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Skatteutskottets betänkande 
2000/01:SkU23  

 
 
 

Förhandsbesked i punktskattefrågor, 
m.m. 
(prop. 2000/01:110) 

 

   

 

Sammanfattning 
I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 
2000/01:110 att Riksskatteverket skall kunna begära förhandsbesked i 
punktskattefrågor fr.o.m. den 1 juli 2001 och att ett antal numera inaktuella 
föreskrifter och bindande förklaringar om beskattning som meddelats av 
Centrala uppbördsnämnden, Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden 
samt Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2001. 
Utskottet tillstyrker propositionen. 

I betänkandet föreslår utskottet vidare en rättelse av 8 § kreditupplysnings-
lagen (1973:1173). 
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Med hänvisning till de motiveringar som framförs under Utskottets 
överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut. 

 

1. Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m. 
Riksdagen antar de i proposition 2000/01:110 framlagda förslagen till  
1. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,  
2. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av 
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,  
3. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings-
avgifter,  
4. lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande 
förklaringar,  
5. lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och 
uppbördsnämndens bindande förklaringar, och  
6. lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och 
bindande förklaringar. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:110. 

2. Rättelse av 8 § kreditupplysningslagen 
Riksdagen antar det i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslaget till 
lag om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen 
(1973:1173). 
 

 
Stockholm den 15 maj 2001  

På skatteutskottets vägnar 

Arne Kjörnsberg 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne Kjörnsberg (s), Carl Fredrik 
Graf (m), Per Rosengren (v), Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund (m), Per 
Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Lena Sandlin-Hedman (s), Marie 
Engström (v), Kenneth Lantz (kd), Catharina Hagen (m), Matz Hammarström 
(mp), Rolf Kenneryd (c), Per-Olof Svensson (s), Lennart Axelsson (s),  Stefan 
Hagfeldt (m) och Staffan Werme (fp). 
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Redogörelse för ärendet 

I proposition 2000/01:110 föreslår regeringen (Finansdepartementet) att 
riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,  
2. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter 

m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,  
3. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings-

avgifter,  
4. lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande 

förklaringar,  
5. lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbörds-

nämndens bindande förklaringar, och  
6. lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande 

förklaringar.  
 
I propositionen föreslår regeringen att Riksskatteverket skall kunna begära 
förhandsbesked i punktskattefrågor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2001. 

I propositionen föreslås också att vissa föreskrifter och bindande 
förklaringar om beskattning som inte längre är aktuella skall upphävas. Före-
skrifterna och de bindande förklaringarna som meddelats av Centrala upp-
bördsnämnden, Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden samt 
Riksskatteverket föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2001. 
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Utskottets överväganden 

Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m. 
Utskottet har inte funnit någon anledning till erinran mot regeringens förslag i 
proposition 2000/01:110 utan tillstyrker propositionen. 

Rättelse av 8 § kreditupplysningslagen 
Till följd av ett förbiseende i ett lagstiftningsärende tidigare i vår har 8 § 
tredje stycket kreditupplysningslagen kommit att få en lydelse som inte har 
varit avsedd (prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, yttr. 2000/01:KU8y). Av 
förarbetena framgår att den aktuella bestämmelsen bör gälla gallring av 
uppgifter som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med 
indrivning och utsökning (se betänkandet s. 10–11, 13 och 84). Utskottet 
föreslår att paragrafen rättas till.  
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BILAGA 1 

Regeringens lagförslag 
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BILAGA 2 

Utskottets lagförslag 

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:200) om ändring i 
kreditupplysningslagen (1973:1173) 

Härigenom föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) i stället 
för dess lydelse enligt lagen (2001:200) om ändring i nämnda lag skall ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8  § 
En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är 

nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behand-
lingen. 

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras 
senast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet 
inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. 

En uppgift som hämtats från 
exekutionsväsendet enligt lagen 
(2001:184) om behandling av 
uppgifter i kronofogdemyndigheter-
nas verksamhet skall gallras när den 
inte omfattas av undantaget från 
sekretess i 9 kap. 19 § första stycket 
andra meningen eller andra stycket 
sekretesslagen (1980:100).  

En uppgift som inhämtats från 
exekutionsväsendet i dess verksam-
het med indrivning och utsökning 
skall gallras när den inte omfattas av 
undantaget från sekretess i 9 kap.    
19 § första stycket andra meningen 
eller andra stycket sekretesslagen 
(1980:100). 

 
 

Elanders Gotab, Stockholm  2001 
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