ge11 .fi11ns i lai:en I ) om 
p1111/...1.1·/...attl'r och prisrcglering.1·tll'
g(lier. 

Denna lag tr~ider i kraft den I juli 198~. 
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27 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskilt avgift för elektrisk 
kraft från kärnkraftverk 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:1104) om särskild avgift för 
elektrisk kraft från kärnkraftverk 

dels att 2 § skall upphöra att gälla, 
dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse. 

NuHirande lydelse 

Den som iir ai·g(f/sskyldig skall 
lämna deklaration till riksskatte1·er
ket för 1·mje kalendermånad. De
klarationen skllll ha kommit in till 
rikssklltte1·crket senast den 25 i må
naden effl'r den månad som dekla
ratiunen avser. 

6 § 

Föreslagen lydelse 

Regler för förfarandet vid be
skattningen finns i lagen ( ) om 
punktskatter och prisregleringsm·
g(f/er. 

Denna iag träder i kraft den I juli 1984. 

6 Riksdagen 1983184. 6saml. Nr 22 
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Motionerna 

Motioner väckta med anledning av propositionen 

1983/84:339 av Hugo Bergdahl (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår förslagen i propositionen i de delar 

som handlar om förkortade redovisnings- och betalningstider för vissa 

punktskatter. 

1983/84:387 av Per-Richard Molen m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen avshir förslagen i pnipositionen i de delar 

som avser förkortade redovisnings- och betalningstider för vissa punktskatter 

och prisregleringsavgifter. 

Motion väckt under riksmötet 1982/83 

1982/83:366 av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemstiiller att 

rcdovisningsplikt för särskild varuskatt pä choklad och konfektyrer m. m. 

skall inträda först när omsättningen överstiger 500 kg per {1r. 

Motioner väckta under riksmötet 1983/84 

1983/84:4.16 av Kerstin Ekman (fp) och Björn Molin (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad i motionen anförts om skattefri försiiljning av parfym och kosmetika i 

internordisk trafik. 

1983/84:481 av Kenth Sk{1rvik (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begiir att dl'll av riksdagen 

beslutade uppföljningen och utviirdcringcn av handskatten snarast p{1börjas 

för eventuell ändring av uttagningssystemet. 

198.1/84:596 av Kurt Ove Johansson ( s) och Stig Gustafsson ( s) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begi1r en utredning 0111 att 

beskatta eller avgiftsbelägga användningen av datorer. 

1983/84: 1447 av Olle Aulin (m) och Göre! Bohlin (111) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna 

vad som i motionen anförts om liittnadcr i bcstii111melserna om skattefri 

försäljning av parfym och kosmetika pä vissa färjelinjer inom Norden. 

1983/84:20.12 (jfr 2031) av Ulf Adelsohn m. fl. (m) 

såvitt avser yrkande 

2. att riksdagen upphäver lagen om skatt p{1 vidcobandspl'larL' fr. o. m. 

den I januari 1985. 
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1983/84:2117 av Per Stenmarck m. tl. (m) 

såvitt avser yrkandena 

83 

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att griinsen för försäljning 

av tobaksvaror höjs, 

4. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om att underhållning ombord 

tillåts på Öresundsbätarna. 

1983/84:2148 av Lennart Brun<ii1der m. fl. (c) 

I motionen yrkas .att riksdagen genom tillägg till 5 *i lag om tillverkning av 

drycker m. m. (SFS 1977:292) undantar smaksatt mjölk och mjölkbaserade 

drycker från läskedrycksbeskattning liksom för närvarande sker för choklad, 

kaffe och te. 

1983/84:2158 av Siri Häggmark (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad i motionen anförts om enhetliga regler vid försäljning av parfym och 

kosmetika till färje- och tlygpassagerare. 

Utskottet 

Nya förfaranderegler för punktskatter m. m. 

I propositionen läggs bl. a. fram förslag till nya regler i fråga om 

förfarandet på punktskatteområdet och för prisreglcringsavgifterna. De~ 

nya lagstiftningen innebär dels att en ny lag om punktskatter och 

prisreglcringsavgiftcr ersätter lagen ( 1959:92) om förfarandet vid viss 

konsumtionsbeskattning (förfarandelagen). dels att ett stort antal 

följdändringar vidtas i de enskilda punktskatteförfattningarna. Propositio

nen bygger i denna del på punktskattebercdningens betänkande 

Punktskatter och prisrcgleringsavgifter (SOU 1981 :83-84 ). 

Den föreslagna lagstiftningen innebiir formellt ett ganska vittgående 

ingrepp i det nuvarande regelsystemet bl. a. genom att lagtext och disposition 

har anpassats till annan lagstiftning. I sak ligger iindringarna huvudsakligen i 

linje med vad som gäller enligt uppbördslagen. taxeringslagen och 

mervärdeskattclagcn. 

Bland huvudpunkterna i den nya lagstiftningen kan nämnas att 

faktureringsmetoden införs även pä punktskatteområdct. vilket innebär att 

de skattskyldigas ordinarie redovisning i ökad utsträckning kan anviindas vid 

skatteredovisningen. Vidare föresl{1s att skattebesluten skall kunna 

omprövas i ökad utsträ1:kning och att beskattningsmyndigheterna skall få 
ändra lagakraftvunna beslut i särskild ordning. Dessutom utvidgas 

miijligheterna att liimna förhandsbesk1:d i fritga om punktskatter. 

Beskattningskontrollen delas efter förebild av taxeringslagen och merviirde

skattelagen upp p{1 deklarationsgranskning och skatterevision i syfte att 

skapa bättre förutsiittningar för en effektiv kontrollverksam het och samtidigt 
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öka den enskildes rättsskydd. Hela arbetet med indrivning av punktskatter 

och prisregleringsavgiftcr flyttas över på kronofogdemyndigheterna. Vidare 

förlängs tiden för besvär över skattcheslut till två månader. Besvär över 

förhandsbesked skall dock anföras inom en månad direkt hos regerings

rätten. 

Utskottet är för sin del berett att vitsorda behovet av att ersiitta 

förfarandelagen med en modernare lagstiftning. Den föreslagna lagstiftning

en har i allt väsentligt biträtts av remissinstanscrna och lagrådet. Enligt 

utskottets uppfattning kan de nya bestämmelserna bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för beskattningsmyndigheternas verksamhet och även 

innebära lättnader för de skattskyldiga. framför allt för dem som är 

skattskyldiga för både mervärdeskatt och en eller flera punktskatter. 

En särskild fråga som tagits upp dels i propositionen. dels av tredje vice 

talmannen Karl Erik Eriksson (fp) i motion 1982/83:366 gäller införandet av 

en minimiregel för redovisningsskyldigheten i fråga om den särskilda 

varuskatten på choklad- och konfektyrvaror. Förslaget i propositionen 

innebär att redovisningsskyldighet skall inträda först om den årliga 

tillverkningen omfattar mer än 500 kg. Utskottet bitriider detta förslag och 

finner att syftet med motionen härmed är tillgodosett. 

I fråga om vägtrafikskattelagen (1973:601) föreslås hl. a. att efterbeskatt

ning skall få ske senast inom sjätte kalenderåret efter utgången av det 

kalenderår under vilket beskattnings~iret har gått till ända. Utskottet 

instämmer häri men finner att lagtexten bör förtydligas i detta hiinseendc. 

Vidare hör förslaget i fråga om skattebrottslagen (1971 :69) kompletteras 

med hänsyn till de ändringar som nyligen gjorts i denna lag. I övrigt har 

utskottet inte funnit anledning till erinran mot förslagen utan tillstyrker 

propositionen i nu behandlade delar. 

I<'örk,ortad kredittid 

Propositionens andra huvudförslag gäller en förkortad kredittid för 15 

punktskatter och bygger pa skattekreditutredningens betänkande Kortare 

kredittid för skatter på energi m. m. (Ds Fi 1983:23). För de flesta av dessa 

punktskatter föreslås en betalningstid om 25 dagar. I några fall föresbs även 

en nedkortning av redovisningsperioden. Syftet är att s{1 långt möjligt 

åstadkomma en enhetlig kredittid över hela fältet på 40 dagar. Ändringarna 

är avsedda att träda i kraft den l juli 1984. För bensin och andra 

energiskattepliktiga bränslen föreslås dock, för att mildra övergången. att 

kredittiden förkortas etappvis, dels den 1 juli 1984 till 50 dagar. dels den 1 juli 

1985 till 40 dagar. Åtgärderna innebär enligt propositionen en bestt1ende 

likviditetsförbättring för staten med ca 1,9 miljarder kronor. Riinteeffekter

na uppgår till ca 250 milj. kr. 

I motionerna 339 av Hugo Bergdahl (fp) och 387 av Per-Richard Molen 

m. fl. (m) yrkas avslag på propositionen i denna del. Motioniirerna i den 
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sistnämnda motionen menar att den förkortade kredittiden innebär en 
skattehöjning som medför ökade finansieringskostnader och administrativa 

problem för företagen. 
Utskottet vill för sin del betona att det finns anledning att i den allmänna 

åtstramningspolitiken något begränsa de räntefördelar som de nuvarande 

kredittiderna - som tillkommit då såväl skattesatserna som räntenivån var 

lägre än nu - ger åt de skattskyldiga företagen. De förslag till förkortningar 

som lämnas i propositionen, vilka innebär att kredittiden i de flesta fall 

bestäms till 40 dagar, anser utskottet väl avvägda. Som framhålls i 

propositionen innebär en kredittid av denna längd att alla företag som lämnar 

en kortare genomsnittlig kredit till sina kunder även i fortsättningen kommer 

att ha ett positivt räntenetto. 

Motionärernas invändningar torde delvis grunda sig på uppfattningen att 

vissa skattskyldiga, särskilt mindre företag som anlitar bokföringshjälp, kan 

få svårigheter att färdigställa sin deklaration inom den stipulerade tiden. 

Utskottet vill framhålla att den nya punktskattelagen på olika sätt är ägnad 

att medföra administrativa lättnader för småföretagen, något som redan har 

berörts i det föregående. Utskottet tänker närmast på övergången till en 

bokföringsmässig redovisning av punktskatterna och införandet av 

redovisningsperioder som omfattar halvt resp. helt beskattningsår för 

skattskyldiga med låg omsättning. Vidare kommer åtskilliga mindre företag 

som nu är skattskyldiga till allmän varuskatt att undantas från 

redovisningsskyldighet och beskattning om den minimigräns som utskottet 

tillstyrkt införs. Därtill kommer de undantag från den generella kredittiden -

enligt utskottet väl motiverade - för vissa punktskatter som föreslås i 

propositionen. Med det sagda tillstyrker utskottet propositionen och 

avstyrker motionerna. 

Övriga frågor 

De övriga förslag som läggs fram i propositionen föranleder ingen erinran 

från utskottet. 

Utskottet övergår härefter till att behandla vissa motioner som väckts 

under den allmänna motionstiden med förslag på punktskatteområdet. 

Kenth Skårvik (fp) begär i motion 481 en uppföljning och utvärdering av 

kassettskatten som infördes den I september 1982. Motionären pekar bl. a. 

på att skatteintäkterna från denna skatt blivit väsentligt Higre än vad som 

förväntades vid dess införande. 

I samband härmed framhöll utskottet (SkU 1981182:66) att skatten måste 

betraktas som ett provisorium och redan från början noggrant följas upp. 

Utskottet underströk också att skatten borde bli föremål för en allsidig 

utvärdering. Enligt vad utskottet erfarit beror de låga inkomsterna från 

kassettskatten framför allt på att importörerna före skattens ikraftträdande i 

stor omfattning hamstrade band. Utskottet förutsätter att en utvärdering 
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kommer till stånd när effekterna av denna hamstring ebbat ut och att man 
därvid även prövar frågan om det finns bärande skäl att behålla skatten. 

Någon ytterligare framställning hiirom torde enligt utskottets mening inte 

vara påkallad, varför utskottet avstyrker motionen. 

I m:s partimotion 2032 yrkas, med hänvisning till motion 2031, att 

videoskatten, som tas ut med 600 kr. per apparat sedan den l januari 1983. 

slopas fr. o. m. den 1 januari 1985. Av motiveringen framgår att 

motionärerna anser att skatten inte är motiverad med hänsyn till det låga 

belopp - under 100 milj. kr. - den inbringar nästa budget<'\r. 

I samband med att videoskatten infördes hösten 1982 framhöll utskottet att 

det i förhandenvarande ekonomiska läge var motiverat att införa en skatt på 

videobandspelare. Utskottet vidhåller denna uppfattning och finner att de 

under nästa budgetår beräknade intäkterna inte lir så obetydliga att skatten 

av den anledningen bör slopas. Utskottet avstyrker därför motionen. 

I motion 2148 av Lennart Brunander och Kerstin Andersson (båda c) 

begärs att dryckesskatten på smaksatt mjölk och mjölkbaserade produkter 

avskaffas. Motionärerna efterlyser en definition av läskedrycker i 

dryckesskattelagcn som överensstämmer med livsmedelsverkets definition 

av läskedrycker. Att undanta smaksatt mjölk och mjölk baserade produkter 

från beskattning är enligt motionärerna motiverat eftersom dessa varor får 

anses utgöra ett värdefullt inslag i kosthållet. 

Enligt utskottets uppfattning bör man inte gå ifrån anknytningen till 

tulltaxan vid specificeringen av skattepliktiga drycker, eftersom nuvarande 

ordning innebär fördelar för de tillämpande myndigheterna tullverket och 
riksskatteverket. Utskottet vill erinra om att utskottet i annat sammanhang 

avstyrkt en differentiering av beskattningen med hänsyn till varors farlighet 

eller nyttighet. Att ändra på det skattepliktiga varuomrädet av sådana skäl 

som motionärerna åberopar är enligt utskottets niening inte motiverat utan 

bara ägnat att skapa nya gränsdragningsproblem. Utskottet förutsiitter 

emellertid att man från regeringens sida fortlöpande prövar om de nuvarande 

reglerna på ett olämpligt sätt inverkar på konkurrensen mellan de nya 

produkter som framkommer på marknaden och vid behov lägger fram de 

förslag till ändringar som kan vara påkallade. Med det sagda avstyrker 

utskottet motionen. 

Kurt Ove Johansson och Stig Gustafsson (bådas) begär i motion 596 en 

utredning om en beskattning _eller avgiftsbeläggning av användningen av 

datorer. Motionärerna avser dels datorer inom förvaltning och näringsliv 

som används för att rationalisera och sänka kostnader. dels datorer för privat 

bruk. 

Från fördelningspolitisk synpunkt torde det enligt utskottet inte väcka 

några större betänkligheter att beskatta datorer som anväi1ds för privat bruk. 

eftersom de grupper som har råd med sådan konsumtion ocksä torde kunna 

bära en viss skatt. En sådan beskattning uppställer emellertid åtskilliga 

problem, bl. a. av gränsdragningsnatur. eftersom datorer numera återfinns i 
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talrika varianter och i en mängd olika utföranden och också ingår som en del i 

andra apparater. Vad särskilt angår datorer inom förvaltning och näringsliv 

kan den omständigheten att investeringar sker för att rationalisera och sänka 

kostnader inte sägas motivera en punktbeskattning. Frågan som 

motionärerna tar upp aktualiserar diiremot enligt utskottet probleme_t hur 

beskattningen skall fördelas på arbetskraft och investeringar i realkapital och 

bör således enligt utskottets mening ses i ett större sammanhang. Problemet 

har berörts i betänkandet (Ds Fi 1983:21) Breddat underlag för 

produktionsfaktorskatten. Enligt vad utskottet erfarit ·kan frågan om en 

beskattning av olika typer av produktionsfaktorer förväntas bli behandlad i 

ett kommande utredningarbete. och utskottet finner det lämpligt att man i 

detta sammanhang belyser även de frågor motionärerna aktualiserat. Enligt 

utskottets uppfattning kan det förutsättas att regeringen uppmärksammar 

detta utan särskild framställan från riksdagens sida. Motionens syfte får 

härmed anses tillgodosett, varför utskottet avstyrker motionen. 

I motion 436 begär Kerstin Ekman och Björn Molin (bt1da fp) att 

regeringen skall ta initiativ till att återinföra skattefri försäljning av parfym 

och kosmetika i internordisk färjetrafik. Samma yrkande har sti\llts av Olle 

Aulin och Göre! Bohlin (båda m) i motion 1447 och av Siri Häggmark (m) i 

motion 2158. Bakgrunden till yrkandena är de olika bestämmelser som råder 

vid proviantering i Finland och vid proviantering i andra nordiska länder, 

däribland Sverige. 

Utskottet erinrar om att finansministern nyligen har meddelat riksdagen 

att han har för avsikt att i lämpligt sammanhang diskutera frågan på det 

nordiska planet. Någon åtgärd från riksdagens sida är enligt utskottets 

uppfattning därför inte nu påkallad. Utskottet avstyrker därför motionerna. 

l motion 2117 begär Per Stenmarck m. fl. (m) en liberalisering av "lex 

Öresund". Motionärerna anser dels att en större mängd tobaksvaror än vad 

som tilläts f. n. skall få säljas skattefritt på Öresundsbåtarna, dels att 

underhållning ombord skall tillåtas. Dessa förändringar skulle enligt 

motionärerna förbättra färjerederiernas ekonomiska situation. 

Enligt den kungörelse (1961: 128) med särskilda bestämmelser om utförsel 

av obeskattade varor i fartygstrafikcn över Öresund som motionärerna 

åsyftar får högst 20 cigaretter eller motsvarande mängd andra tobaksvaror 

lämnas ut till passagerare per enkel resa. Vidare gäller att resor där_ 

huvudsyftet inte är att upprätthålla trafik i egentlig bemärkelse - s. k. 

restaurangturer- är undantagna från rätten till proviantering och utförsel av 

obeskattade varor. Enligt förarbetena till kungörelsen (prop. 1961: 157) bör 

frågan huruvida en restaurangresa föreligger eller ej bedömas med hänsyn till 

omständigheterna. som att dans eller uppträdande förekommer ombord eller 

att passagerarna inte i vanlig ordning lämnar fartyget vid ankomsten till det 

andra landet. Om servering och underhållning utgör det dominerande 

inslaget bör enligt dcpartementschefens uttalande i propositionen skattefri 

proviantering inte tillåtas. Den omständigheten att viss underhållning 
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förekommer ombord behöver emellertid enligt hans mening inte alltid 
medföra att provianterings- och utförselförbudet skall gälla. 

Finansministern har nyligen meddelat riksdagen att han inte avser att ta 

initiativ till en uppluckring av gällande bestämmelser vilka enligt hans 
mening är sakligt motiverade. Han anser det principiellt felaktigt att stödja 
viss trafikverksamhet genom ökade möjligheter till skattefria inköp. En 
ökning av tobaksförsäljningen ombord på färjorna i Öresund skulle enligt 

hans mening knappast komma att påverka lönsamheten för rederierna i 
någon nämnvärd grad. 

Utskottet delar i princip finansministerns bedömning men anser att det kan 
vara motiverat att i lämpligt sammanhang ta upp även de frågor 

motionärerna aktualiserat på det nordiska planet för att åstadkomma regler 
som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk 
färjetrafik. Med det sagda avstyrker utskottet motionen. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande införande av en ny lag om punktskatter och 

prisreg/eringsm•gifter m. m. 

att riksdagen avslår motion 1982/83:366 och bifaller proposition 
1983/84:71 med de ändringar utskottet förordat, 

2. beträffande förkortade kredittider för vissa punktskatter 

att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84:339 och 
1983/84:387 bifaller propositionen i denna del. 

3. beträffande en utvärdering av kassettskatten 

att riksdagen avslår motion 1983/84:481, 
4. beträffande ett slopande av videoskatten 

att riksdagen avslår motion 1983/84:2032 yrkande 2, 
5. beträffande dryckesskatten på smaksatt mjölk m. m: 

att riksdagen avslår motion 1983/84:2148, 

6. beträffande en utredning om beskattningen a1' datorer 

att riksdagen avslår motion 1983/84:596, 

7. beträffande skattefri försäljning av parfvm m. m. på färjor 

internordisk trafik 

att riksdagen avslår motionerna 1983/84:436, 1983/84:1447 och 
1983/84:2158, 

8. beträffande en uppmjukning lll' "lex Öresund" 

att riksdagen avslår motion 1983/84:2117 yrkandena 3 och 4, 

9. beträffande lagförslagen 

att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och hemställt 
antar 

dels de i propositionen framlagda förslagen till 

a) lag om punktskatter och prisregleringsavgifter, 
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b) lag om ändring i lagen ( 1928:376) om särskild skatt ä vissa 

lotterivinster, 

c) lag om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt, 

d) lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 

e) lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 

f) lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt, 

g) lag om ändring i lagen ( 1967:340) om prisreglering på 

jordbrukets område, 

h) lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade 

skattefordringar m. m., 

i) lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på <innonser och 

reklam, 

j) lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift. 

k) lag om ändring i lagen ( 1972:820) om skatt på spel, 

I) lag om ändring i lagen (1973:37) om avgift på vissa 

dryckesförpackningar, 

m) lag om ändring i lagen (1974:226) om prisreglcring på fiskets 

område, 

n) lag om ändring i bilskrotningslagcn (1975:343). 

o) lag om ändring i bevissäkringslagen ( 1975:1027) för skatte- och 

avgiftsprocessen, 

p) lag om ändring i utsädeslagen (1976:298). 

q) lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, 

r) lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på 

motorfordon, 

s) lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, 

t) lag om ändring i lagen (1978:880) om bctalningssäkring för 

skatter, tullar och avgifter. 

u) lag om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, 

v) lag om ändring i lagen ( 1982: 1200) om skatt på videobandspe

lare, 

x) lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk 

kraft, 

y) lag om ändring i lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av 

vissa värdepapper. 

z) lag om ändring i lagen (1983: 1104) om särskild avgift för elektrisk 

kraft från kärnkraftverk, 

dels det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

skattebrottslagen (1971:69) med den ändringen att l § erhåller 

följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse: 
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Regeringens förslag Utskollets förslag 

I ~ 

Denna lag - - - - - - - - - - - - - - - avgift enligt 
1. lagen (1908: 128) om bcvill

ningsavgifter för särskilda förmåner 
och rättigheter, förordningen 
(1927:321) om skatt vid utskiftning 
av aktiebolags tillgångar. kommu~ 
nalskattelagen (1928:370), förord
ningen (1933:395) om ersättnings
skatt, lagen (1941:416) om arvsskatt 
och gåvoskatt. lagen (1946:324) 0111 

skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt. lagen 
(1947:577) om statlig förmögenhets
skatt, lagen ( 1958:295) 0111 sjömans
skatt, lagen (1982:1194) om hyres
husavgift, lagen (1983:219) om till
fällig vinstskatt, 

I. lagen (1908:128) om bevill
ningsavgifter för särskilda förmåner 
och rättigheter, förordningen 
(1927:321) om skatt vid utskiftning 
av aktiebolags tillgångar. kommu
nalskattelagen ( 1928:370). förord
ningen ( 1933:395) om ersättnings
skatt. lagen ( 1941 :416) om arvsskatt 
och gåvoskatt, lagen (1946:324) om 
skogsvftrdsavgift. lagen ( 1947:576) 
om statlig inkomstskatt. lagen 
( 194 7 :577) om statlig förmögenhets
skatt, lagen ( 1958:295) 0111 sjiimans
skatt, lagen (1982: 1194) om hyres
husavgift. lagen ( 1983:219) om till
fällig vinstskatt, lagen (1983: 1086) 
om vinstdelningsskatt, 

2. lagen ( 1928:376) om - - - - - - - - - - - - - från kärnkraftverk. 
3. lagen (1981:691) om socialavgifter. 
Lagen giiller - - - - - - - - - - - - - - - uppbördslagen (1953:272). 
Lagen tillämpas - - - - - - - - - - - - - - - - - liknande avgift. 

dels det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

viigtrafikskattelagen ( 1973:601) med den ändringen att 24 § 

erhåller följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag UtskottC'ts förslag 

Beskattningsmyndigheten skall - - - - - - - - - - - - eller 19 *. 
Tillkommande skatt - - - - - - - - - - - - - - - - - om skatt. 
Vid efterbeskattning - - - - - - - - - - - - motsvarande tillämpning. 
Beslut om efterbeskattning med- Beslut om· efterbeskattning med-

delas även om skatt faststiillts enligt delas även om skatt fastställts enligt 
23 § eller tid som sägs i 23 § andra 23 § eller tid som sägs i 23 § andra 
stycket löpt ut. Efterbeskattning får stycket löpt ut. Efterbeskattning får 
ej ske om inte beskattningsmyndig- ej ske om inte beskattningsmyndig-
heten meddelar beslut om detta heten meddelar beslut om detta 
senast under sjätte året efter utgång
en av det skatteår skatten avser. 
Efterbeskattning på grund av oriktig 
uppgift i mål om skatt får dock ske 
inom ett år efter utgången av den 
månad då avgörande i målet har 
vunnit laga kraft. Vid efterbeskatt
ning enligt denna lag gäl kr i övrigt 4 

senast under sjätte året efter utgång
en av det kalenderår under l'i/ket 
skatteåret har gatt till ända. Efterhc
skattning pf1 grund av oriktig uppgift 
i mål om skatt för dock ske inom ett 
är efter utgängen av den mimad d{1 
avgörande i m~1let har vunnit laga 
kraft. Vid efterbeskattning enligt 
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Regeringens förslag 

kap. 11 och 12 §§ lagen ( ) om 
punktskatter och prisregleringsav
gifter. 

Stockholm den 14 februari J 984 

Pä skatteutskottets viignar 

RUNE CARLSTEIN 

91 

Utskollets förslag 

denna lag giiller i iivrigt 4 kap. 11 och 
12 §§ lagen ( ) om punktskatter 
och prisrcgleringsavgifter. 

Niirmrande: Rune Carlstein (s). Knut Wachtmcister ( m)'. Stig Josefson (c). 
Olle Westberg (s), Hagar Normark (s). Bo Lundgren (m ), Ingemar Ilallenius 
(c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Bjiirzen (m), Kjell Johansson 
(fp ), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s). Anna Lindh (s) och Ewy Möller 
(m). 

• Ej närvarande vid justeringen. 

Reservationer 

I. En utvärdering av kassettskatten lmom. 3) 

Knut Wachtmcister (m), Bo Lundgren (m). Karl Björzen (m), Kjell 

Johansson (fp) och Ewy Möller (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 85 med "Enligt 

vad" och slutar på s. 86 med "avstyrker motionen" bort ha följande lydelse: 

Såvitt utskottet kan bedöma har de statsfinansiclla effekterna av skatten 

kraftigt överskattats. Samtidigt kvarstår de negativa faktorer som 

redovisades i samband med att skatten infördes. Mot den bakgrunden anser 

utskottet sig höra tillstyrka den i motionen begärda utredningen. Denna bör 

enligt utskottets mening ske skyndsamt så att förslag om förändringar eller 

om avskaffande av skatten kan förefoggas riksdagen så snart som möjligt. 

dels att utskottet under mom: 3 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:481 ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört angående en utvärdering av 

kassettskatten. 
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2. Slopande av videoskatten (mom. 4) 

Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Karl Björzen och Ewy Möller (alla m) 

anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 86 som börjar med "I 

samband" och slutar med ''därför motionen" bort ha följande lydelse: 

Enligt l\rets finansplan inbringade skatten under det första halvåret 1983 

endast 3,1 milj. kr. För budgetåret 1983/84 beräknas utfallet bli 65 milj. kr. 

och för budgetåret 1984/85 85 milj. kr. Dessa beräkningar innebär en 

revidering av tidigare förv1intningar - enligt fjolårets komplctteringsproposi

tion uppskattades inkomsterna av skatten under budgetåret 1983/84 till 90 

milj. kr. - men utskottet ifrågasätter om de ändå inte är allför optimistiska 

med tanke på att mycket talar för att försäljningen av videobandspelare 

passerat kulmen. Eftersom skatten enligt utskottets uppfattning inte kan 

anses motiverad ansluter sig utskottet till 1i1otionärernas uppfattning att den 

bör avskaffas vid nästa årsskifte. 

dels att utskottet under 1110111. 4 bort hemsUilla 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:2032 yrkande 2 antar 

följande 

Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspe
lare 

Härmed föreskrivs att lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare 

skall upphöra att gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Den upphävda lagen skall dock 

fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperiod som har gätt till ända 
före ikraftträdandet. 

3. Dryckesskatten på smaksatt mjölk m. m. ,(mom. 5) 

Stig Josefson (c), Ingemar Hallenius (c) och Kjell Johansson (fp) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 86 som börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med ''utskottet motionen" bort ha följande lydelse: 

Av förarbetena till dryckesskattelagen framgår att juicer lämnats utanför 

beskattningen av det skälet att de med hänsyn till näringsvärde, 

vitamininnehåll etc. får anses utgöra ett värdefullt inslag i kosthållet (Ds Fi 

1975:2). Vanlig mjölk är av naturliga skäl inte heller föremål för 

dryckesbeskattning, inte ens om den smaksatts med choklad. kaffe eller te. 

Det förefaller då inte rimligt att beskatta en dryck som till lika delar består av 

vassle, som är en mjölkråvara, och juice i naturlig koncentration. Inte heller 



SkU 1983/84:22 93 

finns det enligt utskottets mening några bärande skäl att mjölk med t. ex. 

frukttillsats skall belastas med skatt. Den nu gällande ordningen skapar 

konkurrensproblem på marknaden där drycker av det här slaget konkurrerar 

med skattefria juicer. Några tekniska svårigheter att i lagtexten infoga ett 

undantag för de berörda dryckerna torde inte föreligga. Riksdagen bör 

därför enligt utskottet med anledning av motionen begära förslag till ändrad 

lagstiftning med den inriktning som här angetts. 

dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:2148 hos regeringen begär 

förslag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt i enlighet 

med vad utskottet anfört. 

4. Beskattning av datorer (mom. 6) 

Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c). Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallenius (c). Karl Björzen (m). Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) 

anser att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 86 med "Från 

fördelningspolitisk" och slutar på s. 87 med "avstyrker motionen" bort ha 

följande lydelse: 

Det totala skattetrycket får inte öka. En särskild beskattning av vissa 

datorer bör avvisas också av andra skäl. Den omstiindigheten att 

rationaliseringar inom bl. a. förvaltningen sker genom ökad datorisering kan 

inte motivera en beskattning. Den ökade effektiviteten frigör resurser för 

andra sektorer i samhället och ökar den totala effektiviteten. En beskattning 

av datorer skulle också medföra svära gränsdragningsprohlem. 

Med det sagda avstyrker utskottet motionen. 

5. En uppmjukning av ''lex Öresund" (mom. 8) 

Knut Wachtmeister. Bo Lundgren. Karl Björzcn och Ewy Miiller (alla m) 

anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande pii. s. 88 som börjar med 

"Utskottet delar" och slutar med "utskottet motionen .. bort ha följande 

lydelse: 

De särskilda bestämmelser som finns för färjetrafiken i Öresund är enligt 

utskottets mening inte motiverade. Samma bestämmelser som i fråga om 

annan nordisk trafik bör gälla även i Öresundstrafik som har till huvudsyfte 

att upprätthålla trafik i egentlig bemärkelse. Utskottet tillstyrker därför 

motionen. 

dels att utskottet under mom. 8 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84:2117 yrkandena 3 och 4 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört ang[1ende den 

skattefria försäljningen ombord pä passagerarfärjor som trafikerar 

Öresund. 
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Särskilt yttrande 

Förkortade kredittider för vissa punktskatter (mom. 21 

Knut Wachtmeister (m). Stig .losefson (c). Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallcnius (cl. Karl Björzen (m). Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) 

anför: 

Förslaget till förkortade kredittider innebiir att hetalningsperioden för de 

flesta punktskatter kortas ner med 5-LO dagar till generellt 25 dagar. Vi iir 

medvetna om att denna förkortning av betalningspcrioden kan medföra 

problem. särskilt för mindre företag. att få deklarationen färdig inom den 

stipulerade tiden. något som under remissbehandlingen av den utredning 

som ligger till grund för förslaget också framhållits av organisationer och 

representanter för de skattskyldiga. Av denna utredning framgilr att en risk 

föreligger i fdga bl. a. om den särskilda varuskatten och bilaccisen att 

förkortningen kommer att medföra fel och ofullstiindigheter i deklarationen. 

Med hänsyn till att dessa nackdelar trots allt berör ett begriinsat antal 

skattskyldiga har vi inte velat motsätta oss att de förkortade kredittiderna för 

omfatta alla de punktskatter som föreslås i propositionen. Vi förutsiitter dock 

att regeringen följer upp verkningarna av reformen och iir lyhörd för de 

klagomM som kan komma friin de berörda branschernas sida. 


