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Några beskattnings- och kontrollfrågor vid
införsel av vissa punktskattepliktiga varor
för privat bruk

Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2008/09:48)
till ändringar av beskattnings- och kontrollbestämmelserna vid införsel av
vissa punktskattepliktiga varor som är avsedda att användas av enskilda
personer för personligt bruk. Förslagen utgör i huvudsak EG-rättsliga
anpassningar av de svenska bestämmelserna. Ändringarna rör bl.a. införsel
av bränsle samt transportkontroll av införsel av bränsle och införsel av alko-
hol. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa
punktskattepliktiga varor för privat bruk.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
4. lag om ändring i lagen (2007:595) om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
5. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor-
ter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:48.

Stockholm den 18 november 2008

På skatteutskottets vägnar

Lars Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Johansson (s), Annicka
Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c),
Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik
Olovsson (s), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström
(s), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Walburga Habsburg
Douglas (m), Karin Nilsson (c) och Agneta Berliner (fp).
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Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning
I proposition 2008/09:48 föreslår regeringen några ändringar av beskatt-
nings- och kontrollbestämmelserna vid införsel av vissa punktskattepliktiga
varor som är avsedda att användas av enskilda personer för personligt
bruk. Förslagen utgör i huvudsak EG-rättsliga anpassningar av de svenska
bestämmelserna. Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga
1. Regeringens förslag till lagtexter återges i bilaga 2. Någon motion har
inte väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund
Genom artikel 9.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992
om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning
och övervakning av sådana varor (cirkulationsdirektivet) får medlemslän-
derna under vissa förutsättningar beskatta bränsle som släppts för konsum-
tion i en annan medlemsstat, och som har beskattas där, om bränslet
transporteras av den enskilde med ett ovanligt transportsätt. Sverige har
genomfört artikel 9.3 i 4 kap. 1 § 5 och 1 a § lagen (1994:1776) om skatt
på energi. Efter en dom från EG-domstolen den 15 november 2007 i mål
C-330/05 har frågan uppkommit om bestämmelserna behöver ses över.
Domen aktualiserar också en översyn av vissa bestämmelser i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter för att ytterligare anpassa dem till vissa
fall av privat införsel.

Genom propositionen Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (prop.
2007/08:119) infördes den 1 juli 2008 vissa anpassningar av alkohollagen
(1994:1738) till EG-rätten. De innebär bl.a. att spritdrycker, vin och
starköl kan föras in till Sverige från ett annat EG-land av en enskild per-
son som har fyllt 20 år, genom yrkesmässig befordran eller annan obe-
roende mellanhand om dryckerna är avsedda för den enskildes eller
dennes familjs personliga bruk. I propositionen betonas den svenska alko-
holskattens betydelse som alkoholpolitiskt instrument. Där erinras också
om att det kan finnas behov av att återkomma till skatte- och kontrollfrågor.

En promemoria, Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av
vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk, med förslag till ändringar
av vissa beskattnings- och kontrollbestämmelser för att möta de ovan
beskrivna frågorna har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemo-
rian har remissbehandlats.
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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås några ändringar av beskattnings- och kontrollbe-
stämmelserna vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor som är
avsedda att användas av enskilda personer för personligt bruk. Förslagen
utgör i huvudsak EG-rättsliga anpassningar av de svenska bestämmelserna.

Efter en dom från EG-domstolen den 15 november 2007 har det fram-
kommit att de svenska bestämmelserna om beskattning av bränsle, som
förs in till Sverige av en enskild individ för dennes personliga bruk, behö-
ver ses över. En sådan översyn har gjorts inom Finansdepartementet och
de lagändringar som behövs behandlas i propositionen.

Det föreslås att punktskatt inte ska betalas i Sverige för bränsle som
förs hit av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EG-
land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för
personligt bruk av den enskilde själv eller dennes familj. Detta ska dock
inte gälla om bränslet transporteras hit med ett s.k. ovanligt transportsätt. I
sådant fall ska punktskatt tas ut här. Det föreslås också vissa ändringar i
bestämmelserna om transportkontroll av vägtransporter med avseende på
privat införsel av bränsle med ovanligt transportsätt. Tullverket ska vidare
lämna de uppgifter som framkommit vid kontrollen och som behövs för
beslut om skatt och transporttillägg till Skatteverket som föreslås fatta
beslut om skatten och transporttillägget i dessa fall.

Den 1 juli 2008 infördes vissa anpassningar av alkohollagen
(1994:1738) till EG-rätten. Ändringarna innebär bl.a. att spritdrycker, vin
och starköl får föras in till Sverige från ett annat EG-land av en enskild
person som har fyllt 20 år, genom yrkesmässig befordran eller annan obe-
roende mellanhand om dryckerna är avsedda för den enskildes eller den-
nes familjs personliga bruk. Mot denna bakgrund, och i syfte att
säkerställa identifikationen av skattskyldiga beställare av punktskatteplik-
tiga varor som beskattas i ett annat EG-land, föreslås att förare som vid
varuförflyttningen inte medför föreskrivet förenklat ledsagardokument ska
påföras transporttillägg. Härigenom underlättas Tullverkets utredningar och
möjligheten att kontrollera skattskyldiga beställare.

Vissa ytterligare förtydliganden av bestämmelserna om transportkontroll
föreslås, bl.a. att föraren ska se till att föreskrivna ledsagardokument och
bevis om ställd säkerhet medföljer transport av punktskattepliktiga varor
och att kriteriet ”yrkesmässiga” som förutsättning för vägtransportkontroll
överges.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1978:880) om betalningssäkring
för skatter, tullar och avgifter, lagen (1994:1776) om skatt på energi, skat-
tebetalningslagen (1997:483), lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och
lagen (2007:595) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
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Utskottets överväganden

Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av
vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk.

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker
propositionen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:48 Några beskattnings- och kontrollfrågor vid
införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk:
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,

2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
4. lag om ändring i lagen (2007:595) om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483),
5. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor-

ter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2008
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