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Regeringen föresl!lf" riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 
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Pt\ regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås bl. a. olika atgärder för att förenkla hanteringen 

av kilometerskatten för fordonsägare och myndigheter. Förslagen innebär 

i huvudsak följande. 

Antalet ordinarie avstämplingar och uppbördstillfällen föreslås minskas 

fn)n fyra till tre per fö-. Även andra begränsningar av avstämplingsskyldig

heten föreslf1s. 

Vidare föreslf1s begränsningar i det brukandeförbud som inträder niir ki

lometerskatt inte har betalats eller när kilometerräknarapparaturen är be

häftad med fel. Brukandeförbud på grund av att stämpelkort inte har läm

nats skall inte Hingre inträda. 

Systemet med förse;:ningsavgift föreslas förenklat sä all avgift skall tas 

ut endast vid upprepad försummelse att lämna avstämplingskort i rätt tid 

eller när försummelsen avser uppgift som särskilt har avkrävts fordonsiiga

ren. 

Den tidsfrist om tre dagar som f. n. gäller för reparation av kilometer

r1iknarapparatur skall enligt förslaget kunna förlängas av länsstyrelse. 

Motsvarande tidsfrist för besiktning efter reparation föresltts generellt för

längas frtm tre till tio dagar. 

Straffansvar föreslås inträda vid oaktsamt brukande av kilometerskat

tepliktigt fordon. vars kilometerräknarapparatur har utsatts för manipula

tion. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den I augusti 1979. 

I Riksdai,:rn 1978/79. I sam/. Nr 94 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

lfärigcnom föreskrivs att 9. 12. lo-· 18. 21. n. 28. 31 och 33 ** vägtra
fikskattdagen ( 1973: 60 I) I skall ha neuan angivna lydelse. 

N111·11n11llle lydl'lsc Fiireslagen lydelse 

9 ~t 

Skall heriiknas för ~arje foruon 
för en sammanhängande tid av tolv 
kalendermt!nader (skatteår) eller 
för var m:h en av Jin1 uelar av helt 
skattdir (skatteperioder). 

Skatt heräknas för varje fordon 
för en sammanhängande tid av tolv 
kalendermånader (skatteår) eller 
för var och en av tre delar av helt 
skatteår (skatteperioder). 

Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår eller skattepe
riod beräknas skatten för den tid fordonet är skattepliktigt. om ej annat föl
jer av 12 ~ andra stycket. 

Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller myndighet som 
regeringen hestämmer. 

12 *3 

Fordonsskatt utgår för skatteår 
enligt bilaga I till denna lag. Skat
ten utgår för skatteperiod med en 
.fJärdeclcl. för kalendermanad med 
en tolftedel och för dag med 1/360 
av skatten för helt f1r. Överstiger 
fordonsskattcn för ett fordon I 500 
kronor för helt tir utgår fordons
skatt för skatteperiod. 

Fordonsskatt utgår för skatteår 
enligt bilaga I till denna lag. Skat
ten utgår för skatteperiod med en 
tredjedel, för kalendermånad med 
en tolftedel och för dag med 1/360 
av skatten för helt är. Överstiger 
fordonsskatten för ett fordon I 500 
kronor för helt är utgår fordons
skatt för skatteperiod. 

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalemlermänad. utgår for
donsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om for
don. för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatte
ar. för den kalendermanad under vilken skatteplikt första gängen inträder 
för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än avställning. 
Har sttdant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för 
avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet 
övergfitt till ny ägare under avställningstiden. 

Fordonsskatt crliigges före in
gången av skatteår eller skattepe
riod. Regeringen fär medge undan
tag härifrån för grupp av fordon. 

Fordonsskatt erliiggs före in
gången av skatteår eller skattepe
riod. Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer får 
medge undantag härifrån för grupp 
av fordon. 

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 809. 
2 Senaste lycklse 1974: Xo9. 
3 Senaste lydelse 1978: I IX. 
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N11rnra11dc lydelse 

Skattepliktigt fordon far ej bru
kas. om till betalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta gäller ej i 
fri'lga om skatt Slim avser tid före 
det närmast föregående skatteåret 
eller ej heller i fråga om skatt som 
åvilar tidigare ägare av fordonet 
och som fastställts genom beslut 
om efterbeskattning enligt 24 §. 

Kilometerskattepliktigt fordon 
skall vara försett med särskild. god
känd rilknare för registrering av 
fordonets körst räcka och tillhöran
de anordningar för I.less funktion 
( kilometerriiknarapparaturl. Appa
raturen skall vara plomberad. Kilo
meterskattepliktig personbil som 
a11rii11des utom riket skall vidare 
vara försedd med särskilt märke. 
snm visar att fordonet är kilometer
skattepliktigt. Regeringen fär med
ge undantag frrm skyldighet att för
se personbil med sådant märke. 

3 

Fiireslagen lydelse 

Skattepliktigt fordon fär ej hru
kas. om till betalning förfallen for
donsskatt ej erlagts. Detta gäller ej i 
fräga om skatt som avser tid före 
det närmast föregående skatteåret 
och ej heller i fråga om skatt som 
åvilar tidigare ägare av fordonet 
och som fastställts genom beslut 
om efterbeskattning enligt 24 §. 

llar.f{m/on stifts 1·id exekutil"J()r
säU11i11g .filr det hmkas a1· den nye 
iigaren utan hinder a1· att .fiJrdons
skatt. fiir 1·ilken tidigare iigare är 
skattskyldig. inte har erlagts. Före
ligger annars siirskilda skäl får 
riksskattc1·erket medge att 1·isst 
.fi1rdo11 filr hru/.:as utan hinder a1· 
.första stycket. 

Kilometerskattepliktigt fordon 
skall vara försett med särskild. god
känd räknare för registrering av 
fordonets körsträcka och tillhöran
de anordningar för dess funktion 
(kilometerräknarapparatur). Appa
raturen skall vara plomberad. Kilo
meterskattepliktig personbil som 
anl"limls utom riket skall vidare va
ra försedd med särskilt märke. som 
visar att fordonet är kilometerskat
tepliktigt. Regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer får 
medge undantag från skyldighet att 
förse pasonbil med sådant märke. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före
skrifter om godkännande. montering. plombering. reparation. kontroll och 
liknande åtgärd som har avseende pa kilometerräknarapparatur samt om 
märke som avses i första stycket. 

4 Senaste lv<l<!IS<! 1975: 2711. 
5 Senaste lydelsl: 1974: 869 (ifr 1974: 873). 

Regeringen eller myndighet so111 
regeringen bestii111mer får ejier an
siikan medge att kilometerskatte
pliktigt .fi1rdon inte bchöl'er \'ara 
fiirsett ml'd kilo111eterriik11arappa
rat11r. 
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N111·11ra11de lydelse Fiireslagen lydelse 

18 §6 

Kilometerskatt utgår för den körsträcka som fordon tillryggalagt under 
tid. då det varit kilometerskattepliktigt. 

Skatten beräknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som an
ges i bilaga 2 till denna lag. 

Skattskyldig skall för varje skat
teperiod lämna uppgift till ledning 
för faststiillande av skatt. Stldan 
uppgift skall lämnas även i annat 
fall. i den man regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer förordnar därom. Kilometer
skatt l'rliigges i efterhand för skat
teperiod. Regeringen fär medge un
dantag härifrån för grupp av for
don. 

Skattskyldig skall för varje skat
teperiod lämna uppgift till ledning 
för heriikning av skatt. Regeringrn 
eller myndighet som regeringen be
.1·tiimmer får medge undantag här
ifrån. Uppgift till ledning för beriik
ning m· skatt skall lämnas även i 
annat fall, i den man regeringen el
ler myndighet som regeringen be
stämmer förordnar därom. Kilome
terskatt erliigg.1· i efterhand för 
skatteperiod. Regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer får medge undantag härifrån 
för grupp av fordon. 

21 ~ 7 

Kilometerskattepliktigt fordon får ej brukas 
I. om de fiireskr(ller i fråga om I. om det inte är .försett med ki-

kilometerräknarapparatur, rilka lomcterräknarapparatur ar god-
meddelats i denna lag eller med känt slag som iir plomberad och 
.wihl diirm·. L'.i iakttagits, godkiind rid besiktning samt.fimge-

2. om .fi'Jreskrin•n uppg(li ,l('ir he
riikning lff kilometerskatt l'.i liim
nats. 

3. om till betalning förfallen kilo
meterskatt ej erlagts. 

Vad som sägs i första stycket 1111-

der 3 gäller ej i fräga om skatt som 
avser tid före det närmast föregåen
de skatteäret och ej heller i fråga 
om skatt som åvilar tidigare ägare 
av fordonet och som fastställts ge-

6 Sena~te lydelse 1974: 869. 
7 Senaste lydelse 1975: 276. 

rar tillfredsstiillande, 

2. om till betalning förfallen kilo
meterskatt ej erlagts. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen hestiimmer .fi/r medge 
all .fi1rdon, utan hinder m· fiir.1·ta 
stycket I, får brukas i mTaktan fJil 
reparation eller besiktning av kilo
meterriiknarapparatur. 

Vad som siigs i första stycket I 
giiller ej i fall som arses i 17 § tred
je stycket. 

Vad som sägs i första stycket 2 
gälkr ej i fräga om skatt som avser 
tid före det närmast föregående 
skatteåret och ej heller i frö.ga om 
skatt som åvilar tidigare ägare av 
fordonet och som fastställts genom 
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N11r11rw1tfr lydelse 

nom beslut om efierbeskattning en
ligt 24 eller 25 *. 

Fiireslagen lyddse 

beslut om efterbeskattning enligt 24 
eller 25 *. llar.fim/on sålts rid exe
kutir försii/jning .fi/r dt't brukas 111· 

den nye iigaren utan hinder m· att 
kilometerskatt, .för vilken tidi,::are 
iigare iir skattskyldig, inte har er
lagts. Fiireligger annars särskilda 
skäl får riksskattn·erket medge att 
1·isst fimion .får brukas utan hinder 
a1· .fi'irsta stycket 2. 

27 ~ij 

Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den skattskyldige 
skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer. 

Har skathkyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes 
oriktig, pb.förs honom skath:tillägg med tjugo procent av den skatt som ej 
skulle ha påförts. om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår 
doå ej. om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för 
sent. 

I fr[1ga om skallctillägg skall 37 d 
m:h 37 f-37 h ** lagen ( 1959: 92) 
om förfarandet vid viss konsum
tionsbeskattning tillämpas. lJ ppgtir 
skalletilHigg eller sammanlagda be
loppet av flera samtidigt till fast
stiillclse föreliggande skallctillägg 
ej till 50 kronor. päförs ej tillägg. 

I fraga om skattetillägg skall 37 d 
och 37 f H. 37g * andra stycket 
samt 37 h !i lagen ( 1959: 92) om för
farandet vid viss konsumtionsbc
skattning tillämpas. lJ ppgär skatte
tillägg eller sammanlagda beloppet 
av flera samtidigt till fastställclse 
föreliggande skalletillägg ej till 50 
kronor. påförs ej tillägg. 

Fråga om skattetillägg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om 
skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av 
kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den 
oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i må
let. och skall väckas inom ett år från utgången av den månad då dom eller 
slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. 

28 §9 

Liimnas t'.i inom .fl'ireskri1·l'n tid 
vederbörlig uppgift om körsträcka 
för kilometerskattepliktigt fordon, 
på.f i'ir be ska tt11i 11gsmy11dighet en 
den som ägde fordonet. 11iir friste11 
utgick, förseningsm·g(lt med 100 
kronor. 

•Senaste lydelse 1978: 199. 
"Senaste lyddsc 1978: 199. 

Har vederbörlig uppgift .f(jr skat
teperiod om körsträcka för kilome
terskattepliktigt fordon inte kommit 
in inom .fi_ireskrii·cn tid skall erin
ran om uppgi.fisskyldigheten och 
om försening.rnvg(ft sändas till den 
som ägde fordonet 1'id 111gången ar 
skatteperioden, om ej annat .följer 
a1· andra stycket. 
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N11rar1111de lycid.H' 

Har i fall som avses i första styc
ket ägaren a11ma11ats att /ii11111a 
uppg(fi 111c11 l'.i c.fierkom111it a11111a
ni11gen inom tid som fiireskririts i 
de1111t1 e/la underlfttit att inom före
skriven tid lämna uppgift om fordo
nets körsträcka l'id minst ett av de 
tn: närmast föregående 11ppbiirds
til(/i'il/ena. he.1tä111s .fi'irse11i11g.rn 1·

g(fic11 till 200 kronor. 

r:rt1ga om förseningsavgift prö
vas av beskattningsmyndigheten. I 
frttga om förseningsavgift skall 37 
f ~ första och tredje styckena. 37 
g !$ andra sty<'ket samt 37 h ~ lagen 
( 1959: 92 l om förfarandet vid viss 
konsumtionsbeskattning tillämpas. 
Utöver \'ad snm föreskrivs i nämn
da 37 r * första stycket gäller att 
förseningsavgifter avseende samma 
fordonsägare för en och samma 
skatteperiod far nedsiittas till 500 
kronor eller. i fall som avses i 1111d
l'tl stycket. I 000 kronor. 

Fiires/age11 /yclclse 

Har i fall :;om avse:; i för:;ta :;tyc
ket ägaren underlåtit att inom före
skriven tid lämna uppgiftför skalfe
period om fordonets körsträcka.fi:ir 
minst e11 av de tre närmast föregå
ende skatteperioderna ptVi:ir he
.1katt11i11gsllly11cligheten iigarcn fi'ir
seni11gsarg(fi. Detsamma gäller 
0111 ägaren har a11111anats att lämna 
uppg(li 0111 kiirstrl'icka 111e11 ej l'.fier
kolllmit <1t1111c111inge11 inom tid som 
lwr föresk1frit.1· i denna. 

f'iirse11i11gsm·gUi enligt andra 
stycke/ utgår med 100 kronor. A 1·

g{tie11 bcstiims dock till 200 kronor 
11111 F>rse11ingsa1·gUi har pclfhrts Ji'ir 
minst l'll a1· de tre 11iirma.1·t fi:iregå
l'nde skafleperioderna eller 0111 .f('ir
seningen arsa uppg(fi som iigaren 
har anmanats a11 /iimna. 

Fråga om förseningsavgift prö
vas av beskattningsmyndighcten. I 
fräga om förseningsavgift skall 37 
r * första och tredje styckena samt 
3 7 h * lagen ( l 959: 92 l om förfaran
det vid viss konsumtionsbeskatt
ning tillämpas. Uti.iver vad som fö
reshivs i niimnua 37 r !i första styc
ket gliller att förseningsavgifter av
seende samma fordonsägare för en 
och samma skatteperiod far nedsät
tas till 500 kronor eller. i fall som 
avses i trel{je sty<:ket andra me
ningen. I 000 kronor. 

31 *10 

Mot beslut som avses i 23-28 ** 
eller 40 * eller som avser rättelse 
eller utdömande av vite fär skatt
skyldig och allmänt ombud föra ta
lan genom besvär hos kammarrätt. 

'"Senaste lydelse 1974: 803. 

Mot beslut som avses 
23-27 §§. 28 .~ andra eller treihe 
stycket eller 40 * eller som avser 
rättelse eller utdömande av vite fär 
skattskyldig o<:h allmänt ombud 
föra talan genom besvär hos kam-
maITätt. · 

Mot hes/ut enligt 16 * andra 
stycket andra meningen eller 21 * 
./]ärdc stycket tredje meningen .får 
skal/skyldig föra talan ge110111 he
.1'\'iir hos regeringen. 
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N111·ara11de lydelse F"ireslagcn lydelse 

Bestämmelserna i 40 och 45 §§lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss 
konsumtionsbeskattning gäller i tillämpliga delar besvär i fråga som avses i 
första stycket. 

Allmänt ombud far föra talan till skattskyldigs förmån. 

33 §Il 

Den som uppsåtligen l'idtager åt
gärd med kilometerräknarappara
tur på fordon så att körsträcka som 
skall ligga till grund för beräkning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för lågt 
diimes. om förfarandet ej utgör ett 
led i gärning som är belagd med 
strängare straff enligt skattebrotts
lagen < 1971: 69). till böter eller fäng
else i högst sex månader. 

Den som uppsåtligen 1·idtar åt
gärd med kilometerräknarappara
tur på fordon så att körstriicka som 
skall ligga till grund för beräkning 
av kilometerskatt för fordonet ej re
gistreras eller registreras för !ägt 
diims. om förfarandet ej utgör ett 
led i gärning som iir belagd med 
strängare straff enligt skattebrotts
lagen ( 1971: 69). till böter eller fäng
else i högst sex mänader. Till sa111-
111a strqfl' döms den so111 ai· gro1· 

oakrsamhl'l brukar Ji1rdo11, på 1·ars 
kilometcrriik11arapparat11r har 1·id
tagits åtgärd som n11 sagts. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1979. 
2. De nya bestämmelserna i 9 och 12 §§ tillämpas i fråga om fordons

skatt för skatteår som böi:iar den I september 1979 eller senare och i fråga 
om kilometerskatt för skatteår som börjar den I juli 1979 eller senare. Re
geringen får i samband med ikraftträdandet förordna att skatteär eller skat
teperiod skall omfatta annan tid än som anges i 9 § samt att fordonsskatt 
för sådant skatteår eller sådan skatteperiod enligt 12 § skall jämkas i mot
svarande mån. 

3. De nya bestämmelserna i 28 och 31 §§ tillämpas i fråga om skatteår 
eller skatteperiod som går till ända efter ikrafttriidandet. 

4. I övrigt tillämpas äldre bestämmelser i fråga om förhällande som hän
för sig till tid före ikraftträdandet. 

11 Senaste lydelse 1976: 337. 
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2 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen () 978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1·arande /ydl'l.H' Fiireslagen lydelse 

13 § 

Har länsstyrelse enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen 
I 1973: 60 I) befriat fordon frän skatteplikt i samband med att fordonet har 
registrerats eller. om det har avställts vid registreringen. när avställningen 
har upphört. skall riksskatteverket till fordonets ägare utbetala ett belopp 
som svarar mot försäljningsskatten pä fordonet. Har utbetalning gjorts till 
fordonsägare för visst fordon. får ny utbetalning för annat fordon göras en
dast om detta har förvärvats mer än tre år efter förvärvet av förstnämnda 
fordon. om ej särskilda skäl för fordonsbytet visas föreligga. 

Utbetalning enligt första stycket 
får t'.i göras om den som är uppta
gen i bi/registret som j(mJonets 
iigare innehar detta med nyttjande
rätt under l'iss tid. 

Fordonsägares anspråk på medel enligt första stycket som inncstär hos 
staten får ej utmätas. Sedan medlen har betalats ut får utmätning ej heller 
ske. om medlen hålles avskilda. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift 
på den har utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

l) 

vid regeringssammanträde 

1979-02-08 

Nänarande: statsministern Ullsten. ordförande, och statsråden Sven Ro

manus. Mundcbo. Wikström. Friggebo. Wirten, Huss, Rohde, Wahlberg. 

Hansson. Enlund. Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Gabriel Romanus. 

Tham. Bondestam 

Föredragande: statsradet Mundebo 

Proposition om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601), m. m. 

1 Inledning 

Kilometerskattesystemet har varit i kraft sedan den I januari 1974. Ur

sprungligen utgick skatten endast för fordon inrättade för drift med annat 

drivmedel än bensin eller gasol. Den I juni 1976 utvidgades kilometerskat

ten till att omfatta även släpvagnar som dras av kilometerskättepliktigt mo

torfordon och har en skattevikt över 3 000 kg. 

De grundläggande bestämmelserna om vägtrafikbeskattningen. varav ki

lometerskatten är en del. finns i vägtrafik skattelagen ( 1973: 601. ändrad se

nast 1978: 199). YSL. Därutöver regleras beskattningen i vägtrafikskatte
kungörclsen ( 1973: 776. ändrad senast 1978: 331 ). VSK, kungörelsen 

( 1973: 777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för for

don som använts utom riket (omtryckt 1976: 768, ändrad senast 1978: 128). 

Å YK. lagen ( 1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är re

gistrerade i riket (ändrad senast 1978: 119) och i ett flertal andra författning-
ar. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 mars 1977 uppdrogjag åt 

en särskild utredare att göra en teknisk översyn av vägtrafikbeskattningen 

(8 1977: 05). Utredningen antog namnet 1·iigtrafikskatte11tredningen. 1 Di

rektiven för utredningen innebar att den skulle göra en översyn av vägtra

fikbeskattningens olika delar. Bland de frågor som borde tas upp framhölls 

bl. a. uppbörden av fordonsskatt och kilometerskatt och en allmän författ

ningsteknisk översyn. Särskilt borde strävas efter förenklingar i beskatt

ningen med beaktande av rimliga krav på att den skall vara effektiv och ge 

möjligheter till en tillfredsställande kontroll. 

' Utredningsman departementsrådet Leif Lindstam. 
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Uppdraget innefattade inte att bedöma t. ex. beskattningens nivå. av

vägningen mellan fordonsskatt och kilometerskatt eller en iHergång frän ki

lometerskatt till skatt på motorbrännolja. 

I ett första delbetänkande Kilometerskatt ( Ds B 1978: 5) har utredningen 

sett över kilometerskattens nuvarande utformning och lagt fram olika re

formförslag. Utredningen har därvid sökt utforma regler som medför 

mindre kostnader och mer begränsat uppgiftslämnande för de skattskyldi

ga och underlättad administration för myndigheterna. 

Utredningens förslag förutsätter ändringar i bl. a. VSL och i tillämp

ningsföreskrifter. som beslutas av regeringen. t. ex. i VSK. Vidare har ut

redningen förordat vissa åtgärder. som inte kräver fö1fattningsändring. 

I fråga om gällande ordning och utredningens förslag torde jag fä hiinvisa 

till betänkandet. som bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. 

Betänkandet har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av statens tra

fiksäkerhets verk <TSVl. riksskatteverket ( RSV ). riksrevisionsverket 

(RRVl. generaltullstyrclsen. post verket. kilometerskatten~imnden ( KSN ). 

kammarrätten i Göteborg. samtliga länsstyrelser. skattetilläggsutred

ningen. delegationen for företagens uppgiftslämnande <DEFU ). byråkrati

utredningen. AB Svensk bilprovning. Sveriges bilindustri- och bilgrossist

förening. Motorbranschens riksförbund. Motormännens riksförbund. 

Svenska busstrafikförbundet. Svenska lokaltrafikföreningen. Svenska 

taxiförbundet. Svenska åkeriförbundet. Åkeriföretagarnas centralförbund 

och Sveriges bilskrotares riksförbund. RSV har bifogat yttrande av För

eningen Sveriges kronofogdar. Länsstyrelsen i Gotlands län har bifogat 

yttrande av allmänna ombudet i länet. Länsstyrelserna i Malmöhus och 

Örebro län har bifogat yttranden av resp. läns åkeriförening. 

En sammanställning av remissyttrandena hör fogas till protokollt:t i det

ta ärende som bilaga 2. ' 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Allmänna synpunkter på kilometerbeskattningen 

Kilometerskattens principiella grundval är att skatt utgär i förhilllande 

till körd vägsträcka. Skattens höjd varierar dessutom med fordonsslag. 

vikt och axelarrangemang. När denna skatteform infördes år 1974 ersatte 

den tidigare utgående särskilda skatter på brännolja. Skattenivån avpassa

des så att den genomsnittligt skulle ge samma skattebelastning som dt:n 

slopade brännoljebeskattningen. 

Övergången till kilometerskatt skeddt: av främst tvä skäl. Brännoljebt:

skattningen orsakade stora kontrollproblt:m. Genom olika skatteundandra

g<tnde åtgärder kunde den tekniskt st:tt likvärdiga men väsentligt lägre be

skattade eldningsoljan användas i stället för motorbrännolja för drift av 

motorfordon. Vidare ansågs kilometerskatt vara en lämpligare skatteform 
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än drivmedclsskatt när det gällde att tillgodose den s. k. kostnadsansvarig

hetsprincipen. som fastslogs genom statsmakternas trafikpolitiska beslut 

år 1963. 

I praktiken är kilometerskattesystemet uppbyggt på följande sätt. 1 varje 

kilometerskattepliktigt fordon skall en stämplande kilometerräknare vara 

inmonterad. I räknaren registreras fortlöpande den tillryggalagda vägsträc

kan. Fyra gånger om aret skall fordonets ägare göra en avstämpling av ki

lometerräknaren pa särskild blankett som sänds in till TSV. En skattepe

riod omfattar alltså i princip tre månader. Perioderna bestäms av slutsiff

ran i fordonets registreringsnummer och är avpassade så att en anknytning 

finns till fordonets kontrollmärke. 

Pa grundval av avstämplingskortet beräknas och debiteras skatt genom 

automatisk databehandling utan att något formellt beslut meddelas. Vill 

fordonsägaren invända mot skattens beräkning kan han påkalla beslut i 

skattefrägan. 

Särskilda föreskrifter finns för att säkerställa att varje skattskyldig full

gör sin uppgifts- och betalningsskyldighet. Åsidosätts dessa skyldigheter 

fär fordonet inte användas. Vidare gäller att efterbeskattning kan ske samt 

att skattetillägg och förseningsavgift kan tas ut. 

Vidare finns särskilda regler om hur kilometerräknarapparaturen skall 

vara beskaffad och vad fordonsägaren har att iaktta om den inte fungerar 

tillfredsställande. 

Av det sagda framgår att kilometerskattesystemet ställer stora krav på 

st\ väl myndigheter som enskilda. Från skilda håll har kritik riktats mot sys

temet. Denna kritik tar främst sikte på "krånglet" i hanteringen och den 

omfattande regleringen. som tillkommit i kontrollsyfte. Vidare har gjorts 

gällande att systemet förorsakar enskilda fordonsägare orimligt höga kost

nader och att även det allmännas kostnader för administrationen och skat

teuppbörden är alltför höga. Från olika håll har dessutom påpekats att sys

temet är känsligt för fusk. att kilometerräknarna alltför lätt kan manipule

ras och att det förekommer ett oacceptabelt stort skattesvinn. 

Till dessa problem kan läggas ett som KSN tagit upp i sitt remissyttran

de. En av de större europeiska 1illverkarna av dieselpersonbilar har långt 

framskridna planer på införande av elektroniska hastighetsmätare. Reali

seras dessa planer kommer en vajerdriven räknare av nuvarande typ inte 

att kunna användas i dessa fordon utan att fordonens normala utförande 

ändras. Hittills gjorda undersökningar har visat att det kan bli svårt att 

konstruera en elektronisk kilometerräknare för dessa fordon som är säker 

mot manipulationer. 

Flera av remissinstanserna menar att nackdelarna med kilometerskatte

systemet är så stora att det bör ersättas med en annan beskattningsform. 

Genomgående förordas därvid en återgång till skatt på motorbrännolja. 

Kontrollen av att otillåtet bränsle inte används skulle bygga på att detta 

försågs med ett ämne som kan spåras vid ett enkelt prov. Från flera håll 
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görs det gällande att ett sådant system praktiseras i Finland med gott resul

tat. 

I anledning av den nu redovisade kritiken mot kilometerskattesystemet 

som s:idant vill jag framhalla följande. För de brännoljedrivna personbilar

na. lastbilarna och bussarna och de nu skattepliktiga släpvagnarna iir det 

enligt min mening prim:ipiellt riktigt att direkt lägga körsträckan till grund 

för beskattningen. Vidare ger kilometerskatten i motsats till brännoljeskat

tcn möjlighet att anpassa beskattningen efter fordonens axelarrangemang 

rn:h vikt. I den framförda kritiken mot kilometerskatten syns dessa förhal

landen inte ha beaktats. 

Vad jag nu har anfört hindrar självfallet inte att kritiken kan vara helt el

ler delvis befogad. För att undersöka om så är fallet har regeringen genom 

beslut den I februari 1979 gett vägtrafikskatteutredningen i uppdrag att gö

ra en allsidig utvärdering av kilometerskattesystemet <Dir. 1979: 9l. Med 

utgångspunkt i att de brännoljedrivna fordonen och deras släpvagnar skall 

beskattas i ungefär samma utsträckning som f. n. kan frågan om att slopa 

kilometerskatten. om detta skulle visa sig önskvärt. inte avgöras förrän ev. 

alternativa beskattningsformer också har bedömts. Utredningens utvidga

de uppdrag omfattar iiven att göra en sädan bedömning. 

Jag vill också framhålla att regeringen genom beslut den 1 februari 1979 

har gett i uppdrag ät KSN att initiera och leda arbetet med att utveckla en 

ny kilometerriiknare. t. ex. för navmontering, som kan användas för i stort 

sett alla kilometerskattepliktiga fordon. En mycket drift- och manipula

tionssäker kilometerräknare kan göra det m(~jligt att vidta väsentliga för

enklingar av kilometerskattesystemet. Innan ställning tas till en ev. av

veckling av kilometerskatten bör därför möjligheterna att utveckla en sti

dan räknare kunna överblickas. 

Kostnaderna som iir förenade med utredningsarbetet bör under inneva

rande budgettir fa bestridas fr~m ättonde huvudtitelns förslagsanslag Kilo

meterbeskattning. Jag inbegriper däri kostnader för att utforma och prova 

försiiksmodeller av räknardetaljer o. dyl. För nästa budgetär bör kostna

derna belasta förslagsanslaget Riksskatteverket, eftersom verket då över

tar KSN :s kvarvarande arbetsuppgifter. 

Enligt min mening bör kilometerskattesystemet behållas i vart fall till 

dess förutsättningarna för dess avskaffande har klarlagts. 

I avvaktan på att resultatet av de nu angivna åtgärderna föreligger bör de 

möjligheter till förbättringar av systemet som finns utnyttjas. Jag övergtir 

därför till att behandla de av utredningen framlagda förslagen till ändringar 

i VSI. m. m. För sammanhangets skull avser jag emellertid också att berö

ra vissa spörsmål beträffande vilka det ankommer på regeringen att fatta 

beslut. 
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2.2 Uppgifter till ledning för beräkning a\· kilometerskatt m. m. 

Utredningen har föreslagit två olika åtgärder för att bringa ned uppgifts

lämnandet för beräkning av kilometerskatt. Di.:n ena innebär att antalet or

dinarie avstämplingar per år minskas från fyra till tre. Därvid har utred

ningen avvisat tanken på olika schablonmetoder. bl. a. med prcliminiira 

skatteinbetalningar i förskott. Den andra innebär att skyldigheten att göra 

ordinarie avstämpling slopas då annan avstämpling ändå gÖrs under av

stämplingsmånaden och denna avstämpling följs av registernotering. 

Enligt förslaget skall skatteåret delas in i tre skatteperioder om i prim.:ip 

fyra månader. Vidare skall uppbörd av kilometerskatt och uppbörd av for

donsskatt göras under en och samma uppbördsmånad samt avstämpling i 

princip, med ovannämnda undantag. göras särskilt för beräkning av kilo

meterskatt. Att införa en ordning varigenom någon av de ordinarie av

stämplingarna alltid skulle ske i samband med den årliga besiktningen hos 

AB Svensk bil provning har utredningen inte ansett lämpligt framför allt av 

det skälet att besiktning kan göras när som helst under en fem månader 

lang period. Detta skulle kunna leda till stora variationer i körsträckan 

mellan två ordinarie avstämplingar och därmed också till stora variationer 

i skattebeloppen mellan olika skatteperioder. 

