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Sammanfattning 
I betänkandet tillstyrker utskottet med en mindre justering av lagtexten 
regeringens förslag i proposition 1998/99:69 att omsättning av guld i investe-
ringssyfte skall undantas från mervärdesskatt. 

Proposition 1998/99:69 
Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 1998/99:69 att riks-
dagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 

1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),  
2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).  

I propositionen föreslås särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld. 
Reglerna, som är baserade på ett EG-direktiv, innebär att omsättning av guld 
i investeringssyfte skall undantas från mervärdesskatt. Syftet är att beskatta 
handeln med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster för 
vilka i dag gäller ett motsvarande undantag. Syftet är också att komma till 
rätta med den konkurrenssnedvridning som råder mellan medlemsländerna 
på grund av skillnader i beskattningen av investeringsguld. Reglerna har 
utformats så att det skall bli tekniskt möjligt att förhindra de omfattande 
bedrägerier med guld som för närvarande förekommer inom gemenskapen. 
Med investeringsguld menas guldtackor och guldmynt som omsätts i investe-
ringssyfte oavsett om guldet är representerat av värdepapper eller inte. Med 
skattefriheten följer inte någon rätt till återbetalning av ingående skatt. En 
möjlighet att välja att bli skattskyldig har därför införts i de fall då investe-
ringsguldet omsätts för industriändamål. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2000. 

Lagförslagen 
Lagförslagen återfinns i bilagan till detta betänkande. 

Utskottet 
Utskottet har inte funnit anledning till någon erinran i sak till propositionen, 
dock att lydelsen av 10 kap. 12 § mervärdesskattelagen (lagförslag 2.1) bör 
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anpassas till den ändring i samma paragraf som föreslås i lagförslag 2.6 i 
proposition 1998/99:86 (bet. 1998/99:SkU21) och som är avsedd att träda i 
kraft den 1 juli 1999. Samtidigt med denna justering föreslår utskottet en 
detaljändring av paragrafens lydelse och tillstyrker därmed propositionen. 

Hemställan 
Utskottet hemställer 

att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:69 antar de vid 
propositionen fogade förslagen till 
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) med den 
ändringen att 10 kap. 12 § erhåller följande såsom utskottets förslag 
betecknade lydelse: 
 

Regeringens förslag Utskottets förslag 
10 kap. 

12 § 
Den som omsätter varor eller 

tjänster genom export har rätt till 
återbetalning av ingående skatt för 
vilken han saknar rätt till avdrag 
enligt 8 kap. på grund av att omsätt-
ningen sker utanför EG. Rätten till 
återbetalning gäller under förutsätt-
ning att omsättningen är skattepliktig 
eller undantagen från skatteplikt 
enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 
2, 10 §, 10 a §, 19 § första stycket 2, 
21 §, 23 § 1–4, 30 c § eller 30 e §. 

Den som omsätter varor eller 
tjänster genom export har rätt till 
återbetalning av ingående skatt för 
vilken han saknar rätt till avdrag 
enligt 8 kap. på grund av att omsätt-
ningen sker utanför EG. Rätten till 
återbetalning gäller under förutsätt-
ning att omsättningen är skattepliktig 
eller undantagen från skatteplikt 
enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 
2, 10 §, 10 a §, 19 § första stycket 2, 
21 §, 23 § 1, 2, 3 eller 4 eller 30 e §. 

 
2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).  

Stockholm den 20 maj 1999 

På skatteutskottets vägnar 

Arne Kjörnsberg  

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per 
Rosengren (v), Per Erik Granström (s), Carl Erik Hedlund (m), Ulla Wester 
(s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Yvonne Ruwaida (mp), Rolf 
Kenneryd (c), Johan Pehrson (fp), Lars U Granberg (s), Catharina Hagen 
(m), Claes Stockhaus (v), Desirée Pethrus-Engström (kd), Stefan Attefall 
(kd), Inga Berggren (m) och Lars Lilja (s). 
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