
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:16 

om särskild varuskatt (prop. 1984/85:69) 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:69 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

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

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

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

I propositionen föreslås vissa i huvudsak tekniska ändringar av bestämmel

serna om skattskyldighet, tillverkning, försäljning och export enligt lagen 

(1941:251) om särskild varuskatt. Vidare föreslås att halvfabrikat för 

framställning av chokladpudding undantas från särskild varuskatt. Ändring

arna föreslås träda i kraft den 1 januari 1985. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

1 Riksdagen 1984185. 6saml. Nr 16 

SkU 1984/85:16 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941 :251) om särskild ,·aruskatt 

Härigenom föreskrivs i frilga om lagen ( 1941: 2.'i I) om särskild varuskall 1 

dels an I. 2 och .'i- 7 §§ saml bilagan till lagen skall ha nedan angivna 
lydelse, 

dd.1· all i lagen skall införas tvi! nya paragrafer. I b och I c §§.av nedan 
angivna lydelse. 

N111·1irw1</e lydd.1·t· 

Fiir 1·11rn, som iir 11ppt11gt•11 i c11 
l'id dc111111 lag .fi1gml .fi'irtcck11i11g, 
sk11ll, diir de11 till1·ak11s yrkc.1·111ii.1·
sigt i11om riket ji'ir 111'.wlu eller .fi'ir 
1·idare bearh<'t11i11g eller ock i1tfi'ire.1· 
till riket, e11ligt l'tld nedan Jiig.I' till 
state11 er/iiggas siirskild skall (siir
skild 1•11rt1Jk1111 J. 

Vid bedömning av till vilket tull
taxenummer viss vara skall hiinfö
ras tages ej hiinsyn till siidan tull
taxering av varusats som giirc.I' med 
stöd av allmänna bestämmelserna 
andra stycket 3 b tulltaxan 
(1977: 97.'i). 

Såsom skallcpliktig tilh·ak11i11g 
iir 1111 anse ii1·e11 011(/inm11i11g <'Ila 
om1irbet11i11g m· 1·ara, a1·scdd 11tt 
hålla.1· till s11lu i sålunda ./i'irii11drn1 
skick. I ji-åga 0111 1·111·or, 111·sedda all 
sal11hJllas i särskild fi)rpack11i11g. 
såsom flaskor, tuber, burkar dia 
dylikt, iir 1'<m111s a11hri11ga11de i .fi'ir
pack11i11ge11 jiilnl'iil 1111 anse som 
skattepliktig tilfrerk11i11g. 

Skall utgår icke för vara, som å 
apotek beredes för försäljning en
ligt recept av läkare, veterinär eller 
tandläkare. 

I § 

Fiires/age11 lyddH· 

Skatt ( siirskild 1·arnskatt J ht't11l11s 
l'llligt d1·111111 lag till .l'tlltl'll l'id 0111-
.l'ii1111i11g i11om l1111det "" 1·11ror som 
ange.~ i bi/11>:11 till dt'1111t1 /11g och l'id 
i1(/i'ir.l'd 111· scldlllw 1·w·or. 

Vid bedömning av till vilket tull
taxenummer <'11 viss vara skall hiin
föras tas inte hiinsyn till siidan tull
taxering av varusats som giir.1· med 
stöd av allmänna bestämmelserna 
andra stycket 3 b /11ge11 I 1977: 97.'i) 
med tullt11x11. 

Skall utgår inte för vara, som 
bered.1· 111· 11/Wtek för försiiljning en
ligt recept av läkare. veterinär eller 
tandläkare. 

I b § 

1 Lagen omtryckt 1984: 153. 

Skattskyldig iir dt•n so111 
al i yrkesmiissig 1·erk.rnmhet liiir i 

landl!t til/1·erkar sk11ttep/iktiga 
l'l/l'Or. 

bJ har blil'it registrerad enligt 5 § 
a11drn stycket. 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 1406. 



SkU 1984/85:16 

N111'ara11de lydelse 

3 

Fiireslagei1 lydelse 

Jnfiirs skattepliktiwi varor till 
landet av någon som inte. är regi
strerad enligt 5 §skall skall betalas 
till tullmyndigheten. Därvid gäller 
tu/lagen (1973:670) och 9kap. 4§ 
lagen (1984:151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter. 

Rih'skatte1·erket kan oin det 
finns synnerliga skäl medge all den 
som är registrerad enligt 5 § andra 
stycket får rnra skattskyldig för 
en vara som tillverkas inom landet 
m• någon annan ji'ir hans räkning. 

I c § 

Skattskyldighet inträder 
a) för 1•ara, som tillverkas inom 

riket, när varan av tillverkaren le
vereras till köpare eller tages i an
språk för vidare bearbetning: samt 

b) för vara, som införes till riket 
av någon sum blivit enligt 5 § re
gistrerad såsom importör, när 
varan al' denne leverera.i· till köpare 
eller tages i anspråk för vidare be
arbetning eller ock, vid avregistre
ring, ingår i hans lager. 

Skauskyldiga äro 
a) för vara, som tillverkas inom 

riket, tillverkaren; samt b)ji)r vara, 
som infiJre.1· till riket av registrerad 
importör, denne. 

I* Riksdagen !98.JIH5. 6saml. Nr 16 

2§ 

Som skallepliktig tillverkning 
anses äi•en 

a) omarbetning lH' en skalteplik
tig vara_. ifulga om en vara hänför
lig till något av tulltaxenumren 
17.04, 18.06. 19.08 eller 2/JJ7 dock 
endast om omarbetningen innebär 
att varan ökar i vikt. 

b) omformning m· en vara som 
inte.är skallepliktig så att 1·aran blir 
skauepliktig och 

c)fiirpackning av en skattepliktig 
vara hänförlig till tulltaxenummer 
33 .06 om 1·aran avses all siilja.1· i en 
särskild förpackning såsom flaska, 
tub, burk eller liknande. 

Skattskyldighet för den som är 
registrerad enligt 5 § inträder när 
en vara 

a) levereras till köpare 
b) tas i anspråk för vidare bear

betning eller 
c) vid avregistrering ingår i till

verkarens eller importörens lager. 
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N111·ara11Je lydelse 

/n.fi"fr.1· skattt'pliktiR 1•ara till riket 
m· annan iin registrerad importör 
skall skatt erliigRaS till t11/lmyn
diRhf'fen. Dän·id gäller tullaRen 
(1973:670) och 9kup. 4§ lagen 
(f 984: 151) um p1111ktskatter och 
prisreglcringsa \'gifter, 

Riksskattn·erket kan om synner
liga skäl fiireli~u;er mcdRe att regi
strerad importör får 1·ara skattskyl
dig fiir 1•tira som tillverkas inom ri
ket m· annan för hans räkning. 

Skattskyldig som avses i 2 § and
ra stycket a och som inte är befriad 
från redovisningsskyldighet enligt 
6 a § första eller andra styckena 
skall vara registrerad hos riksskat
teverket. 

Den som yrkesmässigt för in 
skattepliktiga varor till riket för att 
sälja dem ti!l/1terfiirsiiljare, kan om 
verksamheten är av större omfatt
ning eller annars om det finns sär
skilda skäl registreras hos riksskat
tevcrket. 

I deklaration får avdrag göras för 
skatt på varor. som 

I. har förvärvats i beskattat skick 
ji:ir att am·iindas 1·id tilll'l:·rkning lll' 

skattepliktiga 1·aror. 

4 

Fiires/agen lydelse 

5 § 

Skattskyldig som avses i I h § 
första stycket a i och som inte är 
befriad från redovisningsskyldighet 
enligt 6a §första eller andra stycket 
skall vara registrerad hos riksskat
teverket. 

Den som för in skattepliktiga 
varor till landet för yrkesmässig 
<lterförsiiljning. kan om verksamhe
ten är av större omfattning eller an
nars om det finns särskilda skäl re
gistreras hos riksskatteverket. 

6 § 

I deklaration får avdrag göras för 
skatt på varor. som 

I . har förvärvats i beskattat 
skick, 

2. har förts ut ur landet eller till svensk frihamn för annat ändamål än att 
förbrukas där eller har lagts upp pli tullager inrättat för förvaring av 
proviant, 

3. har återtagits i samband med återgång av köp. 
4. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 

sig till bristande betalning från köparen. 

5. har sålts till de11 som enligt 7 § 
t11/lförord11i11,~e11 ( 1973:979) kan få 
tullf'rihet l'id inji"irsel 111· 1·aror. 

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så 
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. 
Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning 
il.ter liimnas för skatten p~i de varor som betalningen avser. 

Har avdrag gjorts för skatt på varor enligt första stycket I inträder åter 
skattskyldighel för varorna om de används för annat ändamål än skatte
pliktig tillverkning. 
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N111·11r1mcle fycfd.1t• /-"iirc.1(11ge11 fycfcfsc 

Den som har tiff1·ak111 c11 n1ra 
som inte iir sk11ttcpfik1ig och fört 
varan ur landet har riitt till kompen
sation för den siirskilda varuskatt 
som helastar varan. S:'1dan kompen
sation medges dock inte för skatte
hclopp som understiger 500 kronor 
for ett kalenderkvartal. 

Den som 1111111 1111 1·111·11 sk11ttskyf
dig Fir c11 1·111·11 fört varan ur landet 
har riitt till kompensation för den 
siirskilda varuskatt som helastar 
varan cffcr hc.1·11/11dsdd i 1·1m111. Sil
dan kompensation medges d1lck 
inte för skattehclopp som under
stiger f 500 kronor för ett kalender
kvartal. 

Bilaga till la~en ( 1941: 251) om siirskild varuskatt 

N111·1m111clc lydelse 

Fcirteckning iiver \'aror. för ,·ilka särskild rnruskatt skall erläggas. 

1id/111x<'11r 

ur 17.04 

ur l!Ul!l 

ur 19.08 

ur :!I .07 

ur 33.0!l 

\!ams/ag 

S1lckerkonfcktyrer. ej innehi\llamle kakao. med undantag av fondant
massor. mandelmassor. pastor och andra liknande halvfabrikat i 
bulk. 
Choklad och andra livsmedelsberedningar inneh{1llande kakao. med 
undantag av glass. glasspulver. glasspasta (glassmassa). f>11</di11i:
p11/1·1•r och puddingar samt pulver. flingor. pasl\1r och flytande bered
ningar for framstiillning av dryck. 
Biscuits och wafers med mellanliigg av kräm e.d. till överviigande 
delen överdragna med choklad. . 
Konfektyrer. ej hiinförliga till annat nummer. med undantag av mas
sor. pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk. 
För personligt bruk avsedda preparat av följande slag: 
parfym i flytande eller fast form. toalettvatten. rakvatten och rakbal
sam. med undantag av preparatet glycerol. sprit och rosenvatten. 
puder. pmlcrkriim. ansiktslera. ansiktsskum. ansiktsmask och smink. 
med undantag av puderkriim och smink med pudersuhstans om högst 
5 vikt procent. vitt striipuder samt preparat som iir avsett speciellt för 
döljande av iirr. fodelsemiirke eller liknande huddefekt. 
Hippstift. liippglans och andra preparat för hehandling av liippar. med 
undantag av ofiirgat cerat. 
preparat för hchandling av naglar eller nagelhand. med undantag av 
nagellackhorttagningsmcdel och nagelvittpennor. 
härvärdspreparat. med undantag av hårtviittmcdcl som inte samtidigt 
iir fiirg;mde. tonande eller hickande. 
preparat for behandling av ögonhiir och ögonhryn. med undantag av 
avsminkningsmcdel som inte utgör toalettvatten. 
hi1rborttagningsmedel. 
medel mot transpiration. med undantag av iittiketerprcparat och fot
viirdsmedel. 

Fiircsf11gc11 frdefw 

Förteckning över varor, för vilka särskild varuskatt skall betala.t. 

T11/l/<1X<'lll" 

ur 17.04 

\'ams/ag 

Sockerkonfektyrer. ej innehiillande kakao. med undantag av fondant
massor. mamlclmassor. pastor och andra liknande halvfabrikat i 
bulk. 
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ur 18.06 

ur 19.08 

ur 21.07 

ur 33.06 

Choklad och andra livsmedelsheredningar innehållande kakao, med 
undantag av glass. glasspulver. glasspasta (glassmassa), ptuldingar 
Ol'h 11ndra liknande 1:fterriit1er samt pulver. ningor, pastor och fly
tande heredningar 1•nd11.1·1 ll1'.1·c1Mll for framstiillning av pudding och 
11nnlln liknande 1:tiariill ella dryck. 
lliscuits och wafcrs med mellanliigg av kriim e.d. till iiverviigande 
delen överdragna med choklad. 
Konfektyrer, ej hiinförliga till annat nummer. med undantag av mas
sor. pastor och andra liknande halvfabrikat i hulk. 
För personligt bruk avsedda preparat av följande slag: 
parfym i flytande eller fast form. toalettvatten, rakvatten och rakhal
sam. med undantag av preparatet glycerol. sprit och rosenvatten, 
puder. puderkriim. ansiktslera, ansiktsskum. ansiktsmask och smink. 
med undantag av pudcrkriim och smink med pudersubstans om högst 
5 viktproeent. vitt ströpuder samt preparat som iir avsett speciellt för 
döljande av iirr. födelsemiirke eller liknande huddefekt. 
liip.pstift, liippglans och andra preparat för beh<mdling av liippar. med 
undantag av ofiirgat cerat. 
preparat för t>ehandling av naglar eller nagclband. med undantag av 
nagellackt>orttagningsrncdel och nagelvittpennor. 
h(1rvi'trdspreparat. med undantag av hiirtviittmedcl som inte samtidigt 
iir färgande. tonande eller hickande. 
preparat för behandling av ögonh;1r od1 ögont>ryn. med undantag av 
avsminkningsmedcl som inte utgiir toalettvatten. 
hiirt>11rt tagningsrnedel. 
medel mot lranspiration. med undantag av iittikcterprcparat och fot
vtirdsmcdcl. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. Äldre bestiimmclser gäller 
fortfarande i fn"1ga om förhf1llanden som hänför sig till tiden före ikraftträ
dandet. 
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2 Förslag till 

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

Hiirigcnom föreskrivs att 7 ~ lagen ( 1961: 394) om tohaksskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11l'l1m11de lydelse Fiireslage11 lydcl.~c 

I deklaration ffir avdrag göras för skatt p;°1 vara. som 
al förvärvats för åtcrförsiiljning och för vilken skattskyldighct tidigare 

intriitt. 
bl återtagits i samhand med f1tcrgi'mg av köp. 
cl av dcr. skattskyldige eller för hans riikning utförts ur riket eller forts 

till svensk frihamn för annat iindamf1I iin att förbrukas diir. 
dl lagts upp pf1 tullagcr som inriittats för förvaring av proviant. eller forts 

ur riket si'tsom proviant pi'1 fartyg eller luft fartyg eller levererats för försiilj
ning i exporthutik. 

c) .fi"irsillts till den .wm enligt 7 .~ 
t11l(fi.irord11i11gc11 ( 1973:979) iiga tlt
l!iuta tul(fi·ihct .fi"ir mmr .. wm i1!f;·;. 
ras till riket. 

f) tillhandahi'11lits för framstiill
ning av enligt denna lag icke skatte
pliktiga varor eller för vetenskap
ligt. medicinsk\ eller likartat iinda
mål. 

g) tagits i ansprf1k för provning. 
h) försålts med förlust för den 

skattskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig till bristande betalning 
fri'm köparen. 

Avdrag enligt första stycket 11) 

får göras med belopp som svarar 
mot så stor del av skatten som för
lusten visas utgöra av varans för
siiljningspris. Har si'1dant avdritg 
gjorts och inOytcr därefter betal
ning skall redovisning åter liimnas 
för skatten pi'1 de varor som betal-
ningen avser. 

c) tillhandahf11lits för framstiill-
ning av enligt denna lag icke skatte
pliktiga varor eller för vetenskap
ligt. medicinskt eller likartat iinda
mi'1I. 

.n tagits i anspråk för provning. 
g) försålts med förlust för den 

skattskyldige. i den mfm förlusten 
hänför sig till bristande hctalning 
från köparen. 

Avdrag enligt första stycket g) 

får göras med belopp som svarar 
mot så stor del av skatten som for-
lusten visas utgöra av varans för
säljningspris. Har sådant avdrag 
gjorts och inOyter diirefter betal
ning skall redovisning ;°1ter liimnas 
for skatten pi\ de varor som betal-
ningcn avser. 

Denna lag träder i kraft den I januari 198.5. Äldre bestämmelser giiller 
fortfarande i fråga om förhållanden som hiinför sig till tiden före ikraftträ
dandet. 

1 Lagen omtryckt 19114: l:'i:'i. 
Sem1stc lydelse av lagens rubrik 1975: 141. 
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3 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 13 §lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11\'l1rande lydelse Fiire.vlciRC'll lydelse 

13§ 

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

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

2. har fiirsålts till de11 som e11liRI 
7 § 1111/}i"irordnin>:en (197 3: 979) åt-
11j111er 1111/ji-ihel vid infiirsel av 
varor. 

3. har förvärvats för åtetforsälj
ning och för vilken skattskyldighet 
tidigare inträtt, 

4. har tagits i anspråk för prov
ning. 

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. 

Avdrag enligt första stycket 6 får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del av skatten som förlusten 

2. har förvärvats för åtetförsiilj
ning och för vilken skattskyldighet 
tidigare inträtt, 

3. har tagits i anspråk föroprov-
ning, 

4. har återtagits i samband med 
återgång av köp, 

5. har försålts med förlust för den 
skattskyldige. i den mån förlusten 
hänför sig till hristande betalning 
från köpare. 

Avdrag enligt första stycket 5 får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del av skatten som förlusten 

visas utgöra av varans försäljnings- visas utgöra av varans försiiljnings-
pris. Har sådant avdrag gjorts och pris. Har sådant avdrag gjorts och 
inflyter därefter betalning, skall re- inflyter därefter betalning. skall n:-
dovisning åter lämnas för skatten dovisning åter lämnas för skatten 
på de drycker betalningen avser. på de drycker betalningen avser. 

I deklaration för skatt på spritdrycker och. vin får avdrag göras för skatt 
på drycker som har återtagits i samband med återgfmg av köp. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i frf1ga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikrafttrii
dandct. 

1 Lagen omtryckt 19!!4: 158. 
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Utskottet 

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

hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/ 85:69 antar de vid 

propositionen fogade förslagen till 

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

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

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

Stockholm den 27 november 1984 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Niirvarande: Rune Carlstein (s). Stig Josefson (c). Olle Westberg (s), Hagar 
Normark (s), Bo Lundgren (m). Ingemar Hallenius (c). Egon Jacobsson (s), 
Karl Björzcn (m). Kjell Johansson (fp). Anita Johansson (s). Lars Hedfors 
(s). Ewy Möller (m), Bruno Poromaa (s), Karl-Anders Petersson (c) och 
Erkki Tammenoksa (s). 