Några remissinstanser har inte velat släppa tanken på att ett system med 

preliminära förskottsinbetalningar av skatt vore att föredra. För egen del 

ansluter jag mig emellertid till utredningens bedömning att denna metod 

kan komma att skapa minst lika stora svårigheter som den löser. Jag menar 

liksom utredningen att det nuvarande sambandet mellan avstämpling och 

uppbörd bör behållas vid samtliga ordinarie uppbördstillfållcn. 
Vad det da gäller att överväga är huruvida antalet sådana avstämplingar 

och uppbördstillfällen kan minskas. Denna tanke har genomgående vunnit 

gehör hos remissinstanserna. De har även till den allt övervägande delen 

godtagit att antalet bestäms till tre per år. Själv finner jag utredningens för

slag välgrundat. De betänkligheter som i några fall redovisas - bl. a. ökad 

risk för restföring av skatt och för att brister i apparaturen inte upptäcks -

är inte av sådan styrka att de motväger de uppenbara fördelarna, främst 

den avsevärda minskningen av stämpelkortshanteringcn, som står att vin

na med den föreslagna ordningen. Jag anser därför att denna reform bör 

genomföras på det sätt utredningen föreslagit. 

Reformen kräver ändringar i 9 ~ första stycket och 12 * första stycket 
VSL. 

Även förslaget att' slopa kravet på ordinarie avstämpling när viss annan 

avstämpling har gjorts under avstämplingsmånaden innebär förenklingar 

och bör genomföras. Detta bör i enlighet med utredningens förslag ske ge

nom ett tillägg till 18 ~ andra stycket VSL. Där bör anges att regeringen el

ler myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från skyldig

heten att göra ordinarie avstämpling. Erforderliga föreskrifter i detta hän

seende bör tas in i VSK. 
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Utredningen har utförligt behandlat frågan om att införa möjlighet till av

stämpling och skattedebitering vid l.igarbyte (avsnitt 4.2.3 i betänkandet). 

Utredningen har funnit att en sådan möjlighet inte bör införas. Jag delar 

denna uppfattning. 

2.3 Brukandeförbud 

Brukandeförbud inträder om fordonsskatt eller kilometerskatt. som har 

förfallit till betalning, inte har betalats. Om skatten avser tid före det när

mast föregående skatteåret eller om skatten har påförts en tidigare ägare 

av fordonet genom efterbeskattning är dock den obetalda skatten inte hin

der mot brukande. 

I fråga om kilometerskattepliktiga fordon inträder brukandeförbud även 

om meddelade föreskrifter i fråga om kilometerräknarapparatur inte har 

iakttagits eller om föreskriven uppgift för beräkning av kilometerskatt inte 

har lämnats. 

Enligt utrednings förslaget skall bestiimmelserna om brukandeförbud för 

kilometerskattepliktiga fordon pa grund av uppgiftsförsummelse slopas. 

Kilometerskattepliktigt fordon skall inte fä brukas om det inte är försett 

med kilometerräknarapparatur av godkänt slag som är plomberad och god

känd vid besiktning och fungerar tillfredsställande. Vidare föreslås in

skränkningar i brukandeförbudet på grund av obetald fordonsskatt och ki

lometerskatt. 

Utredningens förslag till lättnader i bestämmelserna om brukandeförbud 

har allmänt mottagits positivt av remissinstanserna. I fråga om enskildhe

ter i förslaget har dock vissa kritiska synpunkter förts fram. 

För egen del anser jag. liksom utredningen och en med något undantag 

enhällig remissopinion. att brukandeförbud för kilometerskattepliktigt for

don inte bör inträda därför att föreskriven uppgift för beräkning av kilome

terskatt ej har lämnats. Brukandeförbud på grund av att apparaturen inte är 

i överensstämmelse med meddelade föreskrifter bör inträda endast när M\

ga är om ett mer grundläggande fel. Den förra brukandeförbudsgrunden 

bör diirför slopas och den senare ändras i enlighet med vad utredningen fö

reslagit. 
När det gäller brukandeförbud pa grund av obetalda vägtrafikskatter 

finns det anledning att närmare gå in på utredningsförslaget. Enligt detta 

skall brukandeförbud som har inträtt för visst fordon på denna grund auto

matiskt upphävas för ny ägare till fordonet om förvärvet sker vid exekutiv 

auktion. Vidare har föreslagits att ett på samma grund inträtt brukandeför

bud skall kunna upphävas efter myndighetsprövning. om särskilda skäl 

föreligger. Utredningen har uttalat att sådana skäl torde föreligga bl. a. när 

konkursförvaltare säljer fordon från konkursbo. antingen pa offentlig auk

tion eller under hand. 

Utredningen har pekat på att den föreslagna ordningen skulle medföra 
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all obetald skatt som har förfallit till betalning före förvärvet inte skulle ut

göra hinder för den nye iigaren att anviin<la fordonet. vilket däremot skulle 

vara fallet om den obetalda skatten har förfallit till betalning efter förvär

vet. Detta innebär bl. a. att den nye ägaren kan bli tvungen att betala kilo

meterskatt som förfaller till betalning efter förvärvet men som avser en ti

digare ägares användning av fordonet. Däremot kan han slippa betala for

donsskatt som har debiterats tidigare ägare men som helt eller delvis hiin

för sig till tid efter förvärvet. Enligt utredningens uppfattning talar praktis

ka skäl för en sådan or<lning. En expert i utredningen anser dock att regler

na om hävan<le av brukandeförbud vi<l sådana förvärv bör utformas så att 

den nye ägaren skall betala fordonsskatt till den del denna hänför sig till tid 

efter förvärvet. för att brukandeförbud inte skall inträda. men att det å 

andra sidan inte skall krävas att han betalar kilometerskatt för körning före 

förvärvsdagen. 

Utredningen har vidare uttalat att brukandeförbud bör kunna hävas 

även när konkursbo fortsätter konkursgäldenärs verksamhet under viss tid 

eller när skatt har restförts och överlämnats för indrivning och den skatt

skyldige har träffat avtal med kronofogdemyndigheten om en avbetal

ningsplan för skatten. Utredningen har framhållit att möjligheten för den 

skattskyldige att betala skatteskulden kan ligga i att han t. ex. kan fullfölja 

ett kontrakt om transporter eller i att fordonet allmänt används i rörelsen 

och diirigenom ger intäkter. Brukandeförbudet bör i sådana fall kunna hä

vas ätminstone temporiirt. I förekommande fall bör ett sådant medgivande 

kunna återkallas. 

Däremot har inte utredningen ansett att brukandeförbud bör kunna hä

vas endast på den grun<len att köparen inte känt till den obetalda skatten. 

Även när fordon. som har sålts med förbehåll om återtaganderätt. återtas 

av säljaren har utredningen menat att skatteskuld som har uppkommit un

der köparens innehav av fordonet skall vara betald för att fordonet skall få 

anviindas. Utredningen har i sistnämnda fall pekat på bestämmelserna om 

"positivt restvärde" i lagen ( 1978: 599) om avbetalningsköp mellan nä

ringsidkare m. tl. och i konsumentkredit lagen ( 1977: 981 l. 

Utredningen har föreslagit att det skall ankomma på RSV att pröva hä

vande av brukandcförbud och att besvär skall kunna foras hos regeringen. 

De föreslagna ändringarna har överlag mottagits positivt av remissin

stanserna. RSV och några andra rcmissinstanser har dock förordat att bru

kandeförbudet skall hiivas automatiskt iivcn i konkursfallen. Vidare har 

RSV och ett par länsstyrelser ställt sig bakom det särskilda yttrandet av en 

av experterna. Företrädare för bilhandeln har kritiserat utredningens upp

fattning i fråga om återtagna fordon. Slutligen har RSV och någon länssty

relse förordat att prövningen av om brukandeförbud skall hävas bör an

förtros åt liinsstyrelserna. 

För egen del vill jag framhålla följande. Jag instiimmer i utredningens be

dömning att brukandeförbud på grund av obetalda vägtrafikskatter kommit 
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att inträffa i vissa fall som inneburit påtagliga olägenheter. Det är därför 
befogat att genomföra vissa lättnader i bestämmelserna. Jag anser i likhet 

med utredningen, att övervägande skäl talar för att fordon som säljs på 

exekutiv auktion automatiskt bör befrias från brukandeförbud. Även när 

särskilda skäl i övrigt föreligger bör brukandeförbudet kunna hävas. Detta 

bör. i enlighet med utredningens förslag. kunna ske t. ex. vid försäljning 
från konkursbo. fortsättande av konkursgäldenärs rörelse samt i vissa fall 

då skuld som avser vägtrafikskatt avbetalas enligt överenskommelse med 

kronofogdemyndighet. Några remissinstanser har hänvisat till att denna 
möjlighet i viss mån kan öppna vägen för skatteundandragande åtgärder 

och förordat att brukandeförbudet i nu avsedda fall bör hävas först efter 
prövning av myndighet. Jag delar denna uppfattning. I likhet med utred

ningen anser jag att prövningen. med hänsyn bl. a. till vikten av en enhetlig 
rättstillämpning. till dess närmare erfarenheter vunnits bör göras av RS V. 

Mot beslut som RSV meddelar i sådan fråga bör talan kunna föras genom 
besvär hos regeringen. 

Jag delar även utredningens uppfattning att en ny ägare, som förvärvar 

ett fordon under ovan angivna förutsättningar. måste betala skatt, för vil
ken han själv är skattskyldig men inte annan skatt. för att fordonet skall få 

användas. 
Utöver nu behandlade frågor. vilka kräver lagändring. bör vissa ändring

ar i förenklande syfte göras i VSK. Vidare finns. i enlighet med vad utred
ningen har uttalat, möjlighet att genomföra förbättringar i administrativt 

hänseende. 

2.4 Förseningsavgift 

Utredningen har föreslagit att systemet med förseningsavgift, som gäller 

vid lämnande av körlängdsuppgift för kilometerskatt, skall utformas på i 

huvudsak följande sätt. Förseningsavgift skall utgå endast i de fall dubbel 
avgift påförs enligt nu gällande bestämmelser. En enstaka förseelse skall 

endast medföra erinran om uppgiftsskyldigheten. Vid upprepad förseelse 

för samma fordon skall enkel avgift, 100 kronor, påföras. Har enkel avgift 

påförts och upprepas underlåtenheten ännu en gång under någon av de tre 
närmast följande skatteperioderna skall dubbel avgift, 200 kronor, påföras. 

Förseningsavgift i nu nämnda fall skall utgå endast när underlåtenheten av

ser ordinarie avstämpling. Underlåtenhet att efterkomma anmaning att 

lämna uppgift skall medföra dubbel avgift. 200 kronor. Vid ifrågasatt efter

gift av avgift skall även ursäktligheten vid den förseelse som endast med

fört erinran kunna prövas. 

En klar majoritet av remissinstanserna har i princip godtagit utredning

ens förslag. Den närmare utformningen av de nya reglerna har dock rönt 

en viss kritik. Det gäller främst frägan huruvida ursäktlighet vid en första
gångsförsummelse. som endast föranleder erinran. skall kunna prövas när 
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eftergift av förseningsavgift övervägs efter ytterligare en försummelse att 

lämna uppgift. Till dem som motsätter sig förslaget i denna del hör skatte

tilläggsutredningcn, kammarrätten i Göteborg och tio länsstyrelser. Skat

tctilläggsutredningen har föreslagit att en erinran i stället skall kunna prö

vas om detta yrkas inom kortare tid. t. ex. tio dagar. 

för egen del har jag gjort följande bedömning. Utredningen har visat att 

det föreligger ett uppenbart behov av omformning av reglerna om förse

ningsavgift. Utredningen har också klarlagt att de flesta förseningar vid 

uppgiftslämnande är av engångskaraktär. Den av utredningen föreslagna 

konstruktionen av förseningsavgiftsinstitutet innebär visserligen en avvi
kelse från vad som gäller vid bristande uppgiftslämnande vid övrig beskatt

ning. Med hänsyn till de speciella förhållandena på kilometerskatteområ

det bör dock en sådan avvikelse inte inge några betänkligheter. Förslaget 

innebär påtagliga administrativa fördelar. bl. a. genom att en stor mängd 
förseningsavgiftsärenden kan beräknas bortfalla. Det bör därför genomfö

ras. Avgift bör alltså utga vid upprepad försening i samband med ordinarie 

uppbörd och vid försummelse att i tid lämna uppgift som särskilt avkrävts 

fordonsägaren. De av utredningen föreslagna avgiftsbeloppen är desamma 

som nu tillämpas. Jag biträder förslaget även i denna del. 

När det gäller omfattningen av en eftergiftsprövning då det övervägs att 

påföra avgift på grund av upprepad uppgiftsförsummelse. vill jag framhålla 

följande. Utredningen har som nämnts visat att de flesta förseningar av 

ifrågavarande slag är engångsförsummelser och att den föreslagna ordning

en kan antas komma att medföra ett betydande bortfall av förseningsav

giftsärenden. Följaktligen bör. om den föreslagna ordningen genomförs, 

även ärenden angående ifrågasatt eftergift minska avsevärt i omfattning. 

Under sådana förhållanden anser jag inte att arbetssituationen vid länssty
relserna utgör något bärande skäl mot att låta prövningen av eftergift om

fatta även omständigheterna vid den försummelse som föranlett erinran. 

För de sk<tttskyldiga kan det te sig stötande att den som kommer i fråga för 
avgiftspåföring på grund av upprepad uppgiftsförsummelse skall kunna på

räkna eftergift om ursäktlighet föreligger för den senaste försummelsen 

men inte om endast den tidigare varit ursäktlig. Därtill kommer att en 
skattskyldig inte torde kunna frånkännas rätten att i ett avgiftsärende åbe

ropa alt en erinran. som han har erhållit vid ett tidigare tillfälle. varit obe

fogad av andra skäl än ursäktlighet. t. ex. därför att han inte varit skyldig 

att lämna uppgift. En ordning som innebär att olika invändningar mot en 

avgiftspåföring i processuellt hänseende behandlas olika är enligt min me

ning inte lämplig. 

Av det sagda framgår att jag biträder utredningens uppfattning att pröv

ning av fråga om eftergift av förseningsavgift skall kunna omfatta även när

mast föregående försummelse. om denna endast har lett till erinran. Vid 

detta förhållande bör författningstexten till 28 § utformas i enlighet med ut

redningens förslag. Jag vill i detta sammanhang också betona vikten av att 
2 Riksdagen l'J78/79. I sam/. Nr 'J4 



Prop. 1978/79: 94 18 

de skattskyldiga får tillräcklig information om gällande bestämmelser när 

en erinran skickas ut. 

2.5 Åtgärder vid fel på apparaturen m. m. 

Utredningen har föreslagit vissa lättnader för fordonsägarna vid repara

tion och hesiktning av kilometerräknarapparatur. Enligt förslaget skall en 

möjlighet införas för länsstyrelserna att medge förlängning av den treda

garsfrist. räknat från dagen då ett fel på apparaturen har upptäckts. som nu 

gäller för reparationen. Vidare skall besiktningsfristen. räknat frän dagen 

för reparation. förlängas från nuvarande tre till tio dagar. Förslaget innebär 

att det i 21 § VSL bör anges att regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer får medge att fordon får brukas i avvaktan på reparation eller 

besiktning av apparaturen. oavsett vad som annars gäller i fråga om bru

kandeförhud för fordon som saknar kilometerräknarapparatur eller vars 

apparatur är bristfällig. Enligt utredningens förslag skall prövningen av re

parationsfristen göras av beskattningsmyndigheten. dvs. av länsstyrelsen. 
Remissinstanserna har genomgaende hälsat med tillfredsställelse att be

stämmelserna om reparationsfrist och besiktning;frist mjukas upp. Jag fin

ner också övervägande skäl tala för att lättnader i berörda hänseenden ge

nomförs. Endast på ett par punkter vill jag kommentera utredningsförsla

get. 

En del länsstyrelser har gett uttryck at en viss osäkerhet beträffande an

söknings- och beslutsförfarandet samt inriktningen och omfattningen av 
den prövning som skall göras. då en förlängning av reparationsfristen be

gärs. Jag vill härvidlag understryka att. för att inte förtjänsten med dis

pensinstitutet skall omintetgöras genom att brukandeförbud hinner inträda 

innan beslut föreligger, beslutsprocessen måste kunna ske snabbt och utan 

alltför stor vidlyftighet. Ansökningsförfarandet bör inte med nödvändighet 

behöva vara skriftligt. Detta !'år dock inte hindra att tillämpningen blir re

striktiv. Det skall ha visats att särskilda skäl föreligger för att förlängning 

skall kunna medges. Ett exempel härpå. som utredningen också framhål

ler. är bristande tillgång till reservdelar. Jag anser däremot inte att fordons

ägarens personliga förhållanden normalt skall kunna utgöra skäl för för

längning av tidsfristen. I övrigt förutsätter jag att RSV utfärdar erforderliga 

anvisningar på detta område för att säkerställa en likformig tillämpning av 

bcstiimmelserna i alla fän. 

Den av utredningen föreslagna möjligheten att anföra besvär över be

skattningsmyndighetens beslut i fråga om reparationsfristen finner jag ej 

skäl att genomföra. Det är ytterst tveksamt om fordonsägarna skulle vara 

betjänta av en sådan besvärsrätt. eftersom brukandeförbud i normalfallet 

torde hinna inträda innan besvärsmyndigheten hunnit pröva frågan. 

Utredningen har lämnat ytterligare förslag för att stimulera fordonsäga

rcn att göra funktionskontroll under ordinarie avstämplingsmånad. som jag 
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finner viilbetänkta. Sålunda bör det vara av :värde om de ordinarie av-

stämplingskortcn förses med viss information, för att underliitta en sädan 

kontroll. Denna fråga faller inom RSV:s kompetensomräde och kräver 

ingen författningsändring. 

2.6 Särskilda rutiner för vissa skattskyldiga 

Utredningen har föreslagit att det skall föreligga en möjlighet att slopa 

kravet på kilometerräknarapparatur för vissa företag med stor fordons

park, som är svåråtkomlig och fördelad pä många uppställningsställcn. un

der förutsättning att körsträckan iindt1 kan beräknas tillförlitligt. Sådana 

dispensfrägor skall enligt förslaget prövas av regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer. Utredningen betonar att möjligheten att ge 

dispens måste utnyttjas restriktivt. 

rordon. för vilka dispens har medgetts. kommer salunda inte att omfat

tas av det brukandeförbud som annars gäller när kilometerräknare inte är 

installerad. Dispensen skall enligt förslaget kunna omfatta del av fon.lons

park. Dispensen bör kunna återkallas när förutsättningar för denna förmån 

inte längre är för handen eller vid missbruk. Vid överlåtelse får särskild av

räkning och uppbörd ske. Motsvarande måste gälla även i det fall ett före

tag med dispens förvärvar ett redan kilometerskattepliktigt fordon. 
Åtskilliga rcmissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan er

inran. Uinsstyrelsen i Stockholms län har framhållit att fordons körsträc

kor i vissa fall har beräknats med ledning av fordonsägarens statistik när 

kilometerräknaren har varit ur funktion under någon del av skatteperio

den. 
Kritik har emellertid också riktats mot förslaget av en del remissinstan

ser. Betänkligheterna går i allmänhet ut på att förslaget medför orättvisor 

och bristande konkurrensneutralitet mellan olika företag. att avgörandena 

kan bli svära när det gäller gränsdragningsproblem och att länsstyrelsernas 

kontrollarbete kan förväntas öka avsevärt. 

För egen del vill jag anföra följande. Jag har tidigare framhållit att kilo

meterskatten i princip måste bygga på en kilomcterräknarapparatur. Ett 

avsteg från denna princip kräver starka skäl. Jag vill inte bestrida att vissa 

fordonsägare. av skiil som utredningen har anfört. kan asamkas relativt 

sett mer arbete med kilometerskatten än an~ra fordonsägare. Samtidigt 

kan inte uteslutas att det föreslagna dispenssystemet i enlighet med vad 

vissa remissinstanser har uttalat skulle medföra tillämpningsproblem och 

risk för ökat kontrollarbete. orättvisa och bristande konkurrensneutralitet. 

Jag vill också framhtdla att systemet skulle ställa mycket stora krav på en 

fordonsägare som har fått dispens. Misstag eller missbruk skulle kunna le

da till att dispensen återkallas m:h företaget blir skyldigt att åter låta mon

tera kilometcrräknarapparatur i sina fordon. Med hänsyn till vadjiig nu har 

anfört är jag inte f. n. beredd att godta utredningens förslag på denna 

punkt. 
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1 vissa andra situationer kan det dock finnas behov av att befria från 

skyldigheten att förse kilometerskattepliktigt fordon med kilometerräknar

apparatur. Jag tänker niirmast pä sadana fall dä ett fordon inte alls eller en

dast med särskilt stora svårigheter kan förses med kilometerräknare och 

körsträckan ändå kan beräknas tillförlitligt. Enligt gällande ordning får for

donen inte användas i avsaknad av kilometerräknarapparatur. De av ut

redningen föreslagna ändringarna i 17 och 21 §§ VSL är av värde för att gö

ra det m~jligt att ändå använda fordonen. Erforderliga föreskrifter för upp

börd av kilometerskatt m. m. i nu avsedda fall bör tas in i VSK. 

2.7 Kilomcterskattemärke m. m. 

Enligt gällande bestämmelser skall kilometerskattepliktig personbil som 

används utom riket i vissa fall vara försedd med särskilt märke, s. k. kilo

mcterskattemärke. som visar att fordonet är kilometerskattepliktigt. Den

na skyldighet gäller i de fall gränspassering sker till eller från annat land än 

Norge. Märket tillhandahålls av länsstyrelse och kostar 10 kronor. Bestäm

melser härom återfinns i 17 § VSL samt i Å V K. 
Utredningen har övervägt ett slopande av dessa bestämmelser men an

sett sig inte böra föreslå en sådan åtgärd. med hänsyn till den funktion 

märket fyller i kontrollhänseende. Likaså har utredningen avvisat den frän 

ett par håll framförda tanken att märket skulle distribueras för alla kilome

terskattepliktiga personbilar. eftersom detta enligt utredningens uppfatt

ning skulle vara en onödig administrativ omgång. Däremot har utredningen 

föreslagit dels att tullanstalt skall mot en avgift av 25 kronor tillhandahålla 

kilometerskattemärke vid gränspassering. dels vissa andra ändringar i 

ÅVK. 

Jag delar utredningens bedömning att skyldigheten att förse kilometer

skattepliktig personbil med kilometerskattemärke vid användning utom ri

ket bör kvarstå oförändrad . .lag avser att i annat sammanhang föreslå rege

ringen att besluta om ändringar i Å VK i huvudsak i enlighet med utred

ningens förslag. Detta innebär bl. a. att jag f. n. inte är beredd att biträda 

vid remissbehandlingen framförda förslag om mer långtgående skyldighe

ter. t. ex. av innebörd att alla brännoljedrivna personbilar obligatoriskt 

skall förses med särskild markering. 

2.8 Övriga frågor 

Utredningen har föreslagit att regeringens rätt enligt 12 § VSL att medge 

undantag frän skyldigheten att betala fordonsskatt i förskott skall kunna 

delegeras till myndighet. Sådan delegeringsmöjlighet finns redan i vissa fall 

i VSL. t. ex. i 9 § tredje stycket och 17 § andra stycket. Förslaget bör ge

nomföras. Motsvarande ändring bör göras i 17 § första stycket VSL. 

1 27 § VSL. som innehåller bestämmelser om skattetillägg, finns f. n. i 



Prop. 1978/79: 94 21 

tredje stycket en hänvisning till 37 g § lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid 

viss konsumtionsbeskattning. förfarandelagen. 

I 37 g § första stycket förfarandelagen regleras behörigheten för beskatt

ningsmyndigheten att besluta om särskild avgift samt allmänna ombudets 

rätt att föra talan om skattetillägg. Motsvarande bestämmelser finns i 27 § 

Gärde stycket YSL. Hänvisningen i 27 § YSL till 37 g s förfarandelagen bör 

därför begränsas så att den inte omfattar paragrafens första stycke. 

I 28 § YSL. som innehåller bestämmelser om förseningsavgift. finns f. n. 

i tredje stycket en hänvisning till 37 g s andra stycket förfarande lagen. vari 

det anges att omprövning av avgiftspåföring skall ske även om den skatt

skyldige framställer yrkande härom efter besviirstidens utgång under för

utsättning att beslut om skatten för den beskattnings period avgiften avser 

inte har vunnit laga kraft. 

Vissa remissinstanser har kritiserat hänvisningen i 28 § VSL till 37 g S 

andra stycket förfarandelagen såsom inadekvat. RSY och några länsstyrel

ser har framhållit att vägtrafikskatt påförs utan att särskilt beslut medde

las. Endast i de fall länsstyrelse fastställer skatten meddelas beslut. Det 

finns således i regel inte något beslut som har vunnit laga kraft. Detta skul

le innebära att beslut om förseningsavgift i regel kunde omprövas hur lång 

tid som helst efter beslutet. 

Liknande synpunkter har framförts av länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

som tillagt bl. a. följande. I de fall skatten har debiterats enligt inkommet 

avstämplingskort är skattebeloppet i normalfallet helt riktigt beräknat och 

någon anledning för fordonsägaren att påkalla beslut finns alltså inte. I det 

fall skatten har debiterats efter skönsmässiga grunder överensstämmer lik

väl debiterat belopp ofta relativt väl med den skatt som skulle debiterats 

om uppgift om körsträcka lämnats. Det finns därför som regel inte heller i 
dessa fall anledning för den skattskyldige att påkalla beslut om fastställelse 

av kilometerskatten. 

Enligt min egen bedömning iir denna kritik berättigad. Det finns således 

anledning att se över hänvisningen till 37 g §andra stycket förfarandelagen 
i 28§ YSL. 

Av förarbetena till den nuvarande lagstiftningen (prop. 1977/78: 136 s. 

168 och 186) framgår att syftet med bestämmelserna har varit att minska 

risken för att skattskyldiga. som ser ett beskattningsbeslut och ett beslut 

om särskild avgift som ett enda avgörande. lider en rättsförlust därigenom 

att de överklagar endast det förra beslutet men li\.ter det senare vinna laga 

kraft. För att undanröja dessa effekter ansågs det befogat att införa be

stämmelser som tillåter omprövning även av lagakraftägande beslut om 

särskild avgift under sådana förhållanden. En bestämmelse av denna inne

börd antogs ha mindre betydelse i fråga om förseningsavgift än beträffande 

skattetillägg. 

Genom att förfarandet vid uppbörd av kilometerskatt vid utebliven eller 

för sent lämnad uppgift präglas av automatik och att ett formellt fastställel-
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sebeslut om skatten sällan påkallas föreligger i normalfallet endast ett be

slut att överklaga. nämligen beslutet om förseningsavgift. I de fall den 

skattskyldige påkallar beslut om skatten kan man med fog förutsätta att 

han är medveten om att detta beslut är ett från avgiftspåföringen fltskilt av

görande. Risken för _rättsförluster av tidigare angivet slag torde i dessa fall 

v<tra mycket liten. 
I de fall en skattskyldig påförs skatt genom efterbeskattning enligt 24 el

ler 25 * VSL och därjämte förseningsavgift skulle det kunna befaras att han 

inte gör ä.tskillnad på besluten vid eventuella besvär. Antalet sådana beslut 

torde dock vara försumbart. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör rätten att i en skatteprocess 

fä ett lagakraftvunnet beslut om förseningsavgift omprövat kunna slopas 

n1ir det gäller vägtrafikskatt. Jag förordar d1irför att hänvisningen i 27 * 
tredje styäet VSL till 37 g §andra stycket förfarandelagen slopas. 

En annan fråga jag önskar ta upp i detta sammanhang är ansvarsbestäm

melserna vid manipulation av kilometerräknare. Enligt 33 * VSL dömes 

den som uppsåtligen vidtar åtgärd med kilometerräknarapparatur så att 

körsträcka som skall ligga till grund för ber1ikning av kilometerskatt för 

fordonet ej registreras eller registreras för lågt till böter eller fängelse i 

högst sex m;\nader. Om förfarandet utgör ett led i gärning som 1ir belagd 

med strängare straff enligt skattebrottslagen tillämpas i stället den lagen. 

KSN har pekat på bestämmelsen i 33 * VSL i praktiken har kunnat tilläm

pas endast då gärningsmannen har erkänt brott. Ett hcstridande från for

donsinnehavarens sida leder - även i de fall då. han påträffas med något 

verktyg eller dylikt instoppat i riiknaren - ofta inte ens till åtal. Innehava

ren behöver i regel till grund för sill hestridamle endast åberopa att någon 

annan måste ha utfört handlingen. Straffansvar hör därför. enligt nämn

dens uppfattning. kunna inträda även vid vårdslöst förfarande med kilome

terriiknarapparaturen som medför att denna inte är i föreskrivet skick. 

Jag finner i likhet med nämnden att det är angeläget att komma tillr1itta 

med fusk med räknarapparaturen. Jag delar n1imndens_uppfattning att även 

vårdslöst förfarande hör kunna leda till straff. Påtdiffas under körning ett 

kilometerskattepliktigt fordon med manipulerad räknare. bör en förklaring 

av föraren eller ägaren att han ej känt till manipulationen alltså inte godtas 

utan vidare. I sådana fall bör 1igaren eller i förekommande fall brukaren 

kunna 11illas till ansvar liven om han endast förfarit grovt oaktsamt. Den 

grova oaktsamheten kan ligga däri att föraren eller ägaren inte har upp

täckt t. ex. att ett främmande föremål har placerats i räknaren. varigenom 

dennas funktion har störts. 

Strarthestämmelsen i 33 § VSL bör ändras i enlighet med vad jag nu har 

anfört. 
Slutligen vill jag ta upp en fråga som närmast berör försäljningsskatt på 

motorfordon men som har anknytning till viigtrafikskatten. Genom förord

ningen ( 1978: 458) om ändring i bitregisterkungörelsen ( 1972: 599) och för-
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ordningen ( 1978: 456) om iindring i fordonskungörelsen ( 1972: 595). vilka 

trädde i kraft den I januari 1979. har bestämmelserna i nämnda kungörel

ser om iigare av fordon gjorts tillämpliga pä den som innehar fordon med 

nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett är. Pä grund av lydelsen av I * 
VSL medför iindringarna att den som innehar fördon med sådan nyttjande

rätt anses som fordonets ägare också i fråga om viigtralikskatt. Därför kan 

t. ex. bestämmelserna om befrielse från skatteplikt i 40 ~ VSL bli tilfämpli

ga också på fordon som innehas med sådan nyttjanderiitt. 

Enligt 13 * lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. LFM. 

skall riksskatteverket till fordonets ägare betala ut ett belopp som svarar 

mot försäljningsskatten pä fordonet. om länsstyrelse enligt 40 § VSL har 

medgett befrielse fran skatteplikt för fordonet i samband med att det regist

rerats eller. om det avställts vid registreringen. när avställningen upphört. 

Om någon. efter utgången av år 1978. blir innehavare av fordon med nytt

janderätt för bestämd tid om minst ett år och detta sker i samband med re

gistreringen eller. om fordonet avställts vid registreringen. när avställning

en upphör. kan beloppet enligt gällande bestämmelser fä betalas ut till in

nehavaren trots att inte denne utan uthyraren har betalat försiiljningsskatt 

för fordonet. Detta är enligt min mening inte lämpligt. 

Författningsmiissigt bör detta förhallande riittas till genom att ett nytt 

andra stycke förs in i 13 * LFM mellan första och nuvarande andra stycke

na. enligt vilket utbetalning enligt första stycket ej fär göras om den som är 

upptagen i bil registret som fordonets ägare innehar detta med nyttjanderätt 

under viss tid. 

2.9 Ikraftträdande 

De nya bestämmelserna i VSL bör i princip träda i kraft den I augusti 

1979. Härigenom erhaller berörda myndigheter erforderlig tid för informa

tion. datapnigrammering och liknande. Det ankommer på regeringen att 

meddela de föreskrifter som behövs för en övergång från fyra till tre skat

teperioder per skatteär. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att antaga inom budgetdepartementet upprättade förslag till 

I. lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 60 I J 

2. lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. 
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4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslä riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Ti:l Statsrådet och c~efen 

för budgetde::iarteoentet 

Enligt regeringens berr::mdigar.de den 24 :nars 1977 
tillkallade chefen för budgetdeparte~entet d~n 

15 april 1977 kam.~arrättsassessorn Leif Lindatam 
att som särskild utredare göra en teknisk översyn 
av vägtrafikbeskattningen (B 1977:05). 

,.., _, 

Till experter =örordnades den 15 april 1977 förste 
byråsekreteraren Sven no!'T'.hager, bitr. skattedirek
tören Lennart Carlson, avdelr..ingsdirektören :Sirger 
Eriksson, byrådirektören Göran Guste och departer.ents
sekreteraren Gunnar Skarell. 

U"'::redningen har antagit nar:met vägtrafikskatteutred
ningen. 

Till sekreterare åt utredningen har förordnats byrå

direktören Mats Sjöstrand. 

Utredningen får härmed lämna sitt delbetänkande 
Översyn av vägtrafikbeskattningen. Del 1. Kilooeter
skatt. 

Särskilt yttrande har avgivits av Carlson. 

Stockholm i juli 1978 

Leif Lindstar:i 

/Hats Sjöstrand 
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FÖ?..KORTNn;cA~ 
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-:el::""!iS~: ÖV2:t'"'S:;t·~""l 

s::.:..ld ::il :::r:;.e-ce:"":-~:l:na:-ap]a!"atur. Fr6n der~!lc. ut~<:.nc;3pu~11<t har 

-vi undersC~-:t ~öjlit:;hete~~1a a::t ~öre~l-:~a bes!:c.tt:-.i.:..:~ge~. 

~c~ ~P?~ördst~l~~~lle~ ~ill tre pe~ ~r • 

. .... fö~c.sl~r oc~:s:~ a~t ordinarie avst:-~r.iIJlir:g ir:te sl:aJ..l behöva 

göres o:':'! vi.s.s an."'!a:--1 avst::.!:!p:!.i!'l~ har gjorts U.YJ.der avstt:n::J..ings-

~!~d:--2de .:ör- sa-:ltlica fo~"'ä.c·:i till =öl,jd av att sl~a:tte?..!'et de

las i!1 .:'.. tr<.~ :'.. st~~l:.et :;'.'ö::- fy::-a de2.a::-. Vi föresC..år d'ire:not 
~ed ett U!1da!1tag ingen H!1dr.:'..nc beträ!fande statte~ren. För 

fcrd:;:i ::ied slutsifi'~a 5 .: registrerin;snu11~et :öresl.fir vi 

e~ellcrtid att sl:atteGren indras för att u~pbörd av vUstra
fi:-~s~-::att sl';:all zöras tL'1der- septe:nbe:- i st?~llet för l.l!l.der au-

gusti. 

~-~r e:-:J..ig-t v~r :nerJ.i:-:; a:1.::;elt~~et att -'J!'~1-:a:1dei'ö:·•o-:..J.1 intr:ider 

e::1dast ~~:ir det t-~r befot;e.t och r-:_'ir sa~:(tione:1 ~~an a:::.tas vara 

e::fe;·:ti v. Vi föresEr att bru~:a!1deföroud s"mll gälla för 

~ilo~e~erskatte~lil:tig~ fordon S08 i!1te är försett ~ed %ilJ

:::eterr2.:,nara:rnaratc:cr av godl:::',:1t slag so::r. tir plo~ber3.d :::>ch 
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lo:.:.ete:--s~:a-:t in~e ha:- l.:~:J!~a-:s .föresl~:.s sl·::~ad. 

~-:?. gr~J....vid 2.\·- ~ 1.Jeta! .. d v'."i.g-:~afil:s~':a ~~. 1 :2:- e-:t f·:~dc.i!: har s~~: t:=. 

v~d e:·:e:·:uti v förstilj:i2.r:g fö:-oesl~~r vi at-:. de:! r.rye :;:_:-;s.:--e~:. ::;~:all 

\':iz-:ra:i::.s::C?.t-: so::i ·"\vilar ho:-ic:-:i. !Jessuto:n föresl2.r vi att br·..!

'.:a!1deförb"..lde-c s'.:a:::.l kunna t:.:1ph?.vas i andra fall :xn s3.r3;-;ilda 

s~:-?~l fjr-e:.:Q:.;er. Bes1u-:ander2.tte~1 i s:;.da::a =1:-e~den bör a::--:.~:J::;

me.. ;> .. ! rii-;:ss::a tteve!"'~:et. 

E~l!st V~~ ~eni~e gör de speciella ~örh&llanden so~ sille~ ~ö~ 

l·:ilo~.eL.e~s:~atte:: a-:t s:irs~::.:.da bes~:inmelse~ Or.1 piföY-:..ng av :. o:---

se~ ... ~inbsavt;ift bö'.!"' 53.lle. ~~ detta skatteomr2å.e. :2:1 ensta!:a ±'ör

su.r:1melse att i rätt tid E.mna uppgift till ledninc .fcr ·::ieräk

ni::.g av ::ilo:~eterslrntt för e::-i s!:attepericd bör enligt v6::- 22:1.::.:::::: 

fö:-a~l.:~de.. e:idast 9n. e1 ... ir.;.ran till fo:-d:>:-is3.r;aren om bes-:3.:::.~::elser-

:-12. :Jr.1 u;i;;~.ftsl:..!::i~ar:de 'Jch o;n fö~se:!in,;;savg:.ft. Upp!'epa::-- i.;s

re~1 :för.s-....!r.Lr.-:else:"l :fö~ .sa;:;~c;. fordon ino:-.i tre s1~atte?er:._oder ·::Jör 

fö::--3e~1:..nb::a .. 1f;~f-: i..i.t::~.:. • .r':..v;..~ft bö~ utg.3. ned dub"t•el t belopp 2.f.1 

fö:--seelse.1 åter u·_:iprepas ino;;-i tre sl-:atteperiodei' fr2.!1 C.2:1 ;-e: ... .:_

~d s2~ e~ ~:~förd fö~se~i~r~avgift avser. 

Ordinar.: e s-:~:npelk:j:--: s::all !TJ. s-:äm:plas och pos-:as se;iast C.e::. 

sist& dace:;. i o.vst'.:':::i'.Jlir:csr.i:i::-iade~;.. Vi föreslår a.tt å.e'.1:1a b?

st'.f.Ell'<else :.:.nc.ras s:~ att de-: i st~llet stadgas att stä:n?ell:::::--t 

3::a~l ha ~.J~t:;.i-:: ir.. till TSV se~1as~ der~ 4 i r.i:i.Yis.de;i efte: ... av-

Upptö.c~:s d.e-c a-tt i:~~o:i1eterriknarappa!"a l:'i...l!"'e~ i ett .. f oråtJ~:. i!1 te 

~~=- 2. förcs::ri~._rct sl:ic~: T ~-.,... fcrd~~1t?.t i regel brulca.s lj_r!GSt t.:12-

tredje da&e:1 e::te?"" de:1 c.ac: J..~: i'elet uppt'.::!.c~~t:es. Vi :örs-sl§.r 
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de:""!.~-:a tidsi'rist fö!'l2.~f;S t.:11 -:io da_sar. 

~ö:- vissa s'.:atc,skylciiga med sto:- fordonspa:'."J:, förde:.ad p:;. 

.flera u:-:·p.st3:ll~i:1c.sp:atser, i-:a.n ad:-ri:i.ist~ati~:1€:: av ~-:ilo:Je-

cies.so. fö::---e7.ag iiar a!'!dra t.i.llfö~li tl.:ga up~:;if~e:.~ v::i i'crdc::'l.c~.s 

!:'.-~::. ... 3t:-äckcir, s.J:.; i:a:1 ligga -cill bru..~d för "ueräl:Yiin&: av ::ilo

~ete~.s~:att, ·oör det e~li&t v&r !ne:r.ing finnas ~öjlighet att 5e 

d2. s~c::s f!'i~ ... s~~ylåi ~hete~""! a~+ fö:-se fordo!le~ :ted 1:ilo:ne"tcr

:-,':ii~na:'."ap;ara t:.ir. Vi föreslå.r att s?..rskilda !Jest':':::]:nelse:- i1:ir:i;;i 

införs. ~i~ss~attever:;et föreslås f~ beslutande:-~tte~ i dessa 

äre:1de:-i. 

Kilo!:lete:-sl:atteplil·:tig personbil som s!:all a.r1vändas utomlands 

i an'.1at la'.1d ':i:1 :;0:'.";e s::all vara försedd med ett särskilt 

c:::r:,e, s. l:, ki.lometers);attemärlce. Detta m~rlce ti::.lhandah:llls 

av 18.nsstyrelserna. Vi föreslår att det - :not en högre avgift 

- 2ve~-, s1:aU tillha,1dahållas av tullmyndigheterna. 

Utö·:er de n3:nnda 3.ndringar:ia föreslår vi visza reda1:tionella 

c;ch a:1.d:-a ::ii:1d.re ~~nC.ringar. Vi föresH'cr ocl-:sii act:iinistrati-.ra 

~t5ärder l olika avsee:iden, 

3 Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 94 
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Förslag till 

Lag O!:J.._th!.)lrin~ i vä_gtrafikskattela~e~ (19/3:601) ·-· -.· - ... ··----------- ..... ~----· .................. , ... _ .... _,., ·--·-" .... ,_ ... 

Härigenom föreskrivs att 9,12,16-18,21,28 och 31 §§ vä::
trafiksl:attelagen (1973:601) 1 skall ha neda.': an.giT.la 
lydelse. 

Huvarande 1 ydelse 

Skatt beräknas för varje 

fordon för en sa:nman
hängande tid av tolv ka
lendermånader (skatteår) 
eller för var och ea av 
fyra delar av helt skatte
år (skatteperioder). 

Föreslage11 lydelse 

Skatt beräknas för varje 
fordon för en salll!La.':
hängande tid av tolv ka
lendermå..~ader (skatteår) 
eller för var och en av 
~ delar av helt skatte
år (skatteperioder). 

Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår 
eller skatteperiod ·::ierälmas skatten för der. tid fordor.et 
är skattepliktigt, om ej annat följer av 12 § andra 
stycket. 

Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer. 

Fordonsskatt utgår för 
skatteår enligt bilaga 

till derL~a lag. Skatten 
utgår för skatteperiod 
med en fjärdedel, för 
kalendermånad med en tolfte
del och för dag med 1/360 
av skatten för helt är. 

?ordonsskatt utgår för 
skatteår enligt bilaga 

till denna lag. Skatten 
utgår för skatteperiod 
med en tredjedel, för 
kalendermå.11ad meden tolfte
del och för dag med 1/360 
av skatten för helt år. 

~enaste lydelse av lagens rubrik 1974:869 
Senaste lydelse 1974:869 

3senaste lydelse 1978:118 
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:'l'J.vara.'1de lydelse 

Överstiger fordonsskatten 
för ett fordon 1 500 kronor 
för helt år utgår fordons
skatt för skatteperiod. 

35 

:Föreslagen lvdelse 

Överstiger fordonskatten 
för ett fordon 1 500 kro
nor för helt år utgår 
fordonsskatt för skatte
period. 

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalender
må..'1ad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts 
gäller dock icke i fråga om fordon, för vilket fordons
skatten uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatteår, 
för den kalenderraå.nad u..'1der vilken skatteplikt första 
gå..'1gen inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av 
annan anledning än avställning. P.ar sådant fordon varit 
avställt avrä.k:1as eller återbetalas fordonsskatt för av
ställningstiden om denna o:nfattat minst 15 dagar eller om 
fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden. 

Fordonsskatt erlägges före 
ingången av skatteår eller 
skatteperiod. Regeringen 
får medge Wldantag härifrån 
för grupp av fordon. 

Skattepliktigt fordon får 
ej brukas, om till betal
ning förfallen fordonsskatt 
ej erlagts. Detta gäller ej 
i fråga om skatt som avser 
tid ~öre det riärmast före
gående skatteåret eller ej 
heller i fråga om skatt som 
åviJ.ar tidigare ägare av 
fordonet och som fastställts 
genom beslut om efterbeskatt
ning enligt 2 4 §. 

4 Senaste lydelse 1975:276 

Fordonsskatt erlägges före 
ingången av skatteår eller 
skatteperiod. Regeringen 
eller mvndighet som rege
ringen bestämmer får medge 
u.'1dantag härifrä..'1 för 
grupp av fordon. 

Skattepliktigt fordon får 
ej brukas, om till betal
ning förfallen fordonsskatt 
ej erlagts. Detta gäller ej 
i fråga om skatt som avser 
tid före det närmast före
gående skatteåret och ej 
heller i fråga om skatt som 
åvilar tidigare ägare av 
fordonet och sem fastställts 
genom beslut om efterbeskatt

ning enligt 24 §. 
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Nuvarande lvd8lse 

36 

Föreslagen lvdelse 

Har fordon s2lts vid exeku
tiv försäljning får det 

brukas av den nye ägaren 
utan hinder av att fordons
skatt, för.vilken tidigare 
ägare är skattskyldig, inte 
har erlagts. Föreligger an
nars särsl:ilda skäl får riks
skatteverket medge att visst 
fordon får brukas utan hinder 
av första stycket. 

EJ.lometerskattepliktigt fordon skall vara försett med sär
skild, godkänd rä}::nare för registrering av fordonets kör
sträcka och tillhörande anordningar för dess funktion (kilo
meterräknarapparatur). Apparaturen skall vara plomberad. 
Kilometerskattepliktig personbil som användes utom riket 
skall vidare vara försedd med särskilt märke, som visar att 
fordonet är kilometerskattepliktigt. Regeringen får medge 
undantag från skyldighet att !ör5epersonbil med sådant märke. 

Re8eringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
:föreskrifter om godkännande, montering, plombering, repara
tion, kontroll och liknande åtgärd som har avseende på kilo
meterräYJ1arapparatur samt om märke som avses i första stycket. 

Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer 
får efter ansöka.~ medge att 
Jdlometerskattenliktigt for
don inte behöver vara för
sett med kilometerräknar

annaratur. 

Kilometerslrntt utgår för den körsträcka som fordon till
ryggalagt under tid, då det varit kilometerskattepliktigt. 

gsenaste lydelse 1974:869 
Senaste lydelse 1974:869 
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:L1vara.'1de 1 vd el se Föreslagen lydelse 

Skatten beräknas för '.lelt tiotal kilor.:eter efter de 
skattesatser som a.'1ges i bilaga 2 till denna lag. 

Skattskyldig skal.l för 
varje skatteperiod lämna 
uppgift till ledning för 
fastställa.'1de av skatt. 
Sådan uppgift skal.l lärrmas 
även i ar.nat fall, i den 
män regeringen eller myn
dighet som regeringen be
s tä;nrner förordnar därom. 
7..ilometerskatt erlägges 
i efterhand för skatte
period. Regeringen får 
medge undantag härifrån 
för grupp av fordon. 

F..ilometerskattepliktigt 
fordon får ej brukas 
1. om de föreskrifter i 
fråga om kilometerräknar
auuara tur, vilka meddelats 

i denna lag eller med stöd 
därav, ej iakttagits, 

7senaste lydelse 1975:276. 

Skattskyldig skal.l för 
varje skatteperiod läm.'1a 
~ppgift till ledning för 
beräkning av skatt. Rege
ringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer 
får medge undantag häri
från. Uppgift till led
ning för beräkning av 
skatt skal.l lämnas även i 

a...'1.!lat fal.l, i den mån re
geringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer 
förordnar därom. Kilo
meterskatt erlägges i 

efterhand för skatteperiod. 
Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer 
får medge undantag häri
från för grupp av fordon. 

Kilometerskattepliktigt 
fordon får ej brukas 
1. om det inte är försett 
med kilometerräknarauuara
tur av godkä.'1t slag som är 
plomberad och godkä.'1d vid 
besiktning samt fungerar 
tillfredsställande, 
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!fava.ra..>J.de l '!delse 

2. om föreskriven unD
gift för beräkning av 
kilometerskatt ej läm

nats, 
_l.:. om till betalning för
fallen kilometerskatt ej 

erlagts. 

Vad som sägs i första 
stycket under l gäller 
ej i fråga om skatt som 
avser tid före det när-
mast föregående skatte-
året och ej heller i fråga 
om skatt som åvilar tidigare 
ägare av fordonet och som 

fastställts genom beslut 

om efterbeskattning enligt 

24 eller 25 § 

38 

Föreslagen lydelse 

~ om till betalning för
fallen kilometerskatt ej 
erlagts. 

Regeringen eller mvndighet 

som regeringen bestämmer 
får medge att fordon, utar. 
hinder av första stvcket 
1 r får bru}~as i avvaktan Då 
renaration eller besiktning 
av kilometerrälm.araDDratur. 

Vad som sägs i första 
stycket under 1 ~äller ej 
i fall som avses i 17 f:. 

tredje stycket. 

Vad som sägs i första 
stycket under 1 gäller 
ej i fråga om skatt som 
avser tid före det närmast 
föregående skatteåret och 
ej heller i fråga om skatt 
som åvilar tidigare ägare 
av fordonet och som fast

ställts genom beslut om 
efterbeskattning enligt 

24 eller 25 §. Har fordon 
sålts vid exekutiv försälj

ning får det brukas av den 
nve ägaren uta.'l hinder av 
att kilometerskatt,för 
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1;:1vara."lde 1 vdelse 

Lä:wias ej inom föreskriven 
tid vederbörlig uppgift om 

körsträcka för kilometer
skattepliktigt fordon, tiå

för beskattningsm:,1di5heten 
den som ägde fordonet, när 
fristen ~tgick, försenings
avgift med 100 kronor. 

Har i fall som avses i första 
stycket ägaren a."ll:la:iats att 
lämna uupgift men ej efter
kommit a."l.maningen inom tid 
som föreskrivits i denna 
~underlåtit att inom 

föreskriven tid lä.'ll.~a upp
gift om fordonets körsträcka 
vid minst ett av de tre 
närmast föregående uuubörds
tillfällena, bestäms förse
ningsavgiften till 200 kronor. 

2se:iaste l;:.•delse 1978: 199. 

39 

!öreslagen l~delse 

vilken tidigare ä5are är 

skattsk·.'ldi<::, iEte ~ar 
erlagts. Föreligger 
a.'1l~ars särskilda skäl 
får riksskatteverket 
medre att visst fordon 
får brukas ~ta,~ r~nder 
av första stvcket 2. 

Ear vederbörlig uppgift 

för skatteueriod om 
körsträcka för kilome

terskattefliktigt for
don inte kommit i.?: inom 
föreskriven tid skall 
erinra."l. o~ uuugifts

skyldigheten och om för
seningsavgift sändas 
till den som ägde fordo
net vid utgången av skatte

perioden, om ej annat föl
"ier av andra stvcl~et. 

Bar i fall som avses i 
första stycket ägaren 
lh"lderlåtit att inom 
föreskriven tid lämna 
uppgift för skatteperiod 
om fordonets körsträcka 
för minst ~ av det tre 
närmast föregående skat
teuerioderna uäför be
ska t tningsmvndigheten 
ägaren förseningsavgift. 

~etsam:na gäller om 
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Nuvara."'1.de 1 vdelse 

Fråga om förseningsavgift 
prövas av beskattnings
myndigheten. I fråga om 
förseningsavgift skall 
37f § första och tredje 
styckena, 37 g § a."'1.dra 
stycket samt 37 h § lagen 
(1959:92) om förfarandet 
vid viss konsumtionsbe
skattning tillämpas. Utöver 
vad som föreskrivs i nämnda 
37 f S· första stycket gäller 
att förseningsavgifter av
seende samma fordonsägare 
för en och samma skatte
period får nedsättas till 
500 kronor eller, i fall 
som avses i andra stycket, 
1 000 kronor. 

40 

l'öreslage:: lvdelse 

ä_garen har anma.'1ats att 
lä.m.."'1.a uppgift om körsträcka 
men ej efterko:nmit a.'1!:la."'1ingen 
inom tid som har föreskrivits 
i denna. 

Förseningsavgift enligt a."'1.dra 
stvcket utgår med 100 kronor. 
Avgiften bestäms dock till 
200 kronor om förseningsav
gift har påförts för minst 
en av de tre närmast före
gående skatteperioderna... 
eller om förseningen avser 
u2pgift som ägaren har an
manats att lämna. 

Fråga om förseningsavgift 

prövas av beskattningsmyndig
heten. I fråga om försenings
avgift skall 37 f § första 
och tredje styckena, 37 g § 

andra stycket samt 37 h 0 
lagen (1959:92) om förfaran
det vid viss konsumtionsbe
skattning tillämpas. Utöver 
vad som föreskrivs i nämnda 
37 f § första stycket gäller 
att förseningsavgifter av
seende samma fordonsägare 
för en och samma skatteperiod 
får nedsättas till 500 kronor 
eller, i fall som avses i 
tredje stycket andra meningen, 

1 000 kronor. 
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IJuvara."lde 1 vd el se 

;.;ot beslut so::i avses i 

23-23 §§ eller 40 S 
eller som avser rättelse 
eller utdöma."!de av vite 
får skattskyldig oc!l all
mänt ombud föra tala.>J. 
genom besvär hos kamr:iarrätt. 

41 

Föreslager. lydelse 

r-lot beslcit som avses i 
23-27 §§, 28 § a.'ldra eller 
tredje stvcket eller 40 § 

eller som avser rättelse 
eller utdöma.'lde av vite får 
skattskyldig och allmänt 
ombud föra talan genom be
svär hos kammarrätt. 

Mot beslut enligt 16 eller 
21 § får skattskyldig föra 

talan genom besvär hos re
geringen. 

3estäm:nelserna i 40 och 45 §§ lagen (1959:92) om förfaran
det vid viss konsu.mtionsbeskattning gäller i tillämpliga 
delar besvär i fråga som avses i första stycket. 

Allmä.'lt ombud får föra talan till skattskyldigs förmån, 

1. Denna lag träder i kraft den 
) De nya bestämmelserna i 9 och 12 §§ tillämpas i fråga om 

skatteår som börjar vid ikraftträdandet eller senare. 
3. De nya bestä.:mnelserna i 28 och 31 §§ tillämpas i fråga 

om skatteår eller skatteperiod som går till ä.'lda efter 
ikraftträda.>J.det. 

4. I övrigt tillämpas äldre bestämmelser i fråga om för
hållande som hä.>J.för sig till tid före ikraftträdandet, 

9 Senaste lydelse 1974:863. 
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2 ~ö:-slag till 

E_~_o_r_tj.p__i,~g__(f_r,i __ ~ctrb1L.~.--X~g~_ra.fi1:_s1.~_'.:__~t,~1.'_~'./?:ör_~l~.,.~l). 
(1973:776) 

41 

Härigenorn föreskrivs i fråga om vägtrafikskattekungörelsen 
(1973:776) 

dels att 47 § skall upphöra att gälla, 

~att 4-7, 9, 20, 39, 40, 46-48, 51 , 54 och 56 §§ 

skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i förordningen skall införas en ny paragraf, 8 a §, 
av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

4 § 

Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för visst fordon bestämmes 
efter slutsiffran i fordonets registreringsnumrr.er enligt följande 
uppställning. 

Slut- Skatteår/ Fordonsska"tt Kilometerskatt Uppbörds-
siffra skatteperioder månad 

1 skatteår: maj-april april 
april-mars 

skatteperioder: ma,i-juli januari-mars april 
augus1;i-oktober april-juni augusti 
nove~oer-januari juli-seEtember oktober 
!'eoruari-apriI ok:Co'6er-aecernoer ;:ia::'luari 

2 skatteår: juni-maj maj 
maj-april 

skatteperioder: ju."li-au~usti februari-anril maj 
seE:Cemoer-november maJ-Juni au~sti 
decemoer-feoruari ;,Jul:l.-oktober november 
mars-maJ novern'6er-januari· !'e::iruari 

3 skatteår: juli-juni juni 
juni-maj 

skatteperioder: juli-se:2ternber mars-maj juni 
okto::ier-decemoer ,iuni-aUQ2Sti september 
januari-:nars seEtem'6er-november aeceraoer 
a:ir iI-ju."li aecernber-reoruari mars 
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;L_:'a:::-ande l\'delse 

Slut- Skatteår/ Fo:::-donsskatt 
si~fra skatteperioder 

4 och 5 5-:.atteår: september-augusti 

6 

7 

8 

9 

0 

skatteperioder: 

skatteår: 

skatteperioder: 

skatteår: 

skatteperioder: 

skatteår: 

slrn tteperioder: 

skatteår: 

skatteperioder: 

skatteår: 

senternber-november 
december-februari 
mars-maj 
11uni-augusti 
december-november 

december-februari 
rna:::-s-rna~ 

11i.:r:i-aw:usti 
sente~ber-novecber 

januari-december 

~ani.:ari-mars 
a~~i i -"iu."i 
.~~~i:skr;~eober 
o~~ooer-~ecem'6er 

februari-januari 

februari-anril 
mai-;i.:1 i 
au;;u~c:l-oktober 
novenoer-~anuari 

mars-februari 

mars-ma.~ 
~:t.:.:1.i-au,g:-ust.i 
sentember-novernber 
aecemoer-reoruari 

april-mars 

s}:atteperioder: anril-;iuni 
;iuii-ser:·-:ember 
oktober-december 
Januari-mars 

43 

Eilometerskatt 

juli-juni 
oaj-juni 
;iuli-okto ber 
november-januari 
fe"::>ruari-auril 

november-oktober 
juli-ok-cober 
november- ~a.'1uari 
feoruari-anriI 

december-november 
se~tember-novecber 
aeceooe:::--:eo:::-uari 
r:iars-ma;j 
Juni-aug:usti 

januari-december 
oktober-december 
,::am.iari-rnars 
apriI-Juni 
;it:Ii-seu=Eernber 

februari-januari 
november-januari 
i'e'5ruari-ar,riI 
ma~-,1u.'1i 
lu.n-oktober 

Uppbörds
månad 

augusti 

augusti 
november 
febr;.iari 
maj 
november 

november 
februari 
r.iaJ 
augusti 

decenber 

decenber 
mars 
li:i3T 
kenternber 

januari 

januari 
anril 
a:tiFUs'ti 
oKto'6er 

februa:::-i 

februari 
maj 
aug:Jsti 
novem'5er 

mars 
mars-februari 
december-f ebr'.lari mars 
mars-maJ juni 
ju..'1i-augusti sentenber 
sentecoer-november aecernoer 

Sista månaden i varje skatteperiod för l~ilometerskatt betecl:..nas 

avstäl:Jplingsrnånad. 
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4 s· 
Skatteår, skatteperioder och uppbördsnånad för visst fordon bestäm.ues 
efter slutsiffran i fordonets registreringsn'11JIDler enligt följande 
'llppställning. 

Sl1lt- Skatteår/ Fordons skatt Y.ilometerskatt Uppbörds-
siff:::-a skatteperioder månad 

1 skatteår: maj-april april 
april-mars 

slrntteperioder: naj-au.;;usti december-mars april 
sentenoer-december april-juni augusti 
;iamiari-aEriI juli-november decer:iber 

2 skatteår: juni-maj maj 
maj-april 

skatteperioder: jur.i-seutember januari-anril maj 
oktober-Januari maj-augusi::i sentember 
februari-1:1aj september-december januari 

3 skatteår: juli-juni juni 
juni-maj 

skatteperioder: juli-oktober februari-maj juni 
november-februari juni-senteir.ber oktober 
mars-Juni oP:-r.o"5er-~anuari reoruari 

4 skatteår: september-augusti augusti 
juli-ju."li 

skatteperioder: sentember-decenber anril-juni augusti 
januari-apriI Juii-novernber decer.iber 
maj-au!;';usti decemoer-mars anril 

2 skatteår: oktober-sentember seuter.:ber 
seutember-augusti 

sJ-::attenerioder: oktober-,januari maj-auc-usH seutember 
feoruari-r::a~ seutem~er-aecember ,:ianua::"J.. 
juni-sep=Eemter januari-aur1I i maJ 

6 skatteår= decenber-november novenber 
november-oktober 

skatteperioder: dece:r.iber-mars juli-oktober november 
auriI-~u!i november-februari mars 
au~us=Ei-november mars-QunJ.. augusti 

7 srntteår: januari-december decenber 
decenber-november 

skatteperioder: jai:uari-agrn ~uli-pover.iber december 
r.18..J-8.U~SvJ.. aecemoer-mars auril 
senternoer-december anri'.i:- :iu.'1i ~ti R 

8 skatteår: februari-januari januari 
januari-december 

skatteperioder: februari-ma,1 seEtember-december januari 
juni-seut:ember ,1anuari-auril ma;/ 
oktober-januari ma,-\-augusti sentember 
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Föreslagen lvdelse 

SJ.:.tt- Skatteår/ Fordonsskatt 
si. f'fra S!-:atteperioder 

9 

c 

skatteår: mars-februari 

s..1.;.atteperioder :mars-,4:.i.>J.i 
;iuli-oktober 
november-februari 

skatteår: april-mars 

skatteperioder: april- .iuli 
augusti-november 
december-mars 

45 

KiloL'leterskatt 

februari-januari 
oktober-januari 
februari-;;ia,~ 
;iuni-seutember 

mars-februari 
november-februari 
mars-,iuni 
juli-oktober 

Uppbörds
månad 

februari 

februari 
,iuni 
ol{tober 

mars 

mars 
augusti 
noverr."::>er 

Sista månaden i varje skatteperiod för kilometerskatt betecknas 
avstämplingsmånad. 

Huvarande lvdelse Föreslagen lvdelse 

5 § 

Uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt skall 
l~~nas av fordonsägare 
1. i samband med a·~t fordon första gången blir kilometer
skattepliktigt, 
:!, i samband med att fordon upphör att yara kilometerskatte
pliktigt av annan anledning än avställning, 
3. i samband med att avställt fordon tages i bruk på sätt 
som är tillåtet i fråga om avställt fordon, 
4. i samband med att fordon 
som avses under 3 upphör 
att brukas på sätt som är 

tillåtet i fråga om av
ställt fordon, 

4. i samband med att fordon 
upphör att brukas på sätt som 
är tillåtet i fråga om av
ställs fordon, om uupgift 
enligt 3 har lämnats, 
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Nuvarande lvdelse ~öreslagen lvdelse 

5. senast vid utgången av varje skatteperiod, om fordone~ 
varit kilometerska~tepliktigt under någon del av tiden 

mellan föregående avstämpling enligt denna paragraf och 

ingången av avstämplingsmånaden. 

Uppgift enligt första stycket lämnas genom avstämpling 
på blankett enligt fastställt formulär. 

Blankett för uppgift enligt 
5 § första stycket 1 - 4 
tillhandahålles av länssty

relse efter anmälan och 
skall vara försedd med 

datum för utlärnnandet. 

6 § 

Skyldighet att lämna unngift 

enligt första stvcket 5 före
ligger inte o:n avstärnplin,2: under 
avstä.rrrnlingsmånaden har g,jo::."ts 
enligt första st';cket 3, 32 § 

tredje stvcket fjärde meningen, 
40 § andra stvcket eller 51 § 
eller enligt 5 § första stycket 

}~ungörelsen (1973:777) om åter
betalning och avräkning av väg
traf ikslrn tt m.m. ::'ör fordon som 
använts utom riket. 

Blankett för uppgift enligt 

5 § första stycket 1 - 2 
tillhandahålles av länssty

relse efter anmälan och 
skall vara försedd.med 
datum för utlämnandet. 
Blankett för unpr.:ift enligt 

5 § första stvcket 4 till

handahålles av länsstvrelse. 
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Nuvarande lvdelse 

Avstämpling enligt 5 § 

första stycket 1 eller 4 
skall göras innan fordonet 
tages i bruk efter skatte
pliktens inträde. Avstämp
ling enligt 5 § första 
stycket 2 eller 3 skall 
göras tidigast tredje dager. 
innan fordonet upphör att 
vara kilometerskattepliktigt. 

Avstärnplad blankett skall 

sändas till länsstyrelse, i 

fall som avses i 5 § första 
stycket 1 eller 4 omedelbart 
efter avstär.Jplingen och i 
fall som avses i 5 § första 
stycket 2 eller 3 inom tre 
dagar efter utlärnnandet. 

4i 

Föreslagen lvdelse 

Avstämpling enligt 5 § 

första stycket 1 skall 
göras innan fordonet tages 
i bruk efter skattepliktens 
inträde, Avstämpling enligt 
5 § första stycket 2 eller 
3 skall göras tidigast 
tredje dagen innan fordonet 
upphör att vara kilometer
skattepliktigt. Av 35 § 
bilregisterkungörelsen 
(1972:599) framgår att av
st~~pling enligt 5 § första 

stvcket 4 i vissa fall är 
en förutsättning för att 

avställning skall upnhöra. 

Avstärnplad blankett skall 
sändas till länsstyrelse, i 
fall som avses i 5 § första 
stycket 1 omedelbart efter 
avstämplingen och i fall 
som avses i 5 § första 
stycket 2 eller 3 inom tre 
dagar efter utlämnandet. 

Statens trafiksäkerhetsverk tillställer fordonsägare 
blankett enligt 5 § första stycket 5 senast den 15 i 
avstärnplingsmånaden. 

1senaste lydelse 1975:280 
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Nuvarande lvdelse 

Fordonsägare skall ~ 
utgången av avstäm~lings
månaden avstämpla blanket
ten i kilometerräknaren 
och ino~ sa.mrr:a tid sända 
blanketter. till statens 

trafiksäkerhetsverk. 

48 

Föreslagen lydelse 

Fordonsägare skall avstämpla 
blanketten i kilometerräY..na
ren. Blanketten skall senast 
den ~ i månaden efter avstämp
lingsmånaden ha kommit in till 
statens trafiksäkerhetsverk. 

Har fordonsägare icke erhållit blankett som avses i första 
stycket skall han anmäla detta till länsstyrelse senast en 

vecka före utgången av avstä~plingsmånaden, Länsstyrelsen 

tillställer fordonsägaren sådan blankett utan dröjsmål, 

8 a § 

Riksskatteverket prövar fråga 
som avses i 17 § tredje 
stycket vägtrafikskattelagen 
( 1973:601 ) • !·~edgi va"'lde sol:! 
avses där får lämnas under 
förutsättning att fordo~s
ägare äger ett avsevärt a"'l

tal kilometerskatteuliktie:a 
fordon, att körsträckan för 
fordonen ka."'l beräknas till
förlitligt uå annat sätt än 

med hjäln av kilometerräknar
apparatur samt att svårighe
ter skulle föreligga för for
donsägaren att göra avstämp
ling i räknarna. 
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Nuvarande lydelse 

9 § 

49 

Föreslagen lydelse 

Riksskatteverket faststäl
ler skatteår, skatteperio

der och uppbördsmånader för 

fordon som omfattas av med

givande enligt första 

stycke~. 

Är fordon försett med kilometerräknare utan a.'lordning för 

stämpling av räknarställningen skall i stället för av

stämpling göras anteckning om räknarens nummer ocl: räknar
st-ällninge!1. I övrigt äger vad som sägs om avstämpling i 

denna ku!1görelse motsvarande tillämpning i fråga om sådan 
anteckning. 

4 Riksuagen 1978/79. I saml. Nr 94 

!Iar medgivande enligt 8 a :5 

lämnats skall fordonsägaren, 

för de fordon som omfattas 
av medgivandet, i stället 
för stämpelkort till be-
ska ttningsmyndic;heten 

lämna sä!skild uppgift om 

körsträckan för fordo!1en 
och den på körsträck~ be

~öpan~e kilometerskatten. 
J: fråga om sådan uppgift 
tillämpas bestäTu'llelserna i 
_den.na ku'lgörel se om uppgift 

_!~}l led!'ling för beräknin~ 
av kilometerskatt •. 'tiks

skatteverket får, med av
vikelse från denna kungö

relse och efter samråd med 

.!2.~~tens trafiksäkerhetsverk, 

meddela föreskrifter om upp

giftsUimnande och uppbörd. 
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Nuvarande lydelse 

20 §2 

Skattekvitto på den skatt 

som skall erläggas sändes 

under postförskott till 

den skattskyldige senast 

den J_Q i uppbördsmånaden 

vid ordinarie uppbörd och 

snarast möjligt vid till

fällirr unnbörd, 

Utan ilinder av första 

stvcket får riksskatte

verket efter sarrrrå.<!~Q, 

statens trafiksäkerhets-= 

verk medge att skatte

kvitto sändes senast 

den 15 i nppbördsmä;1ade:'l 

vid ordinarie unp'Jör<;!. 

39 ';.~ 

50 

F'öreslagen lydelse 

Skattekvitto på den skatt 

som skall erläggas sändes 

under postförskott till 

den skattskyldige snaras~ 

möjligt, dock sen.ast den 

15 i -ippbördsmånaden såvitt 

~ ordinarie uppbörd. 

~'.iksskatteverket ka!:, ::är särskilda skäl föreligcer, före

skriva att besiktniEG av kilor:ieterräk:iarapCJaratur skall 

ske på aT1an tid än son: a1ges i 3'1 ~-.• 

Lä:-rnstyrelse får föreläc;e;a !.:änsst~rrelse får föreläcga 

ägare av kilo~eterskatte- ägare av kilometerskattc-

plikti~t fordo~ att i~om pliktigt fordo~ att i~a~ 

viss tid ir:ställa fordo•1et viss tid i·iställa fordo::et 

för särskild besikt:1L:c av för särskild besikt:;.i:1z av 

kilo:ueterräk:.1arappara turen. kilo:neterräki:arapp2.ra ture:-.• 

Inst~l~~s_JQ__ for~::i:1ct _j_:--:;.om 

för~lg:~ven tid får:__~:L_e_j_ 

Länsstyrelse inför uppg:i:'.'t om :neddelat c:~i.irel\:;ramle J 

bilregistrct. 

----;:-1-·-----

~~e~as te lydelse 1975:280 
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:r;,i.vara:1de l ·cdelse 
---------~-

-3 40 o' 

Föreslae;en l;ydel3_~ 

:'I 

Iid besikt:1ing av kilo!:Weterrälc>:.ar2pparatur skall ko'1trolle

ras att 

1, kil ometerräk~1arer-:. är av godl:ä'ld typ, 

2. apparaturen i övrigt överensstämmer med föreskrifter som 
meddelas av kilometerskattenämnden, 

3. apparat'..lre:--i ;;ionterats och plo'.":lberats av den sorr; är be
hörig därtill enligt 32 §, 
4. apparat;,i.ren är nonterad oc11 plomberad enligt föreskrif
ter som meddelas av kilometerskattenämnden, 

5. apparature~1 f~u-:.gerar tillfredsställande. 

:::O'öranleder kontrollen ineen 
anmärkning skall appara t'1.ren. 

vodkä~nas och i förekommande 
fall plomberas samt bevis 
härom u.tfärdas. Vad nu sagts 
gäller också om kontrollen 
föranlett anmioid;ning son 

efter åtgärd enligt :-54 § 

andra stycket ej längre 

föreligger, 

46 ·~ 

Upphör kilometerräknarappara
turel1, i anria t fall än som av
ses i 32 §, att vara i före

skrivet skick skall den som 

har hand om fordonet när 

felet upptäckes göra av
stämpling i kilometerräknaren, 

om det inte är uteslutet till 

följd av skada på räknaren, 

och anteckna datum för upp
täckten, Avstämpling och an-

3senaste lydelse 1977:948 

·1-id besiktni'l_g__1?_k:ag~v:::: 

s~ämnling göras i räknaren, 
:'."öranleder ko:1 t:roll en 

ingen anmärkning skall 

apparaturen godkä.nnas ocl: 

i förekommande fall plom

beras samt bevis r.ärom ut
färdas. Vad sor:; sagts gii.ller 

också om kontrollen föranlett 

anmärkning som efter åtgärd 

enligt 34 S· andra stycket ej 
längre föreligger, 

Upphör kilometerräknarappa
ra turen, i annat fall ä:1 

som avses i 32 §, att vara 
i föreskrivet skick skall 

den som har hand om fordo

net när felet upptäckes 

göra avstämpling i kilo

meterräknaren, om det inte 

är uteslutet till följd av 

skada på räknaren, och an
teckna vad som brister 
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I<uvarande lvdelse 

teck11ing göre.s pö stirskil t 

lrnrt. Kortet skall utan 

drti,jsm{1l sändas till l~ns-

Kort cmligt .:::·örsta . 

stycket tillhandahålles 

av lti.nsstvrelsc. 

43 '.:· 4 

:L fall som avses i 46 "· 
får kilometerskatteplik

tigt fordor:, i:-i:-;a.i' fele'o 

avi1jälpts av godkä.cit fö

retac;, br:.ikas lä·r,gst till 

11 tgå;cce.'"l av tredje dage~1 

efter den, d5. felet u:;:r::i

täcktes. Seda:1 felet av

hjäl~ts får fordonet, 

i:-ma:1 appara ture:-i c;od-

kän ts vid besikt::.ing, 

brukas läne;st till ut

gången av tredje dage:-1 

efter den, då felet av

hjälpts. 

4senaste lydelse 1974:874 

0ar:-'l ~ cia tu:-:i för u~Jp~:_; c~~~~e~. 

;\ vsti:implj_nc oci1 an toc~:n.i nc 

f;ÖY'G P'l s~~rskil t tort, .02E. 
tillhandahinls av Lins::;--cy-

Kort som av.ses .i f()rcta 

st'.'Cl<:et slrnll förvaras i 

fordonet till dess annara-

turen har .f"'"odkL~n-~s vid 

bccil:t!1inren. 

Un:1r.ör kilometersräk::ara"'.)na-
-~----- ------- ___________ ......_ __ _ 
E_a J;_~ a t t __ _:y_?-ra _:!:__ för~__f'~~!'_iy_9__! 

_§_!cick fär kilometerskatte

pliktie;t fordo1:, L!>:a'> felet 

av:i.jälpts av godkä:r.t företa;;, 

brukas länc;s t till '..l tcc'l.:~c;e·:: 

av tredje daGe:1 efter de:, 

då felet -.ipptäcktcs. :3eda01 

felet avhjälpts får fordo:1et, 

in'.1a'1. apparature:1 codkä;1ts 

vid oesiktnL1g, brJ.kas länc;st 

till u tgå.1ge'.:. av _i:i,_0;1de dacer; 

efter de:1, då felet av~:jälpts. 

:fär särskilda skäl föreligGer 

få~ beskattnir.gsmyndig~~te~ 

medge att fordon får br~kas 

Wlder längre tid inna.'1. fele~ 

har avhjälnts än som ?~~-J: 

första stycket. 
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Som förutsättning för bru:rnnde 

enligt första stycket gäller 

att 8tgärder som anr,es i 4S 

Q~b. ~7 _g._ vid tagits. 

Vid beräkning av tid som avses 

i första stycket skall lör

dag, söndag eller annan allmän 

helgdag icke inr~knas och ej 

heller tid under vilken for-

donet funnits uto~ riket eller, 

såvitt avser personbil, utom 

riket i annat land ~~n Nori:;e. 

Intr;:ffaL. '.1ii!}delse_co:n ~ 

i 46 § n~r·personbil finnes i 

Norge skall de i första stycket 

angivna tidsfristerna i stället 

för vad d~ir anges utgöra ~ 

dera fe:r. dagar. 

Vid flygande inspektion av 

kilometerskattepliktigt 

fordon fAr den som utför 

inspektionen kontrollera 

att kilometerräknarappara

turen är i föreskrivet skick 

oc~ fungerar tillfreds

sti~llande. 

51 § 

53 

Som förutsättning för bru

l<andc enligt första eller 

andra stycl<.et e;äller att 

2tgä.rder sofil ~i~es i 46 .~:. 

har vidtagits. 

Vid beräkning av tid som 

avses i första stycket 

skall lördag, söndag eller 

annan allmiin !2elGdag icke 

inr~ibias och ej heller 

tid under v.:lken fordonet 

funnits utom riket eller, 

såvitt avser personbil, 

utom riket i annat land 

än Norge. Uuphör kilo

meterräknarapparatur att 

vara i föreskrivet skick 

när personbil finnes i 

Norge sl<all den i första 

stycket angivna tidsfris
ten för avnjiilpande av 

fel i stället för vad där 

anges utgöra fem dagar. 

Vid flygande inspektion av 

kilometerskattepliktigt 

fordon får den som utför 

inspektionen kontrollera 

att kil ometerriilmarappara

turen är i föreskrivet skick 

och fungerar tillfreds

ställande, ?öranleder in-

spektionen am1~irkning mot 

kilometerräknarapparatu
rcn skall den so:-:i utför 

inspektionen göra avsti111p-



Prop. 1978/79: 94 54 

ling i räknaren på särskild 

blankett. Efter avstämp

lingen sänds blanketten 

till länsstyrelse. 

Riksskatteverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen 

och kilometerskattenämnden närmare föreslffifter om kontroll 

av kilometerräknarapparatur enligt första stycket. 

Mot beslut enligt 27 § andra stycket eller 53 ~ eller om 

utdömande av vi te föres talan genom besvi~r hos 1'~aJ1TiarrUtt. 

Mot beslut enligt j1 § 
eller 32 § första stycket 

föres talan genom besvär 

hos regeringen. 

Mot beslut enliGt 39 0 
första ell0r andra stycket 

eller mot beslut om uts~t-

tande av vi te fJ.r talan 

e,j föras. 

Till böter, höGst fe::ihundra 

kronor, dör;ies 

1. godl{ö.nt företar, som c.j 

iakttager bestämmelserna i 

5scnaste lydelse 1974:874 

:!iot beslut enligt 3 a §, 

31 § eller 32 § första 

3tycl~e·t fUres talan genom 

besvär hos regeringen. 

~ot beslut enligt 4B § 

andra stvckct föres talan 
!Zenom besvtir hos rii:.s-

skatteverl-::ct. 

~ot beslut enli~t 39 C 
första eller andra stycket 

eller I!lO i~ bt?.SJ.ut om uts::it-

ta~tle av viLc eller mot 

riksskattevcrkets beslut 

i fr&~a so~ avses i 4~ t 
andra :;tvckct f'Jr talan 
e.j fura~· .. 

Till bi.:iter, hög:>~ i'er:1~iundra 

kronor, dömes 

1. godkänt företag som ej 

iakttagcr bestämmelserna i 
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Nuvarande lvdelse 

32 § tredje stycket, 

2. fordonsägare so:n ej efter

kommer förcl~ggande enligt 

59 0 andra stycket, 

3. den som underlåter att 

vidtaga åtgärd enligt 46 5 
första st\·cl:et, 

4. den :om hindrar eller 

försv~rar kontroll 0nligt 

Föreslagen lvdelse 

32 § tredje stycket, 

2. fordonsiigare som ej 

efterkommer förelilggandc 

enlic;t ::;9 '.i andra stycl-:et, 

3. den som underlåter att 

vid taga [!tt;ärd enligt 4G ';', 

4. den sor:; hinc'.rar eller 

försv~rar kontroll enligt 

51 §. 

1 • i)cnna förordnin5 träder i kraft den 

2. De nya besti'i.!nmclserna i 4 ·;. tillämpas i fråga om skatte

år som börjar vid ikrafttrtdandet eller senare. För fordon 

med slutsiffra 5 g~iller i fd1ga om forc:onsskatt att tiden 

den 1 september 1979 - den jO september 1~80 skall utgöra 

ett ska tte&r och tiden den 1 september 1979 - den :;;1 
januari 1980 en ::;}:attepcriod samt i fråga om kilo:ncter

sk.att att tiden den 1 juli 1979 - den 31 augusti 1980 

skall utgöra ett skatteår och tiden den 1 juli - den 31 

aut;usti 1979 en skatteperiod. 
3. De nya bestämmelserna i 7 § tillämpas i fråga om upp
gift som avser skatteår eller skatteperiod som går till 

ända efter ikraftträdandet. 

4. I övrigt tillämpas äldre bestämmelser i fråga om för
hellande som hänför sig till tid före ikraftträdandet. 
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:;.:·5rord·:~i~lG. _0··1_.'.4~1cl:r,~l.~~J~--:~~~~?-'?:-E.~.+--~-.:-:.~~=~\~~:,~=·:--{l)_ .Q~~- J.-:e~-
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f..::l.r_d.x.L_;; Q;TI _ ::;,;;, YJillt;;; ____ ~-1_.l;Q.'.J __ :r_i_j-c,_gj;_ 

HäriGe~10~ fö!"'es~·:::ri vs att ? a - 2 c, 5 och 7 §~ lJ...1.n::örelst:l1 

(19-!3:T1'i) or. å'cer::;etal::i~1g oct avräknir:-~~ av 'JägtraL;:

skatt ~.m. för fordo~ so~ anvär::.ts atom riket 1 skall ta 

neda~ enciv~a lydelse. 

2 a § 

Kilometerskattevliktig per
son·:_;_;_l so::i föres :it till 

eller i!l från an::a t 1 a.::-icl 

än :r::irt;e skall vara försedd 
med märke (kilorneterskatte

r:iärke) so;:i avses i 17 ~

första stycket väctraflk
skattela(';e;1 (1973:G'J1). 

;-färke tilli1a.!1daLålles av 
länsst~rrelsen och cltlän.:1as 
på begära'.: av fordons
ägare:i. Länsstyrelsen sva

rar för att uppgift om ut
lämnande i.:1.föres i -oil

regi s tret. 

Fordonsägare som erhållit 

kilometerskattemärke skall 
utan oskäligt dröjsmål en
ligt meddelade anvis:1ingar 

1 
Kungörelsen omtryckt 1976:768 

~ilometerskattepliktic Jer
sonbil sor. föres ut till 
eller ir::. :frår::. anr:at l<u1.d 

ä~ I~orge skall vara fJrsedd 

med m~rke (kiloCTeterskatte

märke) som avses i 17 ~-

första stycket vägtrafik
skattelagen (1973:601 ). 

i--;ärke ti11:-..anda:1ålles av 

länsstyrelse eller tull~ 
myndighet och utlär:L"las riå 

begäran av fordo'.1.sägare!:. 

'i'ullmr1~ig!1eten u:1derrä_tt~ 

länsstl_relse om utlär:m2~'1.de 

av märke. Lä."lsstyrelsen 

svarar för att uppgift om 

utlämnande införes i bil

registret. 

Fordonsägare som erhållit 

kilometerskattemärke skall 
innan fordonet föres ut 

till annat la..'1d än :for~ 
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anbringa märket på insidan 
av fordonets främre vindruta 

på mitten av vindruta.'1 och 

i dess övre kant. 

~7 

Föreslagen lvdelse 

enligt meddelade a.'1vis
ningar anbringa märket på 

insidan av fordonets främ

re vindruta på mitten av 

vindrutan och i dess övre 
ka.'1 t. 

Kilorneterskattemärke får avlägsnas frår: fordo!'let endast om 

det är nödvändigt för reparatio:i av fordonet eller liknan

de åtgärd, Ear kilometerskattemärke avlägs:-iats, förkommit 

eller förstörts skall fordonets ägare utan dröjsmål hos 

länsstyrelse anmäla detta med a.:1givande av tid och plats 

för det i :i träffade sar.1t skäl en '.-iärför, På begära.:1 av for

dons ägaren till'landahäller lär..sst~Telse duplettmärke. 

Kilometerskattei!lärke ilar rek
taa:;ilär form med ra{i.tten 

90 x 60 mm. I:ärke skall fi:ire 
utlämna.:1det förses med re

gistrerL1gs:m1:1ret för det 

fordon, på vilket det skall 
a11.i_1ri'lgas. i-iärket utföres i 
material av sådan beskaffen

het att det ej kan avlägs::.as 
frär.. fordonet uta.:1 att för-
störas. 

f''.:ir kilo:neterskatternär!\:e 

eller d·"iplett därav utgår 

avgift med tio kronor. 

2 b §. 

iCilometerska t temärke skall 

i"öre atlä:nna.'1det förses 

:ned regis trerL1c;snum.re t 

för det fordon, på vilket 

det skall a.:1brio1gas. 

i:ärket utföres i r.1a terial 
av sådan ·oeslrnffen11et att 
det ej ka!'l avlägsnas från 

fordonet utan att förstö-
ras. 

2 c \i 

För kilometerskattemärke 

eller duplett därav xtgår 

avgift med tio kro:-ior 

e11~~EfiSket Eir:mw.s 

ut G.V tullmyndi1;;het_, med 

t~jugofcm kronor. 
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Avgiften erlägges av for

donsägaren ino~ tio dagar 

från utsändandet genom in

sättnine på särskilt post

giroko:1to. InbetalninGskort 

tillställes fordo'.lSUJ;aren 

av state!ls trafiksäker-

hetsverk för länsstJrelses 

rälcl.L.ns. ·1ad soCT sägs i 30 ~ 

vägtrafikska t telace~1 

(1973:601) äger motsvarande 

tlllär:iyni ng i frtir;a :J:n av
gift en. 

!Tär fordon sora o.vses i. de:--i-

riket till annat la1d än 

Jorge eller in L r~ket 

från s.1da:1 t lx1d sb.<11 de:: 

5 ,; 

som svarar :för fordou"t .§:'~:: 

_kc k1~§;_f.ordone ts .. re;:;.i. ~·~~~ 

~hri.i:.~'!.~_;::ine~ Då z~irski ld 

bla\:kett, so::i i or,::;:il:al oc::1 

lrnpia till:!'la!1da..>iåll es av 

t•1llm;,-c1dli;;:eten. _;}_Q_:~~ 

s·varar _för _ _f_q_rd~t_slc':!:,_JJ: 

cläi:_j_äm~e a~~la -~la;:_:: 

!-~ette:1 i fordo:ict::; ~LlQ_;:ie:

terrä~-~-rnre •. :~fter verl:st:llld --------· 
ltgä.rd skall blankette~ oQe-

58 

Föreslage:i- lvdelse 

Avgift för mä:i-E_~~?.!!!_:lt

lämnas_~_:t~1ll"EL._~dig'.1e_! 

erlägges till myndi__c:~:et~1 

före ~!J:.ä:n.nai1d_e_l_._ 1__9:12§:..~ 

fall erlägges avgi fte:-.. c.cv 

fordonsägaren inom tlo 

dae;ar frå'.1 u tsär,da.'1de t ::;e

nom insättning pä särskilt 

postgirokonto. Inbetal

ningskort tillställes for

do:1Säc;are:;, av state:is tra

fi ksäkerl' e ts ver% Lir Ft:v:;-

stJ~relses r~k~J-~g. iad 3~1~ 

sägs i 30 :: väctraf\ilrn 1-;::, ~te

lage;' ( 1973: i',J 1 ) '.ic;er mo:;

svarande tilliimp:1.'..:c,"; ;_ 

fråga o::-i avgift e·:i. 

na ku~z~relse föres ut ~r 

r L ke t, t i 11 a: 1.:;:"- t 1:x·1d i:i;:c 

~or~e eller i~ i rLket 

s:J:r: svarar t:jr .Cordci:-:.rc·~ ·:v-

5!..~~mn:J,,c.: s.~irs'.ci.1:1 ·:,1&:-:kcL t, 

:n;: ::d ir/:e te:: , __ .i,__fQ_rdl!_c~2~:;: 

k!.lo2~!e_f~1:!_,~:~"!:~E:. .'::f :;er 

verirntäHd åtgärd slG?cll 

~;lcu1ke t ~e,1 :nuorle l :JC1r t :.l t,,,r-

p~ kilo8eterskattepliktif 



Prop. 1978/79: 94 

cl el '.:i art äterläm:1as l; ;_ 11 

lometerskattemärke på kllo

meterska t tepliktlg perso:1~il 

vid. clt- eller l::re2a anteck-

nar t'..lllmyndighete;.1 detta 

på ·:)la:-:kette:1, 

59 

personbil vid :it- eller in

resa a·1 tecknar t:J.l lm.::ndir::;·-

}~eten detta på bl~1ke·tten. 

':''lllrr.y::digtete:1 förser såväl orici.1:al so::i kopia av bl;:.n

ketten ~ed uppcift o::i datum oci plats för gränspasserincen 

ocl; återställer det e:1a exen1;Jlaret till de:1 sorn svarar för 

fordoriet. 2nara.st efter u.tc/h;;e:1 av varje kale,:dervecka 

och kalei1derrnå;1a.d sä:1der t11ll::iy1:dlghe te:'l avlämnade blar..

ket ter till statens trafi.ksäkerLetsverk. Härvid skall 

8la:1ketter med a.nteckni21g e::2ligt första stycket s~dljas 

frän övriga blanketter. 

!r fordo~ försett med kilo-

rr.e".:erra::-:are utar. anordninc 

för avstämpling äcer 9 § 

v~;trafikskattekungörelsen 

(~973:776) motsvarande till-

1?.r.rpning. 

! 1r fordon försett rr:ed kilo

r.:eterrifänare utan anordning 

för avst2mp linr, äger 9 ~;

första stycke~ v8gtrafik

ska ttelmngörel sen ( 1973: 776) 

motsvarande tillämpning. 

''lär fordon som avses i denna ku:1i:;örelse föres ut ur eller 

in i riket får äte;ärder er..lict .första st~rcket •111derlåtas 

på. begäran av de:1 som svarar :för fordonet. Denne få.r i 

såda!l.t fall av tullmyndlgheten vid utresan ia.'1dling som 

visar att '.'°Lämndn c'itcärder ej vidtagl ts, iia;-i.dllngen, av 

vilken. skall framgå datum för utlämnandet och fordo:lets 

registreringsnummer, skall medföras i fordonet och åter

läm'1.as till tullmyndighet vid :lärmast följande 'inresa med 

fordonet. Återlänu1as ej såda!l. handling vid inresa gäller 

bestärmnelserna i första-tredje styckena. 

Har utresa med fordon som avses i denna kungörelse skett 

till a.'1.na t la.'1.d än lTorge och har närmast följande inresa 

skett från Norge skall fordonets ägare inom tre dagar från 
inresan lämna skriftlig uppgift till länsstyrelse om att 

fordonet återkommit till riket. 
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iöresla 7e~ l~delse --· --- .. -- ---··- ... - ·---- ·-· ... 

·.·.:: 

11:·!~··1as i a::tledr:il~C 2:1 ~1t- 8ller it:.reso.. ej upp,:;Lft ej~l:>.:--c 

5 :'. i"örst2.-tred;je SL,'.'Cirn·ia är rätte;c. till !'LLer:,c<;:J.l•-,i_·1.:.: 

eller 2xriilrn.ir.c 2J sJ·::::ott förf2lle:< ;·ör dei resao1, J:; c~ 

2 .. T.~~o .. !; följ er aY [t:"1dra :::~ t,- .. -cke t. 

niedce 2.vräk·:;.i :··J.[:~ av· 1:.i.101:1e !~ erska t t ;ör ~:örs ..l~räf."~ ~r;::cr:·: l a·i"_:-_2 t 

la::.d ~.i.:-.1 ·.:orf::e. 

Fätte:i till avräk1:ixc av 

kilometerskatt för ~erso~

bil är förfalle:1 för viss 

resa om lcilometerskatte-

:när }:e har s akr:.a t s vid ut-

eller i2:resan.. ~-'.ar avräk-

ning därför ej t?;jorts får 

fordor.sär;are~l pålcall8 ce

Sl'J.t ~os beskattnincsm~~

dicheten i fråga:1. je skatt

ni ncsmy'1dig:1ete:-, får r.iedce 

avrälc1ing för den resaJ1 

under förci.tsätt-1inc att 

fordo:1sägaren gör trolii:;t 

att märket ~ar saknats på 

grund av såda:1 omständigr,et 

över vilken han ej har rått 

och som har inträffat nå 

sådan tid att dunlettmärke 

2 Se:1aste lydelse 1978: 128 

F_ät.ter.. till a.vräk:1i~c &v 

kilo:ne ter skatt fiir pen>0;'

.Jil är förfaller. för viss 

resa om kiloceterskatte-

märke :·:ar salc12- t s vid ~l t-

eller i:1resan. Har o.vräJ:

:1i:i.g därf:jr ej 5jorts L'Lr 

fordo:rnäcare:1 på.kall~;.. bc

slcit :·;os !:oeskattni'1CS'll:·'1-

dici:.ete:1 i frågar .• .Jesl:att

ni'1gsm:mdic:1ete': f<'.l.r medge 

avräk:1i ;'G för den resa·,1 

~v1der förutsättnL1g att 

märket funnits vid utresa·~ . . 

oc!'-1 att fordo;-1sägare': ;:ör 

trolict att märket vid in

resa~ r.ar salma ts :;iå gru:1d 

av såda..>i oms tändig~1et över 

vilken l:an ej har rått oc:1 
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ej har kunnat anskaffas före 

ut- eller inresan. 

61 

Föreslagen lydelse 

som har inträffat under ut
landsvistelsen. 

1 • Denna förordning träder i kraft den 

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utlandsresa som har påbörjats 
före ikraftträdandet. 

3. Äldre bestäTDIJelser tillämpas i övrigt i fråga om förhållande som 
hänför sig till tid före ikraftträdandet. 
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:·!uvo.rc.nde 1 .ydclse 

Kon~roll::i:·irte ut:Lrdas iö:::-

am1at regi_strerat :fordon ~in 

terr.Cint:~fordcJl1. ~'!:.irl:et u tf'ir

das under förutsiitt::.ing a"'.:t 

fordone"'.: ej ir avst~llt, 

fö~esJ;::r.i ven trafi ;:i'örs,:\1·:-

ring finns, 

f0rb11d att '.Jr,_1ka ±'ord,met 

ej gäller enligt 16 ~ eller 
21 § första stycket 1 eller 
2 vägtrafikskattelagen 

( 1973: 601 ) ' 
kör:fi5rbud ej gäller. 

'".lr_j ,i: 
.:.· .. v 

terrS.nGsfordo~l.. ~·;Fir1\:e C utfjr

das u~der fö:-'t1t:=>:_: tt~-~~:i~-; 2t t: 

ring finns, 

förbud at·t brui:a ~~)~do!1et 

ej gäller enligt 16 eller 
21 § vägtrafikskattelagen 

(1973:601)' 

kör:!örbud ej gäller. 

Kontroll:n'~rl~e g'_-iller ·'.:;ill utg:}nge:1 3.v de,1 '.mlc;1dcr:-n,'.n3.d, uc<

der vll::e'.1 fr''3:a or:; utfrirda'1de av l:ontr.Jll-:ii.ir::.~ r:J_irmast skall 

prövas e''-lii:;t 2·:; ~·. I fråga om fordon, för vili-:ct besii·:t·-1i:1gs

man ::iecldeJ.at föreFif;r;andc om lrnntrollbeslktnln,;, ciillcr dClc:·: 

!':l:ir'.-:et endast till u tr;:in:::;e;1 av l;alenderr:i~;nade:1, efter den, ;_m

den vi l ~:c,_1 dcc1 av besil:tningsma'1nen best'_iuda tide:1 för :·:on

trollbesil:tning utg:lr. I fall sam 3.vses i 17 j första stycl:ct 

andra pun!~tccn v:ictrafi):s:rn ttel-::ungöre1 se:-1 C-197:'.i: 776) f;c:illcr c':r

Icct -r;ill utg·.i,1c;en av den lmlc~C:er:n.;~nad u.'l.der vi:1_:;0'1. forclons

skattcn förfaller till betalninc. 

I fr~lga on s~·:atteplil:tic:t fordc:n l_.=~rT'l.8.S r'!=·:r::ct ut c;~.-:. .föres!·:~i

ve:i ford:mssl:att ocl1 rer;istcrh:-:'-- lni.nc,sav~_;if-'; betalats, Kc•·1-

1Kungörelsen omtryckt 1976:779. 
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17 S· för.:;t3 ct~rc~:et andra punkten vägtrafikskattekungörelsen 
utlämnas dock utan hinder av att skatt eller registerhåll

ningsavgift ej betalats. 

Be2lu~ om avst~ll:J.ing i 
a~1)~at fall ~n so~ avses 

mcdde_LaS .fo::-- LinL'.rC tid 'in 

la~ förllillITCS avst~llnings-

ti.de:J. med höcst ccx ;n:'i.nader 

8.t .c'.'incen. Avst'.illnins;sti
~en r~knas frAn och med den 

dac; annT1-an inl:om til 1 läns-

styrelsen. Avställni~gen 

upphör före de:1 beslutade 

2vstillnincctidens utg1~[, 

:Jm ::igare:1 bc,::;'ir det. 

Beslut om avstiHlninc; i 
2nnat fall ~n som avses i 

311 § första styc::et får ej 

:neddelas för Linr;re tid iin 

sex :n~nader. Efter ny anm~l

la:1 förEinges avst~Ulnings

tiden med högst sex månader 

ut gången. Avställningsti

den räknas fr&n och med den 

dag anrnäla!1 inkom till läns

styrelsen. Avst~llningen 
upphör före de!1 beslutade 

avstUllningstidens utgång, 

om 8.c;aren begiir det. 
Föreligger skyldighet att 
l'.~mna uppp;ift enligt 5 § 

första stycket 4 väi.:;trafil:
si:attekungörel se'.1 (1973: 

776) upphör dock avställ
ningen först när sådan upp

gift har lämnats. 

Denna förordning träder i kraft de;:-i 
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1 UTREDNII!GEHS ARBETE 

1 • 1 Direii:ti ven 

Direktiven för vugtrafilrnkatteutredningc=n finns i Dir 

1977:44, d2r departementschefen anför följande. 

Vägtrafikbc=sJ-:attningen har under do senaste aren gc=nomgätt 
stora förändringar. Den årliga fordonsskatten kor:rolc=tteras 
numera av kilometc=rslrntt, son ersatte brän:'loljc=s;:ättc=n för 
brännoljedrivna personbilar, lastbilar och bussar dc=n 1 
januari 1974 och för vissa släpvagno.r den 1 juni 1976. 
Bes:mttningsförfarandct och u:Jpbördssystemet ~indraC.es i 
v~1sentliga a-..rscenden den 1 januari 197Lf i sar.:ianc. :::ed att 
autor.10bils;·:atteförordnincen :J. :1. författningar ersattes 
av l stora delar helt ny lacstlftninc, bl. a. v~.;tra~U.l,~
s:~attcla::;en ( 1973: 601) och v::igtraf.U:slrntteunzörclsen 
( 1 973 : 77G) • 

Det stora antalet sl·:atteplittiga fordon oci1 il!-':)C.elninzen 
av l!es]:attningen ;iå i'ordonsskatt, kilor.1eters}:att oc:1 
bc=nsinskatt st~ller stora krav såväl ~å bcs·:attnin~sfJr
farandet som på berörda nyndigheter och fo!"'dcns'.;c;a~c. 
Erfarenheterna från den pral:tis:rn tilEi;Jpningen visar a".:t 
best::immelserna i stort sett .fungerar v~"il. I0u flera enskilC.a 
!Junlztcr bör docl·: förbättringar kwlLvia göras. För a _J.:t n~.r:nare 
pröva dessa .frågor bör en särs:·:ild utre~lare t2-1L:allas. 
Ja~ föresl&r att detta sl:or" nu. Den se!rsl·:ilcle "Jtredarcn 
bör få till up;Jcift att göra e!1 tG~-:nis}-~ l~vor3:,~1 c..v vi-:ic
trafi;:beska·ttn.i.n:;cns oli'.:a delar .. :Ja.s v2-ll hi:(r cnc:ast )eka 
på ett par av C.o fråi:;or son bör tas u~:~ n.:;~r.1li_;en u:~:-:;bjrdcn 
av ..:ordo!'lsslrntt och ldlo:ncters::att, up:1börds- oc:1 rcsti tu
tionsfrågor i sa~Jba'1d oed bes'.:o:ttn.'..n;:;en av cie;1 :L:·r::ernati.o
nella tra:'l~\.en ocl~ en allmUn ~öri'attni1J.cste~:n:Lsl: <Jv~rs:r:1. 

U·tredarer.. bör 5;j_: ... Sl\.il t Strh~.Va e~ter före:i~:lin:~a~· i besl-:.att
ninie:1 rn"d bea'.·:tande av .::'irJliga '.·;rav på att den s:rnll vara 
ef::c;·:ti v ocl·1 t;e :JUjlig!J.2ter till en tillfredsst:_i.ll821cle :-~on

troll. 

Utredaren bör senom 1-:onta~·~ter rr.ed brnnsc~- oc!1 intresseorga
nisationer pu onr<ldet till::;odogöra sig dessas erfareni1eter. 

1 . 2 Arbetets u::mli:ip;[,Tlin;; 

Vårt UTJ"Jdrac; inne.fattar en te::nisi: översyn av hela v:.iz;trafi'.-.:

besl:att:1in::;en. r.:ed h~nsyn till att :-.:ilor:~cters;:atten ii!' e:-i 

ny bes:\:attningsforr.i., so1r: ciassutor:: i vissa avseen,ler1 ~~r 

komr)lice:-ad, har· v:... ans·~tt J.et l~~r:r)l:.~t att inleda vcJ.rt 

arbete oc=d en övei·syn av denna del av v:.:c;traf~.l·:·~esl:att

:-iin5en och att redovisa våra överv~canden och förslag i 
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ett del betL'.nl:a..'1de. 

rör att fu del av länsstyrelsernas erfarenheter av den 
gällande viigtrafikbeskattningen har vi gjort en förfrågan 

hos samtliga lUnsstyrelser. 

Under arbetets gång har vi haft överläggningar med före
trädare för ri:rns!rntteverket, RSV, och kilometerskatte

nämndei;., KSN • Vi har oclrnå haft kontakter med företrädare 
för skattetill~~gsutredningen (Fi 1975:06), Motorbranschens 

riksförbund, Viotormännens riksförbund, Svenslrn busstrafik
förbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiför

bundet, Svenslrn åkeriförbundet och AB Storstoclmolms lolrnl
trafik. 

För utredningsarbetet har material inhämtats från bl.a. 
statens trafiksäkerhetsverk, TSV. 

I vårt fortsatta arbete avser vi bl.a. att ta upp frågan om 

att slopa fordonsskatten för bensindrivna fordon och öka 
drivmedelsbeskattningen i motsvarande mån. Vidare avser vi 

att behandla beskattningen av dragbilar och påhängsvagnar 
samt traktorbeskattningen. Uppbörds- och restitutionsfrågor 
i samband med internationell trafik kommer vi också att ta 

upp. Slutligen kommer vi att överväga arbets- och ansvars
fördelningen mellan myndigheterna och att göra en författ
ningsteknJsk översyn. 

5 Riksdagen 1978/79. l saml. Nr 94 
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2 

Vägtrafiken är föromäl för beskattning i flera olika 
former. ?leskattningen kan delas in i skatt p:'i anskaffning, 

skatt på inne:iav ocn skatt på användning av fordon. 3e

skattningen kan också delas in i fasta och rörliga - kör

längdsberoende - skatter. Vidare kan en uppdelning göras 
efter det huvudsakliga syftet med olilrn sim tter. 

~;Jrntt på anskaffning av fordon utgår enlie;t lagen 

(1968:430) om mcrvärdeskatt (omtryckt 1969:237, ändrad 

senast 1978: 322) och lae;en ( 1978: 69) om förs~iljnings

skatt på motorfordon. Dessa skatter räknas inte till den 

egentliga vägtrafikbeskattningen. 

Skatt på innehav av fordon utc;§.r enligt vägtrafikskatte-

1agen (1973:601) (ändrad senast 1978:199), VSL, i form 
av fordonsskatt. Denna skatt är en fast slrntt som ut
går med visst beJopp för en tidsperiod oavsett i vilken 
utsträclming det ensl~ilda fordonet faktiskt anvi_-inds. 

Skatt på användning av fordon utgår i form av kilo
meterskatt enligt VSL och i form av olika drivmedels

skatter. Bensin beskattas enligt lagen (1961:372) om 
bensinskatt (omtryckt 1975:274, ändrad senast 

1978:117) och gasol enligt förordningen (1964:352) 
om gasolskatt (ändrad senast 1974:863). Någon sär

skild drivmedelsskatt utgår inte på motorbrännolja. 

Bensin, gasol och motorbrännolja är föremål för 

beskattning enligt lagen (1957:262) om energiskatt 

(omtryckt 1975:272, ändrad senast 1977:57). Kilo

meterskatten och drivmedelsskatterna är körlängds

beroende. 

.. 
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Vissa delar av den beskattning som sker av vägtrafiken 

har tilJ. syfte att finansiera de kostnader som vägtrafiken 

orsakar samhället. Andra delar av beskattningen har annat, 

huvudsakligen fiskalt, syfte. Till de sistnämnda skatterna 

hör mervärdeskatt, försäljningsskatt på motorfordon och 

allmän energiskatt. 

Fordonsskatten, kilometerskatten, bensinskatten och gasol

skatten är däreoot helt eller delvis specialdestinerade. 

Denna speci'aldestination skall dock enligt riksdagens be
slut (prop. 1976/77:130, FiU 1977/78:1, rskr 1977/78:19) 
upphöra budgetåret 1980/81. 

I detta sammanhang skall inte lämnas någon historik över 

viigtrafikbeskattningens utveckling. I fråga or.; kilometer
slrntten bO-r dod; följande nämnas. 

Kilometerskatt infördes den 1 januari 1974. Samtidigt upp

hävdes två olika skatter på motorbrännolja, en specialdes
tinerad och en ej specialdestinerad, Dessa drivmedels
skatter hade orsakat stora kontrollproblem, Genom olika 

skatteundandragande &tgärder kunde den lil<vi.lrdiga men 
väsentligt Uigre beskat-t:ade eldningsoljan unv1.lndas i stälJet 
för motorbrännolja för drift av motorfordon. 

Vidare ans?.t:;s kilor.ieterskatt vara en lämplie;are skatte
form än drivmedelsskatt när det gällde att anpassa skatte
uttacet för bri.Innoljedrivna fordon och deras sli:ipvagnar 

till den ~.k. kostnadsansvarir;hetsprincipen. Denna princip 

hade fastlagts genom statsmakternas trafikpolitiska beslut 

1963. ~ör vi~gtrafikens del har beslutet ansetts innebära 
att sa~hällets kostnader för vägtrafiken skall tas ut av 

denna genom beskattninr;en och att skatten, s:J. långt det 

~ir mlijligt, skal1 fördelas pJ de olika fordonen i för
h2.llande till deras individuella kostnadsansvar. 
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Kilometerskatten omfattade från början sådana person

bilar, bussar och lastbilar som är inrättade för drift 

med annat drivmedel än bensin eller gasol, dvs. i prak

tiken brännoljedrivna fordon av dessa slag. I fråga om 

övriga fordon, vars användning orsakar förbrukning av 

motorbrännolja (trafiktraktorer, registrerade motorred
skap och släpvagnar till brännoljedrivna fordon) höjdes 

den årliga fordonsskatten för att kompensera bortfallet 

av skatt på brännolja. 

Den ej specialdestinerade skatten på brännolja fick 

sir. motsvarighet i särskild fordonsskatt och särskild 

kilometerskatt enligt lagen (1973:602) om särski1d 
vägtrafikskatt. 

Den 1 juni 1976 utvidgades kilometerskatten till att 

omfatta även sl~.ipvagnar som dras av kilometerskatte
pliktigt motorfordon och har en skattevikt över 

3 000 kg. Kilor:1eterskatten för dessa släpvagnar er
satte inte endast den del av f'ordonsskatten som svara
de mot höjningen 1974 utan också ockring hälften av 

fordonsskatten i övrigt. Den särskilda fordonsskatten 

ersattes helt med sä.rskild kilorr.eterskatt för sHip
vagnarna. 

Den s'c'.rskilda vägtrafikskatten har upphävts i år 

(prop. 1977/78:94, SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192, 
S?S 1978:118). Därvid har skattebeloppen i princip 

oförändrade adderats till beloppen av vägtrafik

skatten. Till dess specialdestinationen upphör 
skall 90 % av skatteintäkterna anses som special

destinerade, 
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De grundläggande bestämmelserna om vc[gtrafikbeslrntt

ningen finns all ts9. i VSi,, Däri..:töver regleras bes:rntt

ningen i vägtrafikskattekungörelsen ( 1973: 776) U,inc',rad 

senast 1978:331), VSK, kungörelsen (1973:777) or.: ·Her

betalning och avräkning av vägtrafil<slrntt m.m. för 

fordon som använts utom riket (or.itryckt 1976:768, 

ändrad senast 1978:128), ÅVK, lagen (197~·=338) or:: v'i;::;

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registre

rade i riket (ändrad senast 1978:119) oc~ i ett fler

tal andra författningar, 

~n sammanställning över nu gällande författningar som 

avser eller har samband med vägtrafH:beskattningen 

rn,m, finns intagen i bilaga 1, 

I det följande lämnas en redogörelse för gällande 

bestämmelser i de delar som behandlas i betänkandet, 
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2.1 Skattepliktiga fordon 

Skattepliktigt fordon är enligt 2 § första stycket VSL 
motorfordon, traktor, motorredskap eller släpvagn, om 
fordonet är eller bör vara registrerat och inte är av

ställt. Skattepliktig bil, sor:1 lir inrättad för att drivas 

med annat drivmedel än bensin eller gasol är enligt 2 § 

andra stycket VSL kilometerskattepliktig. Även släpvagn 
som dras av kilometerskattepliktigt motorfordon och sorr. 
har en skattevikt över 3 000 kg är kilometerskatteplH~tig. 

Beteckningarna motorfordon och bil har samma betydelse som 

i fordonskungörelsen (1972:595)(ändrad senast 1976:778) 

och bilregisterkungörelsen (1972:599)(omtryckt 1976:T?9, 
ändrad senast 1978:328). Motorfordon omfattar bilar, motor

cyklar och mopeder. Bilar indelas i personbilar, lastbilar 

och bussar. 

Det totala antalet l<ilometerskattepliktiga fordon var 

226 289 den 23 december 1977. Härav var 89 418 lastbilar, 

10 934 bussar, 100 733 personbilar och 25 204 släpvagnar. 
Antalet avställda fordon som skulle vara kilometerskatt.;
pliktiga om de inte var avställda uppgick vid samma tid
punkt till 38 694. 

2.2 Skattskyldighet 

Enligt 7 § VSL är det ägaren av ett fordon som är skatt
skyldig för detta. Närmare bestämmelser om skattskyldighet 

i fråga om kilometerskatt finns i 20 § VSL. Skattskyldig 

är den som ägde fordonet vid ingången av den kalendermånad 

under vilken skatt skall betalas eller skulle ha betalats. 

Om skatt fastställs genom efterbeskattning är den skatt

skyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. 

I fråga om kilometerskatt för skatteperiod under vilken 
fordonet har avregistrerats eller annars av annan anledning 

än avställning har upphört att vara skattepliktigt är den 

skattskyldig som då ägde fordonet. 
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2.3 Kilometerräknarapparatur 

Kilometerskattepliktigt fordon skall enligt 17 § VSL vara 

försett med särskild, godkänd kilometerräknarapparatur. 
Apparaturen skall vara plomberad. 

Fråga om godkännande av kilometerräknare prövas enligt 

31 § VSK av KSN efter samråd med RSV. Av 44 § VSK framgår 

att KSN efter samråd med RSV meddelar närmare föreskrifter 

om montering, plombering, besiktning, godkännande, repara

tion och liknande frågor som avser kilometerräknarapparatur. 

I det följande återges vissa av KSN:s föreskrifter i dessa 

hänseenden. 

KSN har godkänt fyra kilometerräknare med avstämplingsan

ordning, d2rav tre vajerdrivna och en naVf.lonterad räknare, 

samt en navrnonterad räknare utan sådan anordning. 

Vajerdriven kilometerräknare kan placeras i förarutrym,'lle, 

passacerarutrymme eller slutet lastutrymme. Om räknaren 
skall placeras i t.ex. motorru.'ll, krävs att räknaren har 

godkänts av KSN för placering där. 

KSN:s godkännande har för vissa räknare förknippats med 
s~irsl·:ilda föreskrifter om användnine; elJ er placering, 
t. ex. att räknaren skall vara försedd med särskilt sl{ydds
J.ock. Den naVf.lonterade r~'.iknaren utan avstfö:iplingsanordning 
får endast användas pu specialfordon och efter särskilt 
tillstånd från i·:SH. I fortsättningen bortses från denna 
ri:iknartyp. 

Den vajerdrivna kilometerräknaren drivs från uttaget i 

växellådan för hastighetsmätare eller färdskrivare. För 

drivningen av räknaren används vajer och en s.k. fördel-
ningsvI.:i;:e J.. 

Den navr.1onterade räknaren drivs med hj1Hp av en pendel inne 

i räknaren. Räknaren monteras pu ett särskilt fäste, som 

sätts ett hjulnav. Den monteras vanligen p~ fordonets 
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högra bakhjul och används främst på släpvagnar. 

Båda räknartyperna består av ett räkneverk och en stämp

lingsanordning inneslutna i en metallkåpa. Meta1lkåpan har 

en insticksöppning för kort som skall stämplas i räknaren. 

Stämpelavtrycket består av två siffergrupper. Den ena an

ger räknarens tillverkningsnummer och den andra räknar

ställningen. Räknaren innehåller inget färgband e.d. 

Stämpelkorten måste därför vara försedda med kopierings

papper eller vara självkopierande för att avtrycket skall 

vara läsbart. 

Kilometerräknaren har en fast inre utväxling. Eftersom 

fordon har olika däckdimensioner och utväxlingsförh:lllan

den, måste en särskild omräkningsfaktor fastställas för 

varje fordon. Först när antalet markeringar enligt räkna

ren multipliceras med omräkningsfaktorn får man den verl<::

liga körsträckan. 

2.3.1 Montering m.m. 

Monterine, plombering, brytande av plombering, reparation 
eller liknande åtgärd som avser kilometerr2knarapparatur 

f3.r enligt 32 § VSK utföras endast av den son: KS:"I har goC.
känt, s.k. godkänt företag. F.n. finns ca 2 200 s:.!dana 

företag. När det gäller godkännande eller 5.terl·:allande av 
godl<::2nnande av företag, får KSN enligt 33 '.:· VSK göra in
spektion hos företaget för att undersöka förhiHlande som 
~ir av betydelse för nämndens prövning. 

I 32 S tredje stycket VSK anges att god}~Unt fiirctai:; som 
har monterat eller gjort ingrepp i en rmmarapparatur, 

skall plombera apparaturen samt fylla i och skriva under 

ett s2rskilt rapportkort. Kortet skall stämplas i räknaren. 

Företaget svarar p3. detta sätt för att apparaturen är i 
föreskrivet skick. Rapportkortet lä~nas till den som sva
rar för fordonet. 

Efter det att apparaturen har monterats eller inGrepp 

gjorts i den, skall fordonet inställas hos AB Svensk :Gil-
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provning (ASB) för besiktning av apparaturen. Därvid skall 

rapportkortet medföras. 

När en räknare byts ut, skall verkstaden lämna uppgift om 
den urmonterade räknaren till länsstyrelse på särskilt 
stämpelkort. 

Plombering av l<:ilometerräknarapparatur får enligt 32 § VSK 
brytas endast av godkänt företag. Om det är nödvändigt för 
sådan reparation, som inte utan avsevärd olägenhet kan ut
föras av godkänt företag, får dock plombering brytas av 
annan. Detta framgår av 34 § VSK. Som exempel på sådana 

fall kan nämnas en växellådsreparation som måste utföras 
när fordonet används utomlands. Enligt bestämmelserna i 
34 § andra stycket, får förrättningsman vid riksprovplats 
(ASB) i samband med besiktning av apparatur plombera denna 
och även bryta plombering. 

2.3.2 Besiktning 

I 35 § VSK anges att kilometerräknarapparatur skall vara 
godkänd vid besiktning av riksprovplats, dvs. vid besikt
ning hos ASB. I 37 och 38 §§ VSK anges när besiktning 
skall göras. 

Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas och godkännas 
innan ett kilometerskattepliktigt fordon får tas i bruk 
första gången. Besiktningen av apparaturen kan göras an
tingen i samband med besiktning av fordonet eller som sär
skild förrättning. 

Kilometerräknarapparaturen skall också besiktigas i samband 
med de årliga kontrollbesiktningarna av fordonet. För nya 

fordon gäller emellertid inte kontrollbesiktningstvånget 
upder de två första åren. Även under denna tid skall kilo
meterskattepliktiga fordon dock inställas för besiktning 
av räknarapparaturen. Besiktningen skall göras under den 

inställelsetermin för kontrollbesiktning som skulle ha 
gällt om fordonet varit kontrollbesiktningspliktigt. Om 
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någon del av inställelseterr:iin infaller under C.e tre r:'.'ma
derna närr:iast efter det att apparaturen imr god.}:änts vid 

registreringsbesiktning eller vid särskild besiktnin; 
innan fordonet tas i bruk första gången behöver besiktning 

av räknarapparaturen inte göras. 

Besiktning av räknarapparaturen skall ocksfr _:;c)ras i sar:;

band med reGistreringsbesiktning. Utförs registrerings
besiktninsen på grund av ändrinG sor:i inte p&verkar appa

raturen, behöver denna dock inte besiktigas. 

Har ingrepp gjorts sä att plombering brutits, skall appa

raturen besiktigas. Detsar;;ma gäller om lrnntrollbcsiktnin_:; 
av ett fordon görs efter särskilt föreläggande, 

=nligt 39 § VSK kan RSV, om särskilda skäl föreligger, 

före skri va att besiktning skall ske på annan tid iin sor:: 

frar::g:'\.r av 37 '.~·. Länsstyrelserna kan också föreli.igga 
Ci,::;are av kilometerskattepliktigt fo::'don att insti:illa :for

donet för särskild besiktninr; av riil~narapparaturen. Om 

fordonet inte inställs för besil~tning av apparaturen inor;; 
föreskriven tid, får det inte brukas, 3nligt bestfö:ur:elser

na i 39 0 VSK skall länsstyrelsen också fö::'a in uppgif~ 
om meddelat föreläggande i bilregistret. 

Vid besiktning av kilometerrälmarapparatur skall enligt 

40 ~' vsr: kontrolleras att 

1, kilometerräknaren är av godkänd typ, 

2, apparaturen i övrigt överensstämmer med föreskrifter 

som meddelats av KSN, 

3. apparaturen monterats och plomberats av den som är 

behörig till det, 

4, apparaturen är monterad och plomberad enligt före
skrifter som meddelats av KSN, 

5. apparaturen fungerar tillfredsställande. 
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Om kontrollen inte föranleder anmärkning, skall apparaturen 

godkännas och om det behövs plomberas. Bevis om godkännande 
skall utfärdas. 

Enligt 41 § VSK gäller inte bevis om godkännande om appa

raturen inte längre uppfyller de.uppställda kraven. Ägare 

av kilometerskattepliktigt fordon är i sådant fall skyldig 

att utan dröjsmål avhjälpa bristen och inställa fordonet 

för särskild besiktning av apparaturen. 

Riksprovplatsen skall enligt 42 § VSK lämna uppgift om be

siktningen till TSV, om den görs i samband med kontroll

besiktning eller om fordonet ännu inte är kontrollbesikt

ningspliktiGt. I övriga fall skall uppgift om besiktningen 
lämnas till länsstyrelse. 

Enligt upp~ift från TSV kan antalet besiktningar av räk

narapparatur som rapporteras till TSV berä}~nas till ca 

196 000 per år (178 000 godkända och 18 000 ej godkända) 

och antalet besiktningar som rapporteras till länsstyrel
serna till ca 108 000 per år (90 000 besiktningar efter 
ingrepp och 18 000 efter installation). 

Om kilometerskattepliktigt fordon inte är f~rsett med kilo
meterrälmarappara tur skall rilrnprovplatsen enligt 43 § VSK 
lämna uppgift om detta till länsstyrelse. 

2.3.3 Kontroll m.m. 

t-:nligt 21 § VSL får kilometerskattepliktigt fordon inte 

brukas om de föreskrifter i fråga om kilorneterrälmarap!)a..., 

ratur, som meddelats i lagen eller med stöd av den inte 
iakttagits, dvs. om apparaturen inte är i föreskrivet 

skick, Drukas det ändå döms ägaren enligt 34 § VSL till 
böter, 

I 45 ~· VSK stadgas att ägare av ](ilometerskattepliktigt 

fordon är skyldig att kontrollera att räknarapparaturen 
är i föres!;:rivet skick. Om kilometerräknarapparaturen upp-
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hör att vara i föreskrivet skick skall, enligt 46 § VSK, 

den som har hand om fordonet när felet upptäcks stämpla av 

ett särskilt stämpelkort i räknaren. På kortet skall också 

antecknas datum för upptäckten. Kortet skall utan dröjsmål 

skickas in till länsstyrelse. På sätt som RSV bestämmer 

skall dessutom enligt 47 § VSK antecknas vad som brister 

i fråga om apparaturen och datum för upptäckt av felet. 
Dessa anteckningar skall förvaras i fordonet till dess 

besiktning av apparaturen har skett. 

f;!ed stöd av bestämmelserna i 47 ~; VSK, har K.SV i medde

landet RSV Ip 1973:10 (s. 17) angett att följande upp

gifter skall antecknas på lrnrtet: 

1. felets art, 

2. tid och plats för upptäckt av felet, 

3. under vilka omständigheter felet upptticktes. 

Antalet insända kort med anmälan om funktionsfel uppgår 

enligt uppgift från TSV till ca 1 500 per år. 

I 21 § VSL anges som nii.mnts att ett fordon inte får bru
kas om rälmarapparaturen inte är i föreskrivet s}~ic]{. 

:Snligt 48 0 VSK får fordonet docl< användas den dag sor:i 

fel på apparaturen upptUcks och under de närmast följande 
tre dagarna innan apparaturen :-epareras av godl<i.i.nt företag. 
Dessutom får fordonet användas den dag felet har avhjälpts 

och under de närmast följande tre dagarna innan apparatu
ren godkänns vid besiktning hos ASB. För att fordonet 

skall få användas under dessa tidsfrister krävs att felet 

på apparaturen har rapporterats till länsstyrelse och att 
tidigare angivna anteckningar har gjorts. I tidsfristerna 
rmmas inte in lördag, söndag eller allr:iän helgdag eller 

tid då fordonet varit utor:ilands eller, i fråga or:i person

bil, utomlands i annat land Un l':oq;e. Uppt2.cks fel p:l l~i::'_o

meie:rriilmarapparaturen i en personbil n~ir denna är i !·iorc;e, 

utstr~icks tidsfristerna till fem dagar. 

?fär ,sodkiint företag har {1ter~-;täll t apparaturen i före-
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skrivet skick upprättar företaget, som har nämnts tidigare, 
ett särskilt rapportkort (i fyra exemplar). Fordonsägaren 
får tre exel'.lplar av kortet, vilka skall Jämnas till för
r~ittningsmannen vid besiktningen. Efter besiktr..ingen får 
fordonsägaren tillbaka ett exemplar, ASB behåller ett 
exel'.lplar och skickar ett till länsstyrelsen. Omkring 90 000 
rapportkort kommer årligen in till länsstyrelserna från ASB. 

j;_ven om kilometerräknarapparaturen inte är i föreskrivet 
skick får fordonet enligt 49 § VSK användas vid provkörning 
i samband r.;ed besiktning eller i omedelbart samband med 
reparation och för färd kortast lämpliga väg tilJ. verkstad 
för reparation och tiJ.l riksprovplats för besiktning. 

Att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick och 
fungerar tillfredsställande kan - förutom vid besiktning 
hos ASB - kontrolleras vid flygande inspektion. Bestämmel
ser om detta fir..ns i 51 § VSK. Där stadgas bl.a. att RSV -
efter samråd med KSN och rikspolisstyrelsen - meddelar när
mare föreskrifter om kontroll av kilometerräknarapparatur 
i samband med flygande inspektion. RSV har också meddelat 

sådana föreskrifter. 

2.4 Skatteår och skatteperioder m.m. för vägtrafik-

~ 

Enligt 9 § VSL slrnll vägtrai'ikskatt beräknas för varje for
don för en sammanhängande tid av tolv månader (skatteår) 
eller för var och en av fyra delar av helt skatteår (skat
teperiod). Skatteår och skatteperiod fastställs enligt sam
ma författningsrum av regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer. Bestämmelser om skatteår m.m. finns i 4 § 
VSK. Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånader för väg
trafikskatt bestäms med ledning av slutsiffran i fordonets 
registreringsnummer. 

Fordonsskatt betalas enligt 12 § tredje stycket VSL i för
skott för skatteår eller skatteperiod. Regeringen får dock 
medge undantag härifrån för grupp av fordon. Fordonsskatt 
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utg,J.r i regel för sl:attc:~r. 0ve:-stic;er fordonsskatten för 

ett fordon 1 500 kr~ för ~elt år, utg&r den dock för 

slcatteperiod. 

1·:norr.eterskatt betalas enligt 18 '.:; tredje stycl:et VSL i 

efterhand för skatteperiod. j\ven fr~m denna bestiimme2.se 

får rec;eringen medge undantac för grupp av forcon. 

I fr,1ga om fordon r;1ed slutsiffra 1 eller 2 har faststi:ill ts 

att UVi)börd av fordonsskatt för skatteperioden augusti -

oktober görs i augusti, dvs. delvis i efterhand. Skatte
perioderna för fordonsskatt är alltid tre månader. 

~>katteperioderna för lölometersl·:att är i princip tre mD.

nader. För fordon med någon av slutsiffrorna 2, 4, 5, G 
eller 9 g~iller emellertid att en skatteperiod omfattar 
tvfi. mtlnader (r:iaj-juni) oc:i nii.sta period fyra månader 

( juli-ol~tober). Sista nånaden i varje slrntteperiod för 
kilometerskatt kallas avstiimplingsmånad. 

Skatteår, skatteperioder m.m. för vägtrafikskatt framgi'!r 
av tabell 1, som är intagen i bilar,a 2. 

2.5 Uppgift till ledning för berälming av ldlo
meterskatt 

Kilometerräknaren har till uppgift att m~:ita fordonets kör
sträcka. Räknarställningen kan - som tidigare har beskri

vits - genom en avstämpling föras över till .särskilda 

stämpelkort. 

Uppgifter om räknarställningen ligger till grund för debi
tering av kilometerskatt. Enligt 18 § tredje stycket VSL 
.skall skattskyldig för varje skatteperiod lämna uppgift 

till ledning för fastställande av skatt. Sådan uppgift 

skall också lämnas i annat fall i den mån regeringen el
ler myndighet som regeringen bestämmer förordnar om det. 

I 5 § VSK anges att fordonsägaren skall lämna uppgift 

till ledning för beräkning av kilometerskatt i följande 
fall: 
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1. i samband med att fordon första gången blir kilo

meterskattepliktigt, 

2. i samband med att fordon upphör att vara kilometer

skattepliktigt av annan anledning än avställning, 

t.ex. när fordon skrotas, exporteras eller byggs om 

så att det inte längre är kilometerskattepliktigt, 

3. i samband med att avställt fordon tas i bruk på sätt 
som är tillåtet för avställt fordon, t.ex. när av

ställt fordon hyrs in som militärfordon eller an

vänds inom inhägnat område, 

4. i samband med att avställt fordon upphör att brukas 

p~ sätt som är tillåtet för avställt fordon, 

5. senast vid utgången av varje skatteperiod, om fordo

net har varit kilometerskattepliktigt under någon del 
av tid~n mellan föregående avstämpling enligt 1-5 och 
ingången av avstämplingsmånaden. 

I 6 C, VSK finns närmare bestämmelser om avstämplingarna. 

De slrnll e;öras på särskilda stämpelkort. Länsstyrelserna 
tillhandahåller kort för avstämpling enligt 1-4. När så

dant kort lämnas ut skall datum för utlämnandet antecknas 

på det. Avstämpling skall göras innan fordonet tas i bruk 
efter det att skatteplikten inträtt. Stämpelkort skall 
omedelbart efter avstämplingen skickas in till länssty
relsen. 

Skatteplil~t inträder när ett fordon registreras utan att 

samtidi8t avställas och när avställning av ett fordon upp
hör. 

Avstämpling enligt 2 eller 3 skall göras tidigast tredje 

dagen innan fordonet upphör att vara kilometerskatteplik

tigt. Stämplat kort skall skickas in till länsstyrelsen 

inom tre dagar efter det att det har lämnats ut därifrån. 

För avst~mpling enligt 5 (ordinarie avstämpling) skall TSV 
enligt 7 § VSK skicka stämpelkort till fordonsägaren senast 

den 15 i avstämplingsmånaden. Fordonsägaren skall före ut-



Prop. 1978/79: 94 80 

gången av avstämplingsmånaden stämpla kortet i kilometer

räknaren och sända tillbaka det ena exemplaret av det till 

TSV. Stämpelkorten postbefordras portofritt. Om fordons
ägaren stämplar och postar kortet för sent eller inte alls, 

tas förseningsavgift ut enligt 28 § VSL (se vidare av

snitt 2.8). Fordonsägare som lämnar stämpelkort på post

anstalt kan få sitt exemplar 'av kortet stämplat med datum 

för inlämnandet. 

Har fordonsägaren inte fått stämpelkort för ordinarie av

stämpling skall han enligt 7 § tredje stycket VSK anmäla 
detta till länsstyrelse senast en vecka före avstämplings

månadens utgång. Länsstyrelsen skall då utan dröjsmål skic
ka nytt stämpelkort till honom. 

Enligt 8 § VSK behöver ordinarie avstämpling inte göras om 

ett fordon är utomlands i annat land än Norge när avstämp

lingen skall göras, under förutsättning att uppgift om ut
resan ur landet har lämnats enligt bestämmelserna i ÅVK. 

2.6 Uppbörd m.m. av kilometerskatt 

Kilometerskatt sl-::all enligt 18 0 VSL betalas i efterhand 
för skatteperiod. Uppbörden kan vara ordinarie eller till
fällig. 

Ordinarie uppbörd görs enligt 13 § andra stycket VSK för 
fordon som har varit kilometerskattepliktigt under någon 

del av tiden mellan föregående avstämplingsdag enligt S § 

VSK och ingången av avstänplingsmånaden, Ordinarie uppbörd 

skall omfatta även närmast föregående avstämplingsm€tnad or:i 
fordonet har blivit skattepliktigt u..'1der den m3.naden, 

(Exempel: Ett fordon med slutsiffra 1 i registrerings

nwnret avställs under februari och avställningen upphör 

under j;mi, Avstlimplini:; slrnll göras i mars, men inte i 

juni, Uppbörd av kilometerskatt görs i april p.3 grundval 
av avstämplingen i mars. =fter avsti.i.mplingen i september 
görs uppbörd i oktober för J.~örning under ju..'1i och skatte

perioden juli-september,) 
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':.'illfällig upp::,örd av kilometerskatt görs enligt 15 § VSK för 

fordon so::i har upphört att vara kilometerskattepliktigt av 
a:man a:iledning än avställning, t. ex. fordon sor.i. har skro

tats. 

Y..ilometerskatt som skall erläggas vid ordinarie uppbörd för
.faller enlii:;-t 16 § VSK till betalning vid utgången av upp
bördsDånaden. Skatt som skall erläggas vid tillfällig upp
börd förfaller till betalning när fordonet upphör att vara 
kilometerskattepliktigt. 

:Snligt 22 ~' VSL påförs vägtrafikskatt genom auto:natisk data

bel1andling p9. grundval av uppgifter i bilregistret utan att 
beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Av 10 § VSK 
framgår att TSV i dessa fall påför skatt för beslrnttnings

myndigheternas räkning och verkställer uppbörd av skatt. 
Skatten debiteras på grundval av lämnade uppgifter om kör
sträcka ( stämpelkort) och uppgifter i bi

0

lregistret om om
räkningsfaktor, skattevikt och skattesats. Kvitto på skatten 
sänds enligt 20 § VSK till den skattskyldige mot postför
skott. 

Vid ordinarie uppbörd skall postförskottsförsändelsen sän
das den 10 i uppbördsmånaden. RSV får enligt 20 § andra 
stycket VSK - efter samråd med TSV - medge att postförskotts
försändelse vid ordinarie uppbörd sänds ut senast den 15 i 
uppbördsmånaden. RSV har regelmässigt lämnat sådant medgi
vande. Bestämmelsen om när skattepostförskottet skall sän
das ut gäller för både fordonsskatt och kilometerskatt. 
Vid tillfällig uppbörd skall försändelsen sändas ut snarast 
möjligt. 

I 21 § anges bl.a. när postförskottsförsändelse för kilo

meterskatt senast skall lösas. Vid ordinarie uppbörd skall 

detta göras före uppbördsmånadens utgång och vid tillfällig 
uppbörd inom 15 dagar från förfallodagen. Enligt 21 a § VSK 
får postförskottsförsändelse dock lösas högst tio dagar se
nare under förutsättning att restavgift då erläggs. Det bör 

emellertid observeras att brukandeförbudet gäller efter för-
6 Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 94 
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fallodagen till dess skatten betalas. Restavgift utgår en
ligt 30 § andra stycket VSL oo skatten inte betalas i rtitt 

ti~. Avgiften är 4 % av debiterat belopp, dock minst 10 kr. 

Om en fordonsägare inte f~r avi om postförskottsförslindelsc 

f~r vägtrafikskatt, är han enlict 22 § VSK skyldig att an

mUla detta till länsstyrelse senast en ~ecka innan förstin

del sen senast skall lösas. Länsstyrelse~ s~~der d5 ny post

förskottförsändelse till fordonsligaren eller anvisar honoc 

att betala in skatten pd silrskilt postgirokonto. 

!1SV har med stöd av ::'.4 § VSI': föresl-:rivit att; inbetalr.in;::; 

av skatt f~r göras genom girering från postgiro- eller 

personkonto, '.'Wr ;:;katt i:.ar betalats pEi detta s~~tt s:fads 

skattekvittot ;;ied stöd av 26 '.,' 11s:: som vanligt brev till 
fordonsUgaren, Inbetalning över post~iro anses ha gjorts 

den dag försändelse som innehåller gireringshandling har 
liimnats för postbefordran till postgirot, 

Enligt 29 § VSK får itsV efter samråd med TSV r.!eddela före

sl:rifter för påförin& och uppbörd av vUgtrafilrnkatt. 

2, 7 i:.'aststUllelse av skatt, efterbeskattning m.m. 

Kilometerskatt påförs i regel genom automatisk databehand
ling på grundval av uppgifter i iJilregistret utan att be

slut meddelas av beskattnine;snyndigheten. Salmas i reGist
ret uppgifter som behövs för sl~attepåföringen skall skatt 

påföras enligt föreskrifter som RSV utfärdar. Detta fram

går av 22 § VSL och 10 § tredje styc1~et VSK. 

Om någon anser att en skattedebitering är felaktig, kan 

han enligt 23 § VSL påkalla beslut om fastställelse av 

skatten, dvs. begära ändring av debiteringen. Detta skall 

göras senast 30 dagar efter den dag då skatten senast 

skulle ha betalats. Beslut påkallas hos beskattningsmyn

digheten. Har den skattsl{yldige fått kravet på skatten 

först sedan denna skulle ha betalats, räknas de 30 dagarna 
från den dag, då han tog emot kravet. 
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Om beslut inte påkallas, får beskattningsmyndigheten ändå 

besluta om fastställelse av skatten, om särskilda skäl före
ligger. Enligt 23 § andra stycket VSL får sådant beslut inte 

meddelas senare än två år efter utgången av det skatteår 

skatten avser. 

I 24-26 §§ VSL anges förutsättningarna för efterbeskattning. 

Efterbeskattning kan göras även om skatten har fastställts 
enligt 23 § VSL. Beslut om efterbeskattning får inte meddelas 

senare än fem år från utgången av det skatteår skatten avser. 

När kilometerskatt fastställs genom efterbeskattning beror 

det i regel på att oriktig uppgift har lämnats om l<örsträckan, 

t.ex. därför att räknaren inte har fungerat under en del av 

en skatteperiod. Efterbeskattning kan också göras om skatt har 

undandragits genom att uppgift om körsträcka inte har lämnats 

i föresl:r.i ven ordning eller att fordonet har använts i strid 
mot best::immelsen om att fordon inte U1r brukas om före
skrifterna om kilometerrälmarapparatur inte har ial<ttagi ts. 

Sfterbeslmttning får inte göras, om tillkommande skattebe

lopp lir att anse som ringa. 

Vid efterbeskattning utgår enligt 27 § VSL skattetillägg med 

20 i~. Om slrnttetillägg eller sammanlagda beloppet av flera 
slrnttetilU!gg som skall fastställas samtidi;;t inte uppgår till 
50 kr., utg:3.r i!'l.te tilliigg. Genom hänvisning i 27 § VSL 

gäller bestämmelserna om slrnttetillägg i 37 d och 37 f - 37 h 
§§ Jagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsurntionsbeskatt
ning, FFL. I dessa bestämmelser a~ges bl.a, eftergiftsgrunder, 

2. B [örser.ini;savgift 

Den 1 januari 1972 trädde ett nytt påföljdssystem på skatte
området i kraft. Brister i s.kyldigheten att lämna uppgifter 

för skatte- eller avgiftspåföring skall i första hand beivras 

i administrativ or~ning genom ekonomiska sanktioner, nämligen 

skattetill~CG och förseningsavgift. Ätals- och domstolsför
farancc sl:all tillgripas endast vid överträdelser av all

varligare beskaffenhet. 

N~ir den nya vJgtrafikbeslrnttninge!'l. senare utforr.1ades, kom 
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det skatteadminstrativa sanktionssystemet att införas även 

på detta skåtteor:iråde. 

Skattetilläggsutredningen lade i februari 1977 fram betänkan

det (SOU 1977:6) Översyn av det skatteadr.iinistrativa sank

tionssystemet 1, Eftergift och besvär m.m., med förslag tilJ 

bl.a. vissa ändringar i grunderna för eftergift av skatte

tillägg och förseningsavgift. Betänkandet har lagts till 

grund för lagstiftning i år (prop. 1977/78:36, ~kU 1977/78:50, 
rskr 1977/78:263, SFS 1978:199 m.fl.). De nya bestämmelserna 

trädde i kraft vid månadsskiftet r:iaj-jur.i 1978, I proposi

tionen uttalade departementschefen bl.a. att v8.r översyn av 

det praktiska och adr.iinistrativa förfarandet för kilometer

slmtten kunde kor:ima att föranleda nya överväganden or.1 för

senint;savgiftens utforrming i VSL (s. 183), 

De best2.mr.ielser sor.: nu g~iller innebär bl.a. följande, 

:Snligt 28 -5· VSL utg:'.ir förseningsavgift om uppgift om b:.ir

str~iclrn inte lär.mas i riitt tid. Detta gi.iller i fdiga or:: 

sar:itliga cle UirHingiSJppgifter so;:; fordonsägaren skall Hirnna, 

Avgiften p1förs den som 3gde fordor.et n2r fristen att l~ir.:na 

up~1Giften gick ut. Förseningsavgift po"iförs av be::.lrnttnin::;s-

1:1yndicheter:., 

Försenincsavgi:"t utg:'.ir r.ied 100 l~r. Om 2garen har anr.iana ts 

att Hirr.na en uppgift, IT'en h!te efterirnmmi t anmaninc;en inom 

tid sor:i har före skrivits i denna, utt:(1r cocJ.: avgiften r.:ed 

200 kr, Detsamr.:a cäller om ägaren tar underl:'.itit att inom 

före skri ven tid Uir.:na uprigift om fordonets l<örsträclrn vid 

minst ett av de tre niirr.iast föreg}ende uD:pbördstillfiiJ.2ena. 

Enligt t.2nvisning i 28 ~:. tredje stycket V.SL .skal::!. 37 f ·:~, 

första och tredje stycl:ena, 37 g andra stycket san:t 37 h 

FFL tilUimpas i fr<\'.:a om försenincsavgi:'.'t. 

fo\)rseningcavgift f:'ir enligt 37 f ~i för~;ta stycket IYL helt 

efterc;es orr. i.mderH~tenheter. att Ufrme. u!-'1J[ift i r:,i.tt tid 

kan antas ~a sädant samband cod den ckatts~yldiges }ldor, 

sj;.ikcior.:, bristande erfarerfr1et eller dLirmed jUoförli::;t för-
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hållande att den kan anses ursiiktlig. Detsamma gäller or.; 

'...!nderlåtenheten med hänsyn till si:irskild omständighet av 

ar:nat slag framstår som ursäl~tlig. 

2nJ iE;t 37 g !:· andra stycket FFL slrn11 beslut om försenings

avgift omprövas om skattskyldig yrkar det och Of.l beslut oo 
skatten för den period som avgiften avser inte ~ar vunnit 
laga kraft. 

Bestär.imelserna i 37 f § FFL om eftergift slrnll enligt 37 !1 § 

FfL beal-::tas i-i ven om yrkande härar.i inte har framstäl1 ts, i den 
r.i&n det föranleds av vad som förekommit i ärendet eller målet 

om förseningsavgift. 

Enligt de bestämmelser som gällde tidigare kunde försenings

avgift sättas ned. Enligt de nya bestämmelserna kan detta 

dock endast göras i speciella fall, nämlieen om en fordons
ägare har underlåtit att lämna uppgift i rätt tid för flera 
fordon. ?örseningsavgifter som avser samma fordonsägare för 

en och samma skatteperiod får enligt 28 § tredje stycket FFL 

sättas ned till 500 kr. (i vissa fall 1 000 kr.). Försenings
avgift kan enligt de nya bestämmelserna inte efterges om det 

belopp som har undandragits genom underlåtenheten är att an

se som ringa. 

Länsstyrelses beslut om förseningsavgift lmn enligt 31 § 

första stycket VSL överklagas hos kammarrätt. 

2.9 Brukandeförbud 

Enligt bestämmelser i 21 § VSL får ett kilometerskatte

pliktigt fordon inte brukas 

1. om de föreskrifter i fråga om kilometerräknarappara

tur, vilka meddelats i VSL eller med stöd av VSL, inte 

har iakttagits, 

2. om föreskriven uppgift för beräkning av kilometerskatt 
inte har lämnats, 

3. om kilometerskatt som förfallit till betalning inte 
har erlagts. 
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Brukandeförbudet enligt 3 cUller inte för skatt som avser 

tid före det n:,irmast förec/lendc ::;katteCiret, Det gä11er in
te heller i fr}ga o:.i s:rntt so::-. J.vilar en tiC:igare :_;::;c:.rc av 

fordonet och som har faststUllts genen beslut oo efterbe-

3ka·ttning enligt 2L~ eller 25 :~ v:~. 

3estämmelser:;a or:: brulrn.r~deförbud enligt pun;:t 1 har b·0>rörts i 

avsnitt 2, 3, '.:). lJr:.;lrnndeforbt:d enlir,t denna nun~:t l-;.an i::-1-

trUda av mänca olika ar.ledningar. I 17 { VSL anges att 

ldlor::etersl-;.attel_)lii-:tlgt fordon ::;kalJ_ vara fi-5rsett ned l:ilo-

1'.!eterrälmarapparatur och att apparaturen skall vara p:i_or:i
bcrad, I 31-49 <5 VSK fim:s närmare besti-immei.ser om god;:~;nnar::

de av kilometerräknare samt om besiktning och kontroll, o,r:l, 

av kilometerr~ilmarapparat:.ir. 

KSN har enligt bemyndi,sar.de i VSI': utfärdat detaljbesU~:::meJ.

ser om ldlometerr:färcaral:paratur. 3rul:andeförbud intr2.dcr sC~

ledes om apparaturer. inte är i det skick som föreskrivs i 

dessa olika bestän:.ie~ser. 

Brukandeförbud enligt ;iunkt 2 inträder orr. nu.<jOn av de upp
gifter som anges i 5 § VSK inte lHmnas, 

Det brukandeförbud som enligt 16 0 VSL gäller om fordons
skatt inte har erlagts omfattar Uven l:ilometerskatteplil~tica 
fordon. Inskränkningarna i detta brukandeförbud är desar:ir.:a 
som i fråga om obetald }:iloneterskatt enligt punkt 3. 

2.10 Skattekontroll 

Enligt 30 § första stycket VSL äger bl,a.. 4, 9, 12-15 och 

49 §§ FFL motsvarande tillämpning i fråga om VSL, I dessa 

paragrafer finns bestämmelser som reglerar förfarandet vid 

skattekontroll m,m, 

Av 50 § VSK framgår att det åligger RSV att samordna kon
trollen av fordonsskatt och kilometerskatt, Verket får också 

- efter samråd med beskattningsmyndighet - besluta att 

tjänsteman hos verket skall göra skattekontroll enligt 9 § 

FFL, 
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Bestämmelserna i 9 och 12 §§ FFL om beskattningsmyndighet 

gäller då också RSV. 

2.11 Utlandstrafik och kilometerskattemärke 

Kilometerskatt avräknas enligt 41 § VSL för körning utomlands 

med kilometerskattepliktig lastbil, buss eller släpvagn. Det

samoa gäller för kilometerskattepliktig personbil som används 

utomlands i annat land än Norge. En förutsättning för att 

kilometerskatt skall avräknas är att meddelade föreskrifter om 

uppgifter i samband med användningen utomlands har iakttagits. 

Sådana föreskrifter finns i ÅVK. 

Bestämmelser oo proceduren vid gränspassering finns i 5 § 
l1VK. När ett kilorr.eterskattepliktigt fordon skall färas ut 

ur Sverige till annat land än Norge eller in i Sverige från 

annat land än Norge slmll ett kort stämplas i kilometerräkna
ren. Särskilt stämpellrnrt tillhandahålls av tull::-1yndigheten. 

Der. sorr. svarar för fordonet skall stämpla kortet i kilometer

räknaren samt anteckna fordonets registrerine;snummer på det. 
Kortet skall omedelbart :'l.terHimnas t:Lll tullmyndigheten. Tull
tjiinstemannen anger datum och gränspasseringsort på kortet. 

Härefter återlämnas ett exemplar av det till den som svarar 

fö:::- fordonet. Det andra exemplaret sänds senast vid slutet 
av varje vecka och miinad frå:-i tulla:istalten till TSV. 

Särsl{ilda bestänmelser gäller för avräkning av slmtt för 

k':irning i ifoq;e. Avr:ilmins görs t. ex. endast efter ansökan 
i varje enskilt fall. 

Avrälmin;; av ldlor:ieterskatt görs masldnell t på grundval av 

de uppgifter sor:i finns i bilregistret, vilket framgår av 4 0 
första stycket ÄVK. 

'~r..lig"t 7 0 första stycket lWK är rätten till avr2.kning av 

ska-'ct för viss resa förfallen om stämpelkort inte lämnas vid 

ut- eller inresa. 

Kilometerskattepliktig personbil sor:i förs ut till eller in 
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från annat land än ~lorge skall enligt 17 0 VSL vara försedd 

med särskilt märke som visar att fordonet är kilometerskatte

pliktigt. Närmare bestämmelser om sådant märke (kilometer
skattemärke) finns i 2 a - 2 c §§ J:VK. Märket skall fästas på 
insidan av vindrutan, på mitten och i rutans överkant. Kilo

meterskattemärket tillhandahålls av länsstyrelserna. En av
gift om 10 kr. tas ut för märket. TSV skickar ut inbetal
ningskort på avgiften. När ett märke har lämnats ut anteck

nar länsstyrelsen detta i bilregistret. Ett kilometerskatte
märke får tas bort endast om det är nödvändigt för repara

tion av fordonet e.d. Om märket har tagits bort, förkor.imit 
eller förstörts skall detta anmälas till länsstyrelsen. 
Kilometerskattemärket har rektangulär form med måtten 

90 x 60 mm. Märket skall innan det lämnas ut från läns
styrelsen förses med fordonets registreringsnummer. (;ven 
om en kilometerskattepliktig personbil inte har kilometer
skattemärke, skall avstämplin.c:; göras vid gränspassering. 
Om en kilometerskattepliktig personbil saknar kilometer
skattemärke vid ut- eller inresa, skall tulltjänstemannen 
enligt 5 § ÅVK anteckna detta på stämpelkortet. Enligt 7 § 

tredje stycket AVK är rätten till avräkning av kilo:neter
skatt förfallen om kilometerskattemärke salrnats vid ut-
eller inresan. Fordonsägaren får dock påkalla beslut över 
utebliven avräkning. Om han då gör troligt att märket sal:
nats p9. grund av or.1stb\ndighet som han inte har rått över 
och som har inträffat på sådan tid att dubblettmärke inte 
har kunnat skaffas, får länsstyrelsen enligt 7 S tredje 
stycl(et ÄVK medge avräkning av sl<att. 

2. 12 Straffbestämmelser 

3nligt 33 § VSL döms den so:n uppsåtligen har r:ianipulera·::: 

kilometerrälrnarapparatur s{1 att körsträckan som skall lis

ga till grund för skatteberäknin.c; inte registre::."as eller 
registreras för lågt till böter eller fängelse i högst o 
r:i:lnader. Detta gäller docli:: inte o:;i gUrningen är belai:;d oecl 
strängare straff enligt simttebrottslagen ( 1971: 69). 

I vissa fall kan böter utdömas för brott mot bestämmelserna 
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68 

i VJL. Detta Gäller när fordo:-i har anväYJ.ts trots att brukande
förbud har inträtt. 

Enligt straffbestämmelserna i 55 § VSK !(an den dömas till 

böter, som utan att ha godbints av KSN monterar, plomberar, 
reparerar m.m. l:ilometerräknarapparatur. Detsam.~a gäller om 

man tar -oort kilometerräknarapparatur från kilometerskatte

pliktigt fordon. Om brister på apparaturen inte avhjälps en
ligt bestämmelserna i 41 § andra stycket VSK döms fordons

ägaren till böter. Till böter högst 500 kr. kan enligt 56 ~: 

VSK dömas i vissa fall. Detta gäller när godkänt företag inte 

fyller i ocl:. stämplar rapportkort, när kilometerskattepliktigt 

fordon inte inställs till besiktning efter föreläggande, när 

avstämpling och föreskrivna anteckningar m.m. inte görs då 
fel på kilometerräknarapparaturen upptäcks och när någon för

hindrar eller försvårar kontroll i samband med flygande in

spektion. I vissa fall kan den som utan lov använder annans 

fordon dömas i ägarens ställe enligt 57 0 VSK. 

Enligt 8 § ÄVK kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsam
het lämnar oriktig uppgift ägnad att leda till avräkning av 

skatt med för högt belopp, dömas till böter eller fängelse, 
om gärningen inte är belagd med straff enligt skattebrotts

lagen. Detsamma gäller om nåGon med avsikt att skatt skall 
avräknas med för högt belopp underlåter att lämna uppgift vid 

ut- eller inresa. Vidare kan den som för kilometerskatte
pliktig personbil som saknar kilometerskattemärke ut till 
eller in från annat land än Norge enligt 12 0 ÅVK dömas till 

böter, högst 500 kr. 
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3 ERFARm!l!ET::O:R AV OCH KRITIK MOT KILrn·:;~'l"~W';KA'l'TE

SY3Ti'J·I:-~T 

3. 1 I-Iyndlghetcr'.1.as veri:samhet och erfarenheter av 

besirnttningen 

Flera olH:a rnyndlgheter har funktioner inom ll:il0":1eterbes:rn.tt

ninge.-1, nämligen l'insstyrelserna, RSV, TSV, KSii ocn tull ver

ket. I det följande besl:rivs kortfattat r:iyndigheter'.'las o'.i.::a 

fu!1ktioner samt de erfare!lheter av bes!mttningen sor.i man p[: 

olika sjtt har redovisat till oss. 

3.1.1 Länsstyrelserna 

Länsstyrelsen tir enligt 3 § VSL bes:mttningsmyndighet i frD.

ga ol'.l fordonss1<.a tt och ldlometerskatt för alla fordon vars 

ägare enligt bilregistret har sin adress inom Fi.net, I Eins

styrelsens uppgifter ing5r bl.a. att fatta beslut om fast

ställelse av skatt enligt 23 § VSL, om efterbeskattning en

ligt 24 eller 25 § VSL, om skattetillUr,g enligt 27 § VSL sar~t 

om förseningsavgift enligt 28 § VSL. 

Genom sin funktion som beskattningsmyndighet är lunsstyrelsen 

den myndighet som har mest direl\.tkontakt med skattsl<.:yldiga. 

För att få del av länsstyrelsernas erfarenheter av tillämp

ningen av den gällande lagsti.ftningen, har vi gjort en för

frågan hos samtliga länsstyrelser. Förfrågan behandlade hela 

beskattningsomr€tdet. I det följande tar vi dock e:-idast upp 

länsstyrelsernas svar till den del de rör fråcor som behand

las i detta betiinkande. 

Vt1r förfr2.can besvarades av 22 Ui.nsstyrelser. Tvil. av dessa 

bifogade yttranden från allmtinna ombuden i v!Jgtrafikskatte

frågor. En kompletterande förfrågan gjordes senare beträffa'1-

de handl::iggni.ngen av förseningsavgifts.':irenden. Denna förfr.5.

gan besvarades av samtliga länsstyrelser. 
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Allrn'inna synpunkter u:J. l;ilometerskattesystemet. Allmänt anses 

kilometerskattesystemet i sin helhet eller i vissa delar allt

för :rnmplicerat och svårha:1terligt. Någon l'-:nsstyrelse petar 

p;J. att dP.t nuvarande systemet blir ohållbart om antalet ki1o

!Jeters'.cattepli~;:tiga f8rdon ökar lcraftigt. 

L'lnsstyrelsen i Östergötlands l~in anser att endast en brilkdel 

av försöl~en att nanipulera med främst vajerdrivna l<iloCTetcrri'ilc

nare uppt'.iclrn. I övrii:;t tar endast ett fåtal Hinsstyrelser upp 

fr3.gor om de"l tekniska apparature!1. I-Jågo:-i egentlig kritik mot 

den nuvara_"lde apparaturen framsUills därvid inte. 

Antalet ordinarie avstämplingar m.m. Ett flertal länsstyrelser 

anför, att de nuvarande reglerna för avstämpling m.m. är l·:rång

liga. Uinsstyrelsen i Kristianstads län uttalar exeapelvis att 

det nuvarande systemet inneh&ller för många olika avstämplings

skyldit:;heter. 

Åtstilliea Uinsstyrelser ifrågasätter om det är nödvändtet med 

fyra ordinarj_e avstämplingar per {1r. Av dessa uttalar några att 

det bör vara tillrU.clcligt med avstö.mplin,r; en gång om året men 

::ied bil>eh:Hlen uppbörd fyra gånger om 2-ret, varav tre gånger 

efter schablon. 

Länsstyrelsen i Gotlands län anser att förbättringar i första 

hand bör sökas inom det nuvarande systemets ram. 

Avstä:npling vid ägarbyte. Ett par länsstyrelser och ett allmänt 

ombud framhåller, att många fordonsägare är irriterade över att 

nye ägaren till ett kilometerskattepliktigt fordon bl~-r skyldig 

att betala kilometersi<att för vägströ.cka som säljaren kört. 

:aestämmelserna om skattskyldighet bör därför ändras, så att man 

endast är skyldig att betala skatt för den tid som man ägt for

donet. 

Undantag från skyldigheten att göra ordinarie avstämpling. 

Frågan om vissa undantag från skyldigheten att göra ordinarie 

avstämpling behandlas av länsstyrelsen i Skaraborgs län. Man 

pi}pelrnr bl.a. att de nuvarande reglerna om ordinarie avstämp-
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li11g leder tlll proDle;a, i sy~y1erhct i f.1.:""'~·iga i~~-·J ~'\J~'"'d.Gn so~:i 

g-'.ir i regel-ounden u-~la:"1dstrafil:. SJ.dana fordon :~e:.:·_~n:1cr 2ic; 

de n:ltt 0::1las-tninr:;sst.'.Ulet. Möjl5-chete:--na att göra 01'dina:~ic 

avsti.impling ~ir srn:'l.. Li'.-:artade förh:':tlla'lden. !:an z:ö.::_1a :rör fo:--

don som anvi.inds för tra:is;."lorter ino·n landet, •nw1 ~ .\nc t :Cc'.:::1 

recistrc~ingsorter1. 

Fun;ctions~rnntroll r.i.r:i. L1~nsstyrelse:-i -1 G'ivl-:'bonr,s E!n an_-"ör, 

att bestöirJr.ielserna i 6-5 - l1S' §§ V3K om fordc.ns.'icarens ':ont:--<:;_11 

av r:i'.:!larapparaturens fun::tion :-:r !coopliceradcc och cL:rti 11 

föga klinda av de s\catts~1:yldiga. Lil:::1ande synpun'.:ter rcdovL;as 

av ett par andra lnnsstyrelser. 

Uppbördsmånader och förfallodagar. :1est~'imrnelserna or:i uppbörds

månader och förfallodagar kommenteras av endast ett fåtal L:ins

styrelser. L:i.nsstyrelser!'la i Stockholms och ;\l vsborgs lä!'1 fram

håller att man bör undvika att ta ut fordonss.!rn.tt av en s.lrntt

skyldig för tid UI1der vilken han i!'lte alls har :igt ett fordon. 

Detta Jean uppnås om uppbörd av fordonssl·:att görs U.-.'lder första 

månaden i sl:atte5.ret. 

B:?."ukandeförbud. Ett flertal länsstyrelser uttalar sig om be

stämmelserna om brul-:andeförbud. Flera länsstyrelser a::iför dtir

vid att bestämmelserna om brukandeförbud iir ;,o:apliccrade och 

att mer information om dem krävs. 

Att brukandeförbud /(eller för ett f'ordon d.'l. s~:att som ;}vilar 

en tidigare ':ip;are av det icite har betalats V'H lar enligt lUns

styrelserna särskild irritation bland de skattsJ~yldiga. Flera 

länsstyrelser anser att detta brukandeförbud drabbar den en

skilde h:3.rt. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län påpekar, att brukandcförbu

det i vissa fall kan medföra att fordon inte lm::i säljas efter 

konkurser. Uinsstyrelsen i Östergötlands 12n anser, att fr2.gan 

om brukandeförbud bör kunna prövas i de fall skatterestantier 

beta]as enligt avbetalningsplan till ;:ronofogdcmyndighet. 
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I·:ilo:netersl:atte!TI:~trket. 1\tskiJ.li;:;a l~nsstyrelscr tar i sina 

svar upp besti:ir.u:1elscrna ori :<.:ilometers1·:attem'irket. Flertalet 

av dessa a'.1ser att :r.:\r~:et inte i'yller -'.1:'igon funktion. Det Cir 

emellertid en irri tationst!illa för fordonsiigarna, som uppfat

tar oest2mmelserna om det som byriH:ratisl>a. Enligt en Uinssty

relse är mCirket lJtt att tillftilligt avljgsna för den som 

vill försöka passera tull:rnntrol len utan att göra avstämpling. 

Försenin,o-savl!i:ften. Av svaren fr[m ett flertal länsstyrelser 

framgbr att förseningsavgiften_ vc1llar stor irritation bland 
fordonsägarna. Flera länsstyrelser ifrågasätter ocks5 om det 

nuvarande förscningsavgiftssystemet ger tillfredsställande 

rättssäkerhet. 

Li:insstyrelsen i J"imtlands län uttalar bl.a. att om antalet be

slut om förseningsavgift minslmdes betydligt, skulle mer tid 
kunna 1:ignas [t slrntteutredningar. Liknande synpunkter framförs 

av länsstyrelsen i Skaraborgs län. 

Som vi tidiijare har n2mnt, kompletterade vl vår första förfrå
gan till länsstyrelserna med en särskild förfrågan om länssty

relsernas handläggning av f"årseningsavgiftsärenden. I sina 

svar på denna förfrågan har länsstyrelserna bl.a. beräknat 
tidsatgången för handläggning av förseningsavgiftsärenden. Man 
har också lämnat uppgift om den andel av antalet ärenden, som 

leder till eftergift och om den befrielsegrund som är den van
ligast förekom11ande. Som befrielsefall synes länsstyrelserna 
ha betraktat alla fall i vilka meddelande om ifrågasatt avgift 

sänts ut, men avgift seda:1 inte påförts. 

Länsstyrelsernas svar p} v:~r förfrågan har sammanställts i 

tabell 2, som fin.ns intagen i bilaga 2. Av tabellen framgår 

bl.a. att handläggningen av förseningsavgiftsärendena beräk

nas kräva över L+ 500 mandagar/år, vilket motsvarar ca 22 manår 

eller årsarbetskrafter (200 mandagar = 1 manår). Antalet man

dagar på varje länsstyrelse varierar mellan 16 och 510. Om 
antal~t mandagar stitts i relation till antalet ]{ilometerskat

tepliktiga fordon i länen visar det sig att den sammanlagda 

handEigeningstiden inom l?i.nen varierar mellan 1/23 mandag 
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per fordon och 1/209 mandag per fordon. Geno~snittct ligger 

på 1/49 mandag per fordon. Det bör observeras att uppgifterna 
från länsstyrelserna till stor del grundas p:."i uppslrntt'1ingar. 

Av tabell 2 framc:-'Jr också att varje liins andel av antalet upp
rättade meddelanden om ifrågasatt förseningsavgift i stort 
sett motsvarar Linets a!1del av antalet idlometerskattepliktiga 

fordon. (Uppgifter i detta avseende har 13.mnats av T.SV.) 

Slutligen framgår också av tabell 2 att l.':i!'lsstyrelserna efter

ger förseningsavgift i mycket varier:::nde utstrUc!minG. Lins

styrelserna i Stockholms och Kalmar l~n efterger försenings
avgift i 77 resp. 50 ::b av alla fall under det att länsstyrel

serna i Hallands och Uppsala lJn efterger förseningsavgift i 

2 resp. 4 % av alla fall. 

De eftergiftsgrunder som angetts som de vanligast förel~ommande 

kan indelas i tre grupper. Den första gruppen omfattar olika 
variationer av det fallet att den skattskyldige har styrkt 

eller i vart fall uppgett att han postat stämpelkortet i r~itt 

tid, dvs. grund för p~föring av avgift har inte ansetts före
ligga. Nio länsstyrelser har nQ.mnt fall liknande det beskriv

na som ett av de vanligaste befrielsefallen. 

Den andra gruppen omfattar egentliga befrielsefall, dvs. fall 
då avgiften har eftergetts med stöd av bestäm.~elserna i FFL. 
Femton länsstyrelser har uppgett bristande erfä.reahet och f0m 

ltinsstyrelser sjukdom som en vanlig befrielsegrund. 

Slutligen har några länsstyrelser angett vissa speciella skäl 

för eftergift. En länsstyrelse har uppgett att avgift inte på

förs om automatisk debitering har kunnat göras och inte heller 

om förseningen eller underlåtenheten .':ir en engångsföreteelse. 

En annan li:insstyrelse påför inte avgift om avstämpling har 

gjorts i samband med besi\(tnini:; hos ASB under nE.tgon av de 

sista dagarna i m.:3.naden och ordinarie avst3.mplinr; sedan i!"lte 

har gjort3. 
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lnfor:nationer.. Plera liinsstyrelser C1ttalar att informationen 
om beslrnttningssystcmet behöver förbtittras t. ex. i frtl.e;a om 
orul<a'1deförbud, påkallande av beslut enligt 23 § VSL och kon

troll av r:i:mara~T;:iaratur. 

3.1.2 RSV 

flSV är enlii:;t Lf § VSL central förval tningsmyndighet i fråe;a 

o!'l vägtrafiksi:att. i-tSV skall bl.a. genom föreskrifter och an
visningar främja en enhetlig och riktig tillämpning av gällan

de bestämmelser. Verket sl;all dessutom svara för information 

och utbildning inom skatteområdet. 

P..SV har ocks:J. bemyndigande att besluta om bl.a. nedsättning 

av eller befrielse fr2n vtic;trafikskatt i vissa fall (se SFS 

1978: 407}. 

Enligt 50 § första stycket VSK åligger det RSV att samord;-1a 

tontrollen av fordonsskatt och kilometerslrntt. Dessutom gör 
personal vid vcrl:ets distriktskontor med stöd av bestäm.~elser

na i 50 § andra stycket VSK skatterevisioner avseende fordons

skatt och kilometerskatt. 

Vid kontakter r.::ed .företr.':idare .för RSV:s kontrollavdelning har 
vi fått följande upplysningar om erfarenheterna av skattekon
trollen. 

Vägtrafikskatten är de:i enskilda sl:att som i revisionstid räk
nat kräver störst resursinsatser från distriktskontorens sida. 
År 1977 användes Lf 503 av totalt 12 806 revisionsdagar (35 %) 
p:} distril~tslrnntoren till vägtrafikskatterevisioner. Totalt 

gjordes 6 879 revisioner på distriktskontoren under 1977. 
Av dessa avs[ig 3 203 vägtrafikskatt. Vägtrafikskatterevisio

nerna gällde så gott som uteslutande kilometerskatt. 

Av de 3 203 revisionerna ledde 2 127 till förslag om påföring 

av ytterligare s:rntt ned totalt drygt4,6 milj. kr. Enligt 

rcvisionsstatisUken skulle skattetillägg vid efterbeskattning 

dessutom påföras med sammanlagt över 0,8 milj. kr. För alla 
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sl-:a ttcs~Lag -:ill~ar.~ans l:~~!i8.de di str:i ~:ts~-~on-:orcn un.dcr 0.r 

1977 förslag till p:Jföring av yt"'.:erligare si:att mod srn;i.'!lan

lact dryp;t L16 mil;i. kr. 

Att en så stor andel av vägtrafikslmttcrevisio;1cr'.1a ledde 

till förslaG om p5förlng av ytterligare skatt tJric bero pd 

att urvalet av rcvision.sob,jel·ct vad gi::iller v~:gtrafiks'.-:att i:aY! 

göras pä ett bättre sitt Un för skatter i allmänhet. 

Distri'.:tsl-:ontorcn har tr::~f:at överensko:nr;ielser :~.ed de olii:a 

li::insstyrclser;:-ia om fördelningen av kontrollarbetet. :Sn del 

li~:-isstyrelser utför s&ledes vissa egna ska tteutred:-iingar. 

De görs då i forr:i av s. :c. sicri vbordsgranslming, dvs. de inne

fattar inget revisionsbcsök hos den slrntts;{yldige. De c;ransk

ningar som utförs pi lönsstyrelscrna avssr i huvud::ial-; ::_llo

meterskatt för privatägda personbilar. Distriktskontoren cör 

endast i ur1da!1tagsfall s<'ldana revisioner. Kontorens revisio;:;er 

omfattar oftast revisionsbesök men görs i viss utsträckning 
i form av skrivbordsgranslming. 

Enligt kontrollavdelningens uppfattning är vissa typer av fel 

på rti'.marapparaturen mycl-:et vanliga och orsakar det största 

skattebortfallet. Det gäller brott på rtUmarvajrar och fel 

på rälmarväxlar. Själva ri::iknaren däremot c;Jr mycket sällan 

sönder.· Hedvet:i.a manipulationer av rälmarapparatur har inte 

kun:i.at lrnnstateras i någon större utstr.'1clminG. Sådana mani

pulationer :ir doc1: mycket sv.3.ra att bevisa i efterhand. 

En viktig orsak till att slmtt nu undandras Lir e:-iligt J.:on

trollavdelningen att de skattskyldiga inte '.-:ontrollcrar räk

narapparaturen och att fel på denna därför inte tr;:-iptUc:·:s i 

tid. 

Från den tidi.:;are brännoljebesl:attninge:1 har man visserlige:1 

dålie;a erfarcnhete::-- av ett syster:J. r:Jed l:örjournaler. Enligt 

kontrollavdelningens uppfattning s:rnlle det i~!'ld:l f'rfin kon

trollsynpunl:t vara av v~irdc om sl-:yldighet infördes att ha 

fungerande v'!g::ii~tare i kilometerskattepl:'..l:tii:;a fordon och 

att föra an-:;ecl·:nini:;ar om vägm'..itarstiHlninge:1, dvs. n·_1Gon 

form av kör.journal. 
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3.1.3 TSV 

Av 2.?. '.;. VSL ~raLrig~}r att v.'..~;:-traft1-:skatt normalt p2.förs genom 

automat.i:::;!: databehandling utan att särs!dl t beslut fattas av 

besl:a~tningsoyndiGheten. I s}da~a fall ~r det enligt 10 § 

VSK TSV so::; påför skatt. TSV uppbär ocl-::så vägtraf.ikskatt. VSK 

:i.n.'1.ehåller bect:-;_mrnelser som rec:lerar uppbördsförfarandet. TSV 

uppr~i ttar enligt 28 § VSK indri vningshandling för be skatt-

ningsmyndic;hetens rälmini:;. 

Enligt 11 § VSK sl-::all 'l'SV beräkna skattevikt och omrälmings

faktor för fordon samt föra in uppgifter om detta i bilregist

ret. 

'l':3V överEim'.1ade c,enom skrivelse den 22 april 1977 en promemo

ria ned förslag till vissa ändringar i kilometerskattesyster:iet 

till statsrudet och chefen för budgetdepartementet, Promemori

an - som ocksi': redovisar TSV:s erfarenheter av skattesystemet -

har senare av regeringen överlämnats till oss. I avsnitt 3.3.2 
redoi:;ör vi ni:irmare för inneh:lllet i promemorian. 

KSN t\r e!.1. tillfii.lligt inrättad myndighet som har till uppgift 

att svara för kilometersl:attereformens tekniska genomförande 

och som har ansvaret för den teimiska utvecklingen av kilome

terr~i.lmarappara turen. Enligt beslut av statsmakterna upphör 

nämnden vid hal v{1rssldftet 1979 och dess arbetsuppgifter förs 

över till RSV. Nämnden skall dock finnas kvar i form av en r.'i.d

gi vande ni.imnd, som knyts till RSV. 

KSN skall enligt 31 § VSK - efter samråd med RSV - pröva frå

gor om c;od!(:innande av ldlometerr~i!marapparatur enligt 17 § VSL. 

KSI'! har också enligt 32 § vm;: till uppgift att godkänna verk

sti:ider iör arbetet ned r~i!marapparatur. Enligt 44 § VSK medde

lar KSI-l efter samr:id med RSV föreskrifter om montering, plombe

ring, besH:tnin.c;, godkännande, reparat.iJon och_liknande åtgärd 

som gäller kilometerrälmarapparatur. 
7 Riksdagen 1978/79. (sami. Nr 94 
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upn;-;ifter en r:,,~:ndc:~::; erfar0~.1hcter bc"'.:r'_iffci::.dc ::iloJw l:err't::

narapparat11re~·1s drJ.ft:~ll:crhct ni.~. 

sj~:ll ve.. r=.:i!-:nare~ och i fr~~;.;~a Oii'l \ra,jrar och va.~ c:-a:13lu-::!lj.nr:,3.r. 

För ser!.arc tillvcrl-:n;_ncs~=icrj.cr har ~-:onstrul·:tio!.1en av r~n:narc!:. 

förNittrats s:i att den blivit betydlir;t :ner rnanipulationss::i'.,er. 

}\.ven konstruttionen av va,jrar och va,ieranslutninc;ar har för-

-Pii ttra ts. I!'.ir:!.cenor.1 har dri ftsi:ii.;:erheten ö'rn-L: .:;ar:i-C:Ldic;t sum 

manipulatio;ier har försvårats. Fortfarande !:a!:. doci: vajeri:on

strul·:tion ~;ch installaticnssUtt i er1sta;:a fall i::ecl~'ura nroble::i 

vad gäller apparaturens drift.si.il:erhct. Detta i:ir vanllt:~a::;t i 

fråga om vissa personbilsmodeller. 

De•: rn1vrno:1terade :dlo:neterräknarapparature:1 dis-l:;rJ_buerades i 

slutet av :~r 1975 till '.icare av släpvagnar sor.i ::;kulle bli kilD

:;ieters!mttepli'.,tit.:;a. Eftersom anv'inclningsticlcn all ts2- i:lr för

J1~~illandevis kort lm:r, man inte dra n::igra helt s'i~:ra slu·i;satser 

betr,':iffande apparaturens driftsc:i;cerhct. Enligt zsr.J tyckr docJ-: 

lli ttills till['/ingUga UIJPGifter p& att de:1 cir :1ycket drift::;':i::cr. 

KS;·.J följer noc:a utvcc::~_inGcn vad ;z'.ilJ_e:~ upi:il-:o;;Da fe]_ :DC: r:i::nar

o.pnaraturen, r:1isst?-.i~ll:ta manhiu:i_ationer med an-.;~:.::-a::ur 'll.m. Bl.a. 

gör ASB för KSN:s rW-.:ninc; rep,elbu:.dna undersöl::1i.ngar o:n an:!.ed

nincar tj.11 ingrepp i rtiknarapparatur, om andelen be::;iktningar 

som leder t~_:;_ att apparatur inte p;od!::.inns m.m, I det :i:öl.ja1de 

redovisas vissa rcsul-cat fn'in dessa undersö;:nincar. 

Under tide:1 mRrs 197!f - sentember 1 J77 g,jordc ASB nio olD;:a 

tndersö!mini:;ar. Undcrsö:mingarna baserades p:'.: material fr'in 

besil:tn~ncar vid '"~_;~ uncle:r vissa tj_dsy"rioder. ?ericde:rnas 

E\ncd var:Leradc mcLla:1 '.) oc!1 L~3 d8.[;ar. 

Under tiG.c~ för den se:1astc unrl.e.rsö~·;:.ninr;en ( ?0 a~.l[~J.sti - ~~ 

~epteobcr 1 J77) g,jorde.s tot3.l t j 6~JC Ocsi~:t~-1iYi,r-:ar av l·;:.ilof!'lcter

r?l::nara;)•)aratur i so.mba:1d med ::ontro:!.l be::>il:tni;1[ a'r fordcm 
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( s. !: • J.öpa:-,de besl i:t'1.L '.;p; EU r:0il:'1arappa.ratur). I 9, 9 ~~ av fallen 

god~.:..'.:lndes j_ntc ap;>o.ra.turcn. Vid de oli1::a u!1dersöl:ninz.!3tj_ll:f.:.:~.l

lcna har den~a ar!.d.c.·i_ varle:cat r:"!elJ.an ~,-1 Jch 1·1 ,5 ::.}. lJ1~ va·_li-

:.-::..:1s ce 3:-'lJ:~ci~·L~ '.'lco..r:".:.8.. ·!:-~l~L s.tt a.plJO.rat"Jrcr~. i.nte codl(:i;1dcs v3.r a_Jct 

p2-0:·:1L:eri·1.scn hade -~~: .... 1.1tits (:j,1 ;··~ Ei..v sa:ntlign besil·::t=--~in0ar), att 

plo~bo:-Jn{; s:il:~12.dc:-s (2,(; :·;), at-: r~~:·\.na.ra"?;Jnra~'..lren vo.r ur fu!1l:

tic~1 (1 ,.s :.j) eJ.1er att s. i:. rn::r~di;jhctsplombcrinb .i~tc fa~vi.s 

( 1 , 5 :~). -~~n sa;;?nanst!_-illn i.~1g nv dessa U~)~:J6iftcr· finns intager?. i 

tabell 3 i b.ilar-.~3. ') 

har ~} t;:>;:irda ts, skall apparaturen 

';csil;t·'.lin;:::ar so:::t utförts under en viss tidspe,·'od undersökt an

lcd:-;incarna ti -:!_l att ingrepp - och besH:tninG - har gjorts. 

Enli;:;t undersökninc;en i sel)tember 1 '.177 var der' vanligaste orsa

~<en ti.11 ini;repp i frc'tr,a or:i person"!:lilar fel p<l räl:narapparatu

ren ( 51, 5 '·j av a:1talet fel) so.mt för lastoilar och bussar fel 

p·~: :i'ordCJ'1et ( 49, 7 ;j resp. 59, 6 ;;) • För lastbilarnas och bussar-

nas de.l svarade fel p'."} rfi1:.r1arapparaturen för 17, 6 % resp. 21, 3 ~6 

av felen. ~~" mer detalj·~rad redovisning av dessa förhiillanden 

f.i~m3 i tabell Lf i biJ_aga 2 • 

.St:UJ.e:-' man de olil:a fo:-'do::.sslagcns andel av antalet besikt

ningar o:! ;~rund av L1crepp i. relation till totalbeståndet av 

ki lomet'.)rsl:attepliktiga fordon exl~L sEipvagnar, finn.er man 

att lastbilar:·1a, som utcör ca L+i+ ~6 av detta a:1 tal fordon svarar 

för ca 54 ;S av antalet besikt:1ingar efter ingrepp. Personbilar

na 'ir ca 51 % av det n.~!r:rnd::i. fordonsantalet och svarar för ca 

.!;'.J ':; av antalet besiktnini:;ar efter inr:repp, medan bussar:1a, som 

:·,'.r '.) '.~ av c.ntalet svarar för ca 6 % av besil~tnin;:;arna. Hö.gra 

sl.ffror fi:.ir de l:ilor:~ete:-'slrntteplH:ti.ga slUpvagnarna finns inte. 

/\v de 1 6?j besiktni'1;Zar efter ingrepp som gjordes under under

söl-::ninc;speriode'1 ledde 43 (2,6 ;;) till 3tt apparature'1 inte god-

I J\c)B: s undersö!-:ning har oet.'."'.:J.ff3ndc eventuella förö.ndrini:;ar 

av orsa1:erna till ingre:-ipe:1 mellan de olil:a undersölmingstill

f':il:1..e;ia !-:0~1:::;tatera·::s fö:1..jande. För personbilarnas del har anta-
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let iYlGrCllP ::=i:1 gru~cl 8.V fel ~··~ ap"'.JO.ra-~ut·c~i ·':'li_cr r.·r'.!. f;~ru~1d 2.V 

bri::;tande :ilonberinc ö'.-:at m::irl·:::i,1t sed::tn c'.e fii:'sta u:1dersci'.:

ningarna ,c;jordes. r-:o !:svarande för~i.ndrinc v::td f':'Hler fel p2 

appar;. sure1 '.12.r i'.'lto ::;':0tt för lastbi1-arnas dcJ.. För J_astoi

larna ·.1ar dock a.ritalet inGrepp p:i src.md av brister i plor:ibe

ringcn ö:mt, 1iJ.c::om antalet ini:;repp p{, r;ru·1d av brister nC1 

fo!.'donet. 

I AS3:s u~dcrs~5k11in[ :r}n se~Jtember 1977 s~ccifj_ceras också 

de tre huvuC.,~rurperr~L av fel sor1 f.'lc)clfört ingrepp och därned 

besild:-,int; (fel pi\ fordonet, fel pil rtil:narappa!.·aturen och fel 

na plomberingen) närmare. Av fele'.'l på r~Umarapparaturen faller 

den helt överv::iga'1de delen på fel p:l vajrar ( iJ?, 4 '.; av fel en 

för personbilar, 77,5 ~för lastbilar och 52,6 ~för bussar). 

Fel p2 själva rii!maren svarar för 11, C) % av felen för person

bilar, 10,j '.'b för lastbilar och 5,3 J~ :för bussar. En utförli

gare sanuanställning av :naterialet p.'.i denna punld finns i 

tabell 5 i bilaga 2. 

3.1. 5 Tullverket 

Tull verket svarar bl. a. för rutinerna för av::;tiir.i:;:>linc; i sm1-

band med gr::n::;passering med kilometerskatteplil:tigt fordon 

till eller från annat land än Norge. Tullverket svarar 

också för uppbörd av fordonsskatt och kilometerskatt för 

utländska fordon som kommer till Sverige. 

General tullstyrelsen, GTS, har till oss redovisat sina erfaren

heter bl.a. betr:iffande .i'~:tinerna för avstämplinc; i samba~1d 

med gränspasseri:nr; med l:ilometerskattepliktiga fordon. Dessa 

rutiner ftm.gcrar i huvudsal~ tillfredsstiillande. Eontrollen 

av att avstämpling görs vid griinspasserin;; med personbilar 

r.iedför doc'.: probler.i för tullmyndigheterna p~'t p:rund av att bil

iit;ar'.l.a i r.i6.nc;a fall inte !:'.in!1cr till best~:mmelscrna och d.'ir

för inte heller har försett bilen med föresl·:rivet !·:ilometer

slrntter.i:irl·:c. M:irket ~lr en förutstitb1ini:; för at-:: tullver!{et 

p:l et i: tillfrcdssbllande s'it·c skal.l kunna lrnntrollera att 

avst:io.pling c;örs. GTS frar.ih'.iller docl: att :n: .. irl:et nu har en 

alltför diskret utformning, t.~"<. vad gäller f.'ir[c,en p:'1 det. 
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3.~ ~e s:-:o ttsJ:yld:~;.a:::. 2rfa~c·1hctcr av bes~:a tt;;.i :ir,2.r: 

Gc~10~ ::·.Jnta'.:ter ;ned ·:Jra~1.sch- och .:ntrcsseorgnr..isaticT1or har v-:.... 

av de pral,c:i sl:a och acl:ninistrativa rut:i.ncrna f0r ;:ilomctcrsi:at

tc·:.. 

Orcunisationern.a har i'1te ril·:tat n~'igon kri ti:: :not J:ilometer-

. si:a-::tesyst()~Jet i stor~. Iflremo t. :1ar l~ri tisko. syr"!~JlE1l: ter ii"'.:tm-

förts p5 delar av systemet. 

y-.~otorbranschens riksförbund har framfört att avst2ir:iplinc vid 

~i.carbyte skulle innch',ira v'isc::1tliga fördelar för bilhm1dels

.företacen och underliitta dera.s och l-:under;1as hantering av ::ilo

"!Jetersl:atten. Vidare har förbundet uttalat att brukandeförcudet 

pu c;rund av obetald v:igtrafii·:skatt inte bör r,Ulla :'li.'.r si:i.ljarcr: 

ligen ifrågasatt om inte kravet på besiktning av apparaturen 

efter ingrepp kunde slopas. 

lit:;a proccdurc:1 i samband med avstjr:ipling och slmttedebit8rinc. 

Detta hLinc;er enliGt förbundet sar:iman med att ordinarie avs7.i:imp

ling sl,all göras fyra r,0.nr:er o:n :}ret. Genom en övercJ.ng till tre 

schablo:1debi tcrine;ar och en dcbi teri'1g efter slutavst':im_plin;:; 

}!er &r sl:ullc situationen :förbrittras. 11lotormrtnnens .ri~\.sförbund 
har oci:s8. franför+; at·t: d8:1 '.:orta tiden för reparation och besil,t

ni:1g av apparatur sedan fel har u~Jpst<'\tt r!ledför c:tral·:ostnader 

för mchga iordo:1s:J.garc. Det :·ir vidare enlic;t förbtmdet önsl:värt 

at i: l:ilo!!1eterr:.:::nGrapparaturens drifts:,ilrnrhct förb'.ittra:J. Slut-

Hgen har för:J1 1;1dct föreslacit att l1:ravet p:l kilometerskatte

r:U.r::e vid utlandsresa slopas. 

;]vcnska b:isstrafikföri:)U:1det och Svenska ål:;.eriförbundet har fram

h.:'!.lli t att kilometerskattesyst8met nwnera fungerar tiJ.J_fred.s-

t.ex. n~' . .r det g~:ll:1..er 3.vst~i:n;c·~i:1gssl:yldighctcn, ~:r det doc:-.: ancc-

1:.~cet att a.v~ttimplinb oc~1 up~börd r:or!:. p:_t s~ldant s::ttt ocn s:.1 
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ter schablon sl:ulle vara. av .sc:ort v~irde för .. :;_tr~:L">..sto~:e <e"' 
del av busstrafik.förete.ge?!. I li~-;:het ned J·.-Iot0r-oro."(!.2chens ri1·:s

förbund a!"~.scr :-3ve::ska bu;3strafi-~'.:.~ö: .. bu:i_det att avst~:~::r:)linc -;__-,(jr 

göras vid ili:;aroyte. 

3lutli[;C-:i. h::i.r 3vo;;s:rn busstrafi:;i'örbundot och 2.vc:ns·::a åkeri

lörbu:i.d.et uttalat att ":Jes-~.ir~:rrel.ser:1a om för-se~-:inr:sav.zj__t'·!:: v(tl

J.ar .:_rri to.tio~1 bland fo~donsi:Lp;ar:!a. Förse:--:.2-y:_gsav:;i:'.:'t l:a~ n.u 

påföras t. c::. i fall d:.! fordons:.icaren inte ha:.':t dircl;t -~iL1_

gJnc; till forc',:met. 

Sve'1slG1 lol:altrafil;i'öreningen och f\.3 Storstocl:hol:ns lokaltrc.

fil: ho.r uttalat o.tt det '.ir i höz grad ihsl;v'::rt att pral;-'c.i:::;i;a 

13.tt!'lader i:a:-t :J.stadi;omr1as för lol:al trafi!:fi:ire·~at:;.2::-t. :~iloms·cer-

sl:attesy.stcr.10t har uppgivits vara förene.t ~cd stc~a ud:nl~1~:.

stra ti va l:ost!"lader för lol:al trafildörctaccn. .Qetta beror bl. a. 

p~:, att dessa företag ofta liar stora var;nnarl-:er :::;o;:: är i ·~ra

fil-: U.".lder större dcle!'l av dyr;net och ::::o:n ;:;tjJ.l:::; up!J p:} 02-il:a 

plcttsc::'.' niir de i!'lte a:.v:ind.s. H8.n har ct::rvid :::;;_:rsl:il t p1Cko.t 

p5. svö.righetcr!:a att c,öra avstjmplinc inom för0.s!:ri.ven tid. 

Slutlii;en hO.i' man i'ramh2lli t att de gällande ce:::;t::,mwclser!'la 

om myndighets~1lo::1:.ie::'ing orsa;:ar sv:l.richetcr för lokaltrafik

företagen., som ofta Dar eL~a c:;odl-:Unda verl~st.~.idcr. Att ins-S:jl -:i_a 

fordonen för ·oesil:t"lin.r; kan med tanl-:e p.'\ clet s::itt som fordonen 

anvCinds ge s~irs~:i J.da .svJ.r.-Lr:?10ter. 

Svenska ta:di'örbundct ~1ar :'ramhJ.llit att i:llo:netcrräl:!1arap:pa

raturens drifts::il:erhet inte :ir tillfrcdsst~illande. Det :_·_;r siir

skil t vajrar och vinkelvä;:lar som orsal:a1, prob1.en. Vidare .i.:me

bär sl-:yldigheten att bcsi!;-'c.ica r::ilrnarapnara-'c.ure:'l. efter vis:::;a 

rcparati.oner, t. c;:. av v:1:::0JJ_.'.}dan, tidsförlust oc:1 d::irr:Jcd ::ost

nader för ford•Jns'.:igarna. Detta s!:ull•o ':1.1n'.1et '.1'1dYi.':as CJm rle:1. 

plor:Jbering son c;odl·:'..ind ver!:stacl F-:ör sl:ul:Lc r;:::Il.a t:U.l ;:,:;sto. 
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.:i.;; Eri til: ':lot l:ilor:ietcrsi:attesystemet 

Synpunl:t<er p:l gcillandc bcstfä:1melser och rutiner i fr:~ga om 

v:_~gtrafi 1·:3J:att hGr franförts i sl:ri velser som har överLimnats 

eller ;:omr.Jit in tj_Li_ utred~1in.r:e:1. ;::n samnan3t~illning över des

sa s1-:ri~.relscr i'.i..;1ns i Oilap;a ~5, dtir det ocl-:s~l anges v.il~:a av 

::;J:rj_vclserna son beha:·1d~.as i detta bct .. _.,':::mde. I de"c fiil,jande 

redogör 'li :för i:i:.-:.ehc':llet i tv:} av dem, en rev:Lsionsrapport 

fr:'.'m riksr-::v:L si )nsve:~irnt , RRV, och en promemoria från TSV. 

3.).1 [{:i.V:::; revisio::.srapport 

Jo:n ett ~~ed i f·(FCJ: ::> lörvaltningsyievislon av TSV genomi'ör·des 

en c:ran3l:nir.;:: o.v l:ostnader och rutiner vid TSV: s registerav

delnin[.. Grans::ningen redovisades i revisionsrapporten Kost

nader och rutiner vid trafH:s.':il:erhctsverJ.:cts resisteravdelning 

(1'~l77-:J1-26). 

!{::q;::iorter. innehålle::- vissa lrnstnadsberälmingar för l:ilor.wter

ska ttcsys-Cwnet. Kostnaderna för uppbörden av ldloneterslmtt 

bercfanas SJ.ledes till 14,':) r:lil,j. kr. mir2.V faller 4,2 milj. kr. 

Då ~SV, 5,1 milj. kr. p~ länsstyrelserna och 5,6 milj. kr. 

po postverJ.:et. HHV anger dessutom RSV:s blankettlrnstnader för 

~:ilo;;:icters::att tiJ.1 563 ODD ~ir. per .':ir. LL4nsstyrelsernas li:ost

:1adcr ha:- .be::-iik"1ats efter en enl:öt till samtliga länsstyrel

ser. I cnl::iten har :i ;.insstyrclscrna angett hur månr;a årsarbets

;;re.fter som sysscls~itts med oJ.ilm fm1ktion.er. Den del av kost

nader:ia som ani:;0s so;;i postvcr::ets, ;~r kostnaderna för postbe

fordran av olil:a dokument. 1\ostnaderna har ber~.~knats med hj~ilp 

av postta:::orna. 

I·:nligt rapporten ( s. 5Lf ff) cir uppbörden av kilometerskatt 

relativt betuni:;::ndc sJ.v;.u för TSV som för länsstyrelserna. 

!\.nledninc;en .till detta :ir det stora antalet avstö.mplin;;ar 

i:-ier 1'o::-do'1 och :}r. Anto.let avst~;_mplinr;ar nå grund av utresa ur 

cJ.ler i·:;resa till Sver]:;e, har t.cx. blivlt.bctydllGt större 
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~L'SV: s ~\.ost~iad9r för' llp~1bör~cten <..v l:i -i.0~1ete-:"'.s::att a:1ces ·:.~~;-~:...1 

4"· ::r. per f,•;'d<fl och :ir. Till detta 'w;n::1er s.2C.a··: ::-)::; ,;,1aderrca 

fordon sor:l c~·1dast ~~r .fordonss~:attcpli1-:-;:i[,a, trots o.t·L de se-· 

11are ~r ~er }n 15 g:i11ger fler. 

:Snli12:t ra·pporten s!\:ulle en 1-::os·Cnadsrcdukti,_·:,n kunna .-~,·.s·l~adl·J)f'.1-

:nas ge!10!".l förc:1i;l_ade rutiner, s'inld kost11ad per avst.:i::iplinc 

eller genom en minsluin,'., av antalet avst:·implinr;";ar. 

:2n fören:{linf.:, av r~1tinerna s1:ulJ.e åstadkcm.':tas vid er! öve.rg:;.:1(~~ 

t.i.11 renodlad ldlometerbeslcattning av l:ilo:acterslrnttcp} __ -U-;:tiga 

fordon. ~~1 s~inld l:ostna.d pe:::- avst'.;im-;:Jlinc; skull 0; c!rJlm;'.s 0:1: st'~::1-

pel!-:orten i·:unde Lisas optis'.':t i större 11tst::--:'tc>,-.-:d.•1g. :i:::r revi

sj_onett c;jordes, :mnde endast o:~l:r5.ng 50 ;·;; av de or'd.-:.narie st::\•1-

pelkorten ltisas optiskt. 

De:1 största ::1öjlie;heten till besparinc liu:;er e'1lir::t :::-apriorten 

i att minska antalet avstä:npli.ne;ar. En :ninsl:::inr, av antalet 

obligatorj_sl-:a avstäi!lpJ.inc;ar per 3.r fr:ln fyra till en s::ullc 

:ninska antalet avst':icmpli.n~·a··.' :":ed '.mc;efi.ir 850 000 ~Jer ·'.1r. ILS.V 

förutsätter d:} att avst'~!llpLi.nc;en skall göras j_ Sa!'.lband med ~wn

trol lbesil:t'1ing. Detta oör enlii;t rmv ge e~1 '.Jes;>'1rin[: av ca 

6')Ci t:JOO 1-;r. 1 ~!1ligt revisionsrapporte·1 s::uJ.l0 :::ar'. dr3ssuto:n upp

n:~ ö:-:aC. r:0"-::. 
1:.ss~ikerhet för fordons:i.r,arna, eftersrnn er. '.nynd·i.c

hetsperson skulle göra avstämplint;en och t:1y11digheten svara för 

att uppgift om l~örstr:i.cka korn in till registret. ·~nlit!,t ;:uv 
bör rna:i. ii_ven införa oblir:;atoris:, avst'inplinr; v:d ;;_garbyte, I 

rapporten anges inte hur !n'inea avst'.implL1car sor,1 d-'.i sb.1lle till

~~or.ima. 

Enligt rapporten uppfattas ld lo::ieters),attesystemet av fordons

:ic;are och v2.ssa ::-iyncUc;heter scirn oti l.lfrc?dsst:~l1ande c:\}n r';tts

si.il:erhe tssynp:inkt f_~e·:1o;n at·~ fordons:~.~are~:. tv1-n;_;as be taJ_a för

se:1ingsavGi:ft 'ivw; o:n ha:-i har [::,iort avs-c.·-;~ml.i.11r och 'J<_.stat c;tt 

stQmpel1:or·t:. sc.:.1 :iedn~1 ~:•):i1m:._t bort. Dc:::.su·to::~ ~-~r ·l:lde··: för av-
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st.:i~nnling s:} 1-:ort, att det 1·:an vura .sv~~r~ att hi~1na göra av

st:.~r:l•_Jl2.ngen :i. r10:-1 :fC-.ires~:ri ·1e;-1 t.ic!, 0.··trsJ:i 1. t i f .cr1ga om fordon 

2nli.c::t Ritv, bö:- den föreslat;na rcdu:dione:1 av a~1talet o8liga

toris'.rn a'1stiimpl.ingar :~orJbineras med en prelinin:ir försl:otts-

De nuvara:1de best':ir::mclserna o::i att ett l-:ilc):Jc-'.:ers;cattepLD:ti_gt 

fordon m§stc ha ett kilomctcrskattem~rke för att fordonsJgarcn 

skal_~_ L~ G.vriiJ:nin0 av l;ilo:.ietersl·:atten för !'ör:1inge!1. utomlands, 

'ir e:11iGt RRV onödi.gt l1:rJ.ngli:::;a. Best:i:nmelscrna upolevs oclrn:l 

som irriterande av fordons2.r,are och länsstyrelser. ;,Iotivcringe 

för kilometers~:attemci~nJ-:et ~ir ju att r:ia:1 i tullen Litt s'.:al l se 

att fordonet ~r kilometer~:attepliktigt. Den soo vill 

tet boe't ;n:i:0 ::et under utla:idsvi::itelscn och hoppas att inte bli 

u;:r;it:lc:d. !lans chans att slinpa ic:,enom :ir clc'i e~1ligt rapporten 

förmodlige:1 större :_in c:n m:.irl:et inte funr::i ts. O:n m':irJrnt sk2.ll 

finnas !:var, boi0 de tul:Len !;;unna tillhandah!Ula det vid utresan. 

En högre avgift ~:an d!i tas ut för det än om det l'imnas ut av 

l:insstyrclsen. 

I sammanfattningen till rap:;:iortcn anges att de administrativa 

~ostnaderna för kilometerskattesystemet vida överstiger kalky

lerna. Den totala administration3kostnaden torde uppgå till 

minst 2:~J milj. kr, eller 90 kr. per fordon och år. De höga lrnstna

dcrna för uppbörden anges till stor del bero på oklar och 

splittrad ansvarsfördelning beträffande kilometerskattesyste

:nst i sin helhet. 1'!.'ir registrerin3srutinerna för kilo;neter

skatten utformades, kunde rutinernas konsekvenser för dator

systemet inte överblickas. Kilometerskattefunktionen bör där

för enligt RRV ses över både vad 13iller reglerna mot fordons

äi:;ar·:- och vad g'-Hler de interc1a rutinerna vid TSV sa'!lt ansvars

fördelningen mellan myndigheterna. 

·,· -::;;: '"") :J. J. ,-_ TSV:s promemoria 

TSV överlimriade gen:Jm skrivelse den 22 apr11 1977 en promemo

ria - I\:ilometers'.rntt, en utv:~rdering av uppbörds- och avstämp-
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ninG och innehölJ. försla~ till vJ.~sn ~~!~dri~gar 

::i.ats till o.ss. 

'rSV anger i pror.:ie:nGrian bl.a. att dc;i utfor;71ninc so;;1 ::::ilu:i1C~

ters!·:attesystcmet .:~.l tt har G1edfört att ett Gto:-- l: .::v1ta~- :;t~.~r'.!

pc U:or t !.ir i o::ilr.np •. .'u:talet stimciel;::::irt so".1 ·.lr ·1 ·?76 i:·.J1c: in 

till TSV 3-'..lcdcs 

kort \om in till ltinsstyrelserna. 

St!impelj;:ortcn 'son lrnramer in reci.streras p·) dclv2-s cli.l'a s::·:; t. 
~\.orten för ordj_narj_e avst:.implin&; son 1:o:nmer in til2- TSV rcgj __ 

streras ce:rnm optisk l!isning och magnetbands!rnd:1inc, meda:1 

;:orten som l:o:n:;ic!" in från ASI'l och tull vc!"l:et magnetbandinko

das. Stiir:i.pelkorten som lrnmmer in till Uinsstyrel.scrna rec).st".'e

ras där via bil_dsk2rmsterminal. Sa:ntliga ]:ort '.n.i.::rofi 1:~1as för 

arkivering. 

Den :::iptiska läsbarheten av de ordinarie sttln~clkorten har va-

rit sI-imre ~.in v:Ln-tat. I'n!r promemorian skrevs~ kunde enda:.:;t 6(") 

- 70 ;j av dem L.;sas o;it:i.s1:t. 

I prome~orian anges att ~anteri~gsl~o~t~adc~·na för l:Qrten \~lir 

höga k[de fi:ir myndigheter och sl-:atts!:yldi[;Q. :.>yster::et ::r'~.ver 

stor noc;grarmhet s:l att fel inte uppst:c1.r. !\ftersorn ::or·~en ~)ost

befordras pf_ va'lligt s'i.tt, anser ma~1 det inte :::it::;_nl:bart att 

kort blir fö!"Se'1ade eller aldrig kom~er fram till adressaten. 

TSV uppriHtade 1 '?76 omi:ring 43 000 förseningsavg.i.ftshandlingar 

åt liJnsstyrelserna. Länsstyrelserna p3.förde sedan avc;ift i 

ungcfiir 75 '.:~ av fallen. Enligt promer.10rian anses arbetet :ned 

förseningsavt;ifterna av Uinsstyrelsernas personal sor:i mycl:et 

betuncande. 

U!1der 3.r 1 <qG gjordes ca 3'.J OO•J sl:önsrniissiga de bi terinc,ar av 

l:ilometerskatt. Dryc;t 20 % av de fordon som d~ skönsm1ssir;a 

debiteringarna avsfic; hade bytt iie;arc under sl:atteperiode'1. 
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at-;: de-~_:tn ~l:c.!:" DC~::1r1 2.t·~, 8.!:talc~ r;rdJnar"i.e a"'{10t~:!mplin[;3.J." :nins-

1,:a.s .f:t·{:! i''yr2 t~J.-J_ C:'.! .::Jer :'lr. De!1r1a enda av.st'.:i!ilplinc bör des.s

utol.1 .~;ö~a.s .: . .s2:Jband r.1cd löpo.nde :Jcci1:t;:in~~ hos ASB Dch inte 

av i'orcl('ns~icaren sj: .. ~l v. nedan idac göre, f. ö. avst.~.i.mpling hos 

:\J3 i saribai!cl med J_öpa'.1.de besii':tnin:;. !-1}_\l-:narstälJ_ningen från 

cle;F1a avst.'~;~plinc; antccl:nas i recistret. 1~n förde]_ med att 

cöru avst~irr,pLLn,:~en hos ASJ si:ullc vara att rapportcr.i.ng skuJ_le 

BÖras e'.1.dast !r}'.1. AS8 till TSV. Några sttl~pelkort skulle d~ 

~.::.~~a·o:;as-t i-:Gfili!1a bort; . .!Je:..;sutom .sl:ullc fclal:ti&,:t c;jorda avstämp

lin;::;ar i'.1.te behöva före!·:o:~u'TI.a e:!:'tersom avstiimplincen slmllc 

cöra.:::; av OesiJ:tninc;sman.. 

Bftersom !:ilometersl:att betalas i efterskott sJ;ulle sl·:attebe-

lo~me::: vid varje uppbördstillfiille enligt ·.rsv: s mening -oli allt

för stora o:n endast en uppbörd av skatt gjordes per år. I stäl

let cör \ilomctersl:att enlict TSV: s förslag ti.ven forts;itt:'.li'."lgs

vj_s betalas :':'yro. ;~:~,nr;er -;;er €,r. Up9börder'.1.a mellan de löpa;1dc 

becil·:t1.i'.1.['.arna h,JS A:33 oör d:.~ f:öras efter schablo'.1.. En juste

rj_:'.l{; med h'.:insyn till vcrl:li[. i:örstr::id:a fä.r sedari eöras vid 

de·.-~ u;ipbörd som gö!'s :1:1rr;mst efter en löpande kontroll hos ASB. 

Don schablonm~issigt ber'.ilmade si:atten slmll enligt förslaget 

gr" . .lndas p~l hi stor_;_ s~:a l:örströckeuppeifter för fordonet. Inne

h.i\.ller rec)stret inte nil.cra ltimpl.ii:;a s::\dana uppgifter skall 

särsl~ilcla rut:Lner till'imrias. För nya fordon och i samband med 

'.igarbyte'.1. :får fordonsii[,ar'.1.a sc'.'tlccles anr:1i:ila 1-:örstri..ickel~lass p8. 

::;mnrr.a s:,itt som man nu anr:i:iler s2.dan ldass för trafildörsi:ik

ringen. Görs inte anmi:ilan om l~rstri:ickeklass får skatten debi

teras :ned ledni'.1/~ av uppgifter i en tabell över medelkörsträck-

er i'1Jr ol.i]?.:.a. lordonslag. 

;:;:1 fordons:·:r:arc s'.:all cnlj_c;t förslac;et l:u'1.na L'i. en schablo'.1.

r.i~issigt debiterad skatt fastst'i1-ld om s:irskilda sb.il före1ig

ccr. Siir:.;kilda s!:~il för :·aststtillelse l:an vara t.ex. att for

done-;;s l·:örstr'.3.clm avvilrnr i'r:in den ]{örstri..icl·:a sorn har grundat 

elen. schablomntissica cleiJ.i -:~erincen. Faststäl lelse får dock göras 

c~ncla.ct Ot:l avvi.l-cel.sc~ .~-:_r uer betydande. Vid smärre avvikelser 
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till 73V f:J.r t.i2Yl ant:Lnr::cn '3Ör8. C'~'"! s1:ö:1s~~1'..~s.s~~-b clci)i tcr·ing av 

skatt eller lilmna rap'.Jort till {{SV: s dist:rii-:-:sLo:;.t.')"· n;_.:;-

trilctzkontoren sl<al.1 d:::~ göra .sl·:attcrcvi 32- :JY! ho:3 clc:.i s·1:2 .. t-t-

s!:yldi,-:;e. 

:-r;_r ett fordon by ter t~garc, bör det f::_nnas :'.1öj:~ic'.1et atl; fii. 

skatte:! recl_erad. Sar!<"i:idigt r.ied anm3.Jan o:n ~-'.go.royte ~:a:: ett 

stämpclJ:or:.: - undcrs~·:ri ve·~ av ·o:~!de sct~_jc.rc och :-:ö~_~c.rn - lj;-;i

nas till lilnssty:relsc. J\v.st~inpl.i.nre:-1 och s~:at tcupp'oördcn l:an 

göras aatinge:'l frivillig eller oblic;atorisJ:. i-:ed ta:1;-:c pcJ. 

att en myc'.<:.et sto:r del av de oml·:rins 125 000 :-t:;a:!'.'bytena för 

kilometerslmtte~li-:tir;a fordon i:ir av teI:ni.sJ: l:c.raJi:t~ir (t. e:-:. 

noteras hlde när en bilfir·na ;:ö_per in och si:'..ljer ett fordon) 

föresl:J.r '1'3V att avs t:iinplinc;e:1 och :o;J:attedeoi.tcrL1c;e:-t r;örs 

frivillig. Antalet skatteavst:i::J.I)lingar och .-:;lrnttedcbitcrj.ngar 

p5. ::;rund av Ligarbyte blir d:'l ma:d:nal t 60 Ur)CJ - 70 ()l;t) ~1er (:r. 

Inst~illcJ.setermino:1 fi:i:o kontrollbcsikt11iYlC av forclo:!. och diir

med för lö_;ia.1dc ~:r;··1t.roll av ~~j_loi:ic"!:;err~i~:narapno.ratur .'..:r ~-=-cm 

m:1nader. On de av T:J~J f'ö:;._"'esla[7-la t!.ndrinu;arna i_ s~::s. ttes~Tst•3D 1~ L 

ge:10nförs bör man d:icl: enligt TSV överv:ic:a e·'1 för!-:or-~nin;_~ av 

tiden till tvJ eller tre rnGnader. 
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i_ 

c:·:t f.:::c3t2. 

lo!.lc~orsks.t S eller en :ltcrr.;~'~n; f.:·Z~n kllonu·~~8l"'s~·:a7' L ti.l!.. 

3\·a·c t iJJ. 710 to:'1Jrdn110J. .ja. 

J!'J.. .. ;~LTI dC:388. l_:_t~J.~1G:J:t.'lillktcr har 7i {;ra11;:;}::a.·~~ l:::.i. 1.)'.~i7:t8l""S}:att.:;n3 

f:.ie oyn(i.i.f~hetcrna. Skattasy:J"~cei;.~t skalJ oc~·:sr~ -~ .. o.ra :r;_i~~vi s·~ 

och likf'oro.:.G·:; i den r·leninge:l a ~ ~ ~~~ll:J. 00!:1 ::~1-, s1:::yldi.ca at ~ 

o(~taJ_a skatt () c }:s:i i. prakt ike~l :_:t.;r dGt. Sys t ·=-~1c·~ I!l:~~Gte d~:il .. _ 

f'i_ir {;e !l1()j_lir;l~c t tlll effcl::tj_v l:ontroll och clo~ .f':lr in te 

inneb~tra onormala risker f:~;::- sl;:e.ttcu:--.:c.ia~1-.lr,;,J::J.~1~lc :3.tc~Li"'\.ie~-

cllcr :"ö:r· s. k. skatt e1;:1.ckaG0 ( oavsj_Ltlj_ct sLatt ~~lnd.ancira-

GG.~1cle). Vj_dare skall kilo2ncterslcat·~·2systcrnet l:unna samord

nas med bilrecistersystemet. ~n anlrnytning s~·:o.11 finnas till 

kontrollmUrkesrutj.nen. Ytterlicare ett krav '.ir att det skaJ.l 

vara mlijligt att debitera och uppbi:ira fordonsskatt och kilo-

meterskatt tillsammans. 

Det sistnän.>Jda kravet uppfylls .f .n. inte. Ge:;iensarn debite

ring - sor.i vi i prj.ncip anser b0r ske - är dock förlmippad 

med vissa problem och har dessutom delvis sac1bancl med f'ri'.'1.gor 

som vi avser att behandla i vårt fortsatt2. arbete, t. ex. 

med bestämmelserna om åtcrbetalninG och avr:.Ll-:nL1g av skatt. 

Vi tar ~iärför inte upp fr2'..can o:n övergfö1g till gemensam de

bitering i detta betänkande, utan avser att 6.terkomcia till 
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den i annat sammanhang. 

Vi har utgått från att kilometerskatten skall firmas kvar 

för de fordon som nu är kilometerskattepliktiga och att des

sa fordon också i princip skall vara försedda med särskild 

kilometerräJ.:narapparatur. Vårt arbete har därför inril:tats 

p<'i att förenl:la det praktiska och administrativa handhavan

det av kilometerskatten sil. långt detta är mlijligt utan att 

negativa effekter i t.ex. kontrollhänseende uppkommer. Kilo

meterskattesystemet är dock bä.de tekniskt och admini§trativt 

avancerat. Det ilr därför enligt vår mening ofrånkomligt att 

relativt stora l:ra': m:'.tste ställas på myndii:;hetor, fordons

ägare, ·verkstäder m.fl. Detta förhållande medför att det 

frainstår sor.J. :"-n mer angeläget att undersöl(a vili:a ,:,tgärdcr 

som kan vidtas f:.ir att förenkla kilometerskattesystemet. 

V<°tra uverv:.ii::;ando~1 i detta avseende redovisas i de nd.rmast 

följande avsnitten. 

4.1 Kilometcrräknarapparaturen 

I olil'a s021Eaa'1hanc har kritik riktats mot drif~s~J,erheten 

hos kiloP1e t crr'.i:-::narap11a::·a turen. Det har di.irvid si.irskil t 

hävdats a~t ·,rajcrbrott ~ir vanliga hos de vajerdrivna }:ilo-

meterr~.il-21<.~:!:'na och att bcstLimrn.elserna om mon tcrl11g, re}Ja::a

tion och bc:c;.i.Ltni'.1C av appara~urcn leder till kost'.1:1;L:.':' och 

besv:ir l0r forJ.ons~.~co.rnn. 

;1~lmndens cr:L'a2.'0nhc~er av räl:narnas drifts2.lrnrhet och dc::rnas 

f~~:·IJ!1~~LC3. a-~-~ :notstt~ r.1an.i:tJ""..tlationsi'örs<jk. J):J.r liar a.nesitta att 

drif".;s:::ke2.'hetl'rn fortli~IJande har förbi:i.ttrats och motott.nclo

lc."af-cer: :not inc;::c"cpp i nkatteundaridragande syfte Ukats, bl.a. 

2;cnorn te!~nisJ;a ~i_;!ci.r~.nr:ar av va,jrar och andra ko::J.D'.:i:'!c:'.1.tPr 

EnJ_ict EST-I h3-r <.ic s~i:~!i1Dlande, !1a1monteradc ~Ll.1-:nar11n goda 

ecenskape2.' b;'.':.dc 'rad i:;L:.llcr drifi;si·ikcrhet oc!1 motst:1ndol:raft 

mot lng!:'ep:;:;. Yttcrlit::arc; anstrU.ng:ningar J.::om.rnor cnll,13t n~~mn

dcn att c;i_:ra::; :r::c att L;-cbi.atra driftsilkerhctc:1 och r.J.insl:a 

nJjliglir::tcrna U_ll skatteundandragande &.t[;:.irdcr. 
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Hittills gjorda erfarenheter tyder pJ. att den navmonterade 

rälmaren har större driftsäkerhet än den vajerdrivna. Detta 

ka.TJ till stor del förklaras med att vajrarna tycks vara 

den svagaste delen i den vajerdrivna apparaturen. 

Enligt vJ.r mening är det angeläget att fordon still verkare 

och fordonsUgare använder den apparatur som i:ir r:Jest drift

säke:-. Uppgifterna om den navmonterade a:;;~"Ja:::·aturens drift

o:ilrnrhet ;:;:-undar sig på erfarenheter u:idor :_'e~_aUvt i:or-~ 

~id. Vi anser tiet a'1c;eEig.:;t att :nan snabut f:}r f~·am s:ikra 

uppgifter om :1011 navmonterade aiJparature:1s clriftc:._:_kerhet. 

K31~ Oör n~ledes enligt ·rår meninc G:_:.1 .. 8.. e!1 onf.:rttclnde u:n

ders01:r1inc; a7 erfarcnhetGrna i detta hänseende. Om e;1 s:?_

d:i:i uY-1dersul-21ing !dart visar att dcrc navn;onterade r':\l·:naren har 

st<5rrc driftsI.ii-:erhet lin den vajerdr~vna, a:1scr vi a"'~t m2.n 

hör överväga att g;)ra användningen av de!1 :nuval."'andc nav

:nonter8-d·J r~Lknaren obligatorisl: fcr for.don coI:J. tcknisl~t 

ka...">1 förses r:i0d s~da11 räl:nnre. 

Vi har o r..!kGt '.Jvervägt m0j li~hctcrna a '.~ L :~;.re~-:-[;ZL fr3.!l ·.;c.~j er

dri ve~ rdl:i1aTe till na-Y!non terad r~~l:J.1a~cc utan st~r.1pl1n1~s

anordnj_nc. I i·-~orge anv:_tnds en sJ..dan ~;~.;J:no.::ce. Den anv~inds 

~ven i Sverige p<..l r;tt t.-L::;tal fc)rdon, si:rj~ inte ~·:8!"1 förses med 

annan r2~'.::nare. :Snligt llG YJor3l:a besti:i::rr:iel:::;erna i'C..r forrfon:..;

~-~Learcn ellci .. 1 v.i.rjsa .fall c~n myndj_r:;hets1·jc~~·con j_n:f\:~r en 

:J}:attcdc bit er in:;: Hisa a': l'~ilrnar:o !;'_i LL1 in gem och a'! tcekna 

Uc.n r12 ett L::o!.,~. Uppglf~cn f'...i.r·s sec~;::.n l!1 l ctG Uo.:~are:~.;lst;r2i· 

rj_s~:e~:~ .. na f\:jr. .. ~cJ..:1 1rl~isnlngar, i'el~3J:rivTI.i .. ~-icc!.r och. feJ..rec:l.st

rer"i.:!caY.' ;._~r· stora. Den manuelln behandli:::::~~n i-!.! ... öer.:;sutom 

]~n ::;J.~rlr.i ;::~~1~..T~in(lnj_~-ic; av de11 n·_lvarct:1J.(~ 2"1.J.-..,rr]on·t(~r2.d1~ r:_:il·:nar(.!fl 

·:.JaG~i::insa3 2..V att Je:;1 :!_)8. [;=.:.."'u::1d. a 1v'" sitt for:i10.·~ ~-::1:1 :non~Cl,0..8 

e:vL:wt pt~ vissa fordo:i, f1·a:nf:J::_·allt 3-i;.'.;r:ce l>;.stoilC1.2-' o::::li 
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1~8 av~0d.l ~.cz. ft~ pc~conbilar måste dilrfLl~ ~jras betyd

ligt !:Li.nd~~e ~~n den nuvai·andc. Bnlii:;t vad vi har orfa1°it hci.r 

r:s1; p'.J.Jö:·j;oc-t visG u:'1dcrG'.fä:ninG av clet tillg~in;~lica utry1:i::iet 

i oli}:a for~on f0r moc1 terinc; av räknare pJ. fordo;-rnnav. Il etta 

a::-bete bör enlir_;t vår UlYpfattnin::; forts~~tta och kompletteras 

med en under3öl-::nins av r:j::;u·cs:.:i.ttni::1gar~o. f0r l::on3trui::tion 2..V 

en st;i:i1.1pla~1do, naimo.~1te1"ad rdknare för anv:.indninc; pCl i p:·in-

cip al~~a l:ilo:neterskatte::,:;lildiga fordo;1. 

Den tck:nisl:a ut•;ecl:lingen kan leda till a·~t ~1Y tel::.1i:: kan 

an~,;-~:ndas f;jr ~:onstrul:tionc11 av k.ilometerräl:naren. Vidare kan 

:.len telmicl:a ;.tt•:ecl:linc;e'1 pä fordonssi:ian innebära att nya 

krav fD.r s Wllas pi'.. riilmare:Js konstruktion. Son exempel på 

sistn::L'!illda fijrh:H lande kan nämnas att visGa fordon ino:n den 

närmaste framtidc"\1 lrn1mner att vara försedrla :ned elektro'1iska 

hastighetsmiltare, vilket innebär att nuvarande vajerdrivna 

räknare inte kan användas i fordonen uta:'.l särskild utrust

ning. Y..Sli följer dec1 telmiska utveeklincen och har tagit 

initiatlY till konstruktion av en elek~ro:'.lisl: kilor.Jeter

riiknare. Mot denna bakgrund anser vi oss inte behöva före

slå ytterligare åtgärder pd detta område. 

Fr<'.tgan om montering, :plomberine;,reparation och besiktning 

av kilo:ne~errälmarapparaturen behandlar vi i avsnitt 4. 6. 4. 

4.2 Uppgifter till ledning för berälming av 

kilometerskatt,m.m. 

I kilometerskattesyster:iet används en kilometerräknarappara

tur i vilken lagras uppgifter om fordonets körsträcka. Vi 
har tidigare konstaterat att någon ändring inte bör göras i 

detta avseende. Rälmaruppgifterna förs genom en avstämpling 

över till stämpelkort. Uppgifterna pä stämpelkorten ligger 

till grWJd för skattedebiteringen. Ordinarie uppbörd av kilo

meterskatt görs fyra gånger per år och föregås i princip 

alltid av en särskild avstämpling (ordinarie avstämpling). 

Avstämplingar görs dessutom vid åtskilliga andra tillfällen, 

t.ex. vid gränspassering. 
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StL!npellcorten skickas eller läm..'1.as till :nyndj.f;het. ]'otalt 

kommer årlic;en ca 1 550 000 st'.1-npelkort till '}.SV och ca 

170 000 stLimpelkort till li:insstyrelserna. Trots att upp

gifterna pJ. flertalet kort kan behandlas hel·~ mas}:inellt 

ger den stora milngden stiimpell:ort L:.nJC, rel2ti7t hc;:;a ~icm

teringskostnader. Avst~!nplincarna inneb~ir sji.~lvlallet att 

också fordonsiigarna åsarnkas visst arbete och j_ r:1:'.rn~;a fall 

vissa han teri:n.:;skostnader. 

Fur fordons:.igarnas del inneblir det stora antalet avst:,\mp

lingar risk för att nilgon avsttimpling försunnas ._-ch för 

att nägot kort förkommer eller försenas. Dessa risker kan 

antas öka eller ~inska i proportion till antalet avstlim~

linr-;ar. 

Vi har tl.ärför sett som en viktig Ul)PGift att undersul-:a i 

vad mfui det Ll.r möjligt att förbättra }:iloneterskattesyste

met genom att minslm antalet avstiimplingar utan att sar.:ti

dic;t försJ.mra uppbördsförfarandet •. I olika sar.manhang har 

föreslagits att uppbörden av kilometerskatt skulle s}:e cn

liet andra principer Lin de nuvarande, t.ex. pCL crundval av 

någon forn av schablon. En sådan uppbördsprinciri skulle 

minska behovet av avstämplingar. Vi tar d~irför i det föl

jande först upp frågan om att införa ett system för debi

tering och uppbörd enligt schablon eller lilma:nde. 

4.2.1 Sambandet mellan avstämpling och uppbörd 

Ordinarie uppbörd av kilometerskatt görs fyra gåne;er per 

år. Varje uppbörd föregås i princip av en särskild av

stämpling i räknaren. 

De alternativ till förändringar com vi anser lcan övervägas 

är preliminära förskottsbetalningar grundade på något an

tagande om körsträckan eller ett system med garantibelopp. 

Preliminär förskottsbetalning av skatt bör så nära som 

möjligt ansluta till den faktiska körsträckan. För att 

syftet med ändringen skall uppnås krävs att förskotts-
8 Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 94 



Prop. 1978/79: 94 114 

betalningen kan grundas på förhållanden som är kända för 

myndigheterna utan att fordonsägaren behöver lämna någon 

uppgift i samband med uppbördstillfället. De förhållanden som 

därvid kan komma i fråga som underlag för debitering av kilo

meterskatt för visst fordon är 

1. den faktiska körsträckan för fordonet under närmast 

föregående skatteår eller 

2. den genomsnittliga årliga körsträckan för fordon 

av sarruna slag och i samma viktklass eller 

3. en av fordonsägaren i förväg i1ppskattad lcörsträcka. 

Det är i och för siG inte förenat med särskilda svårigheter 

att ber:fäna körsträckan enligt dessa metoder. Metod 1 kan av 

naturliga skäl inte anvö.ndas för det skatteår under vilket ett 

fordon blivit kilo:neterslrnttepliktigt. 

])et bör enlie;t vår W!?Pfattning ku..TJna godtas att måttliga 

sl:illnader uppstår mellan den beräknade körsträckan och den 

faktisl:a. Hy:ndigheterna bör alltså. inte 1.<.mna kräva tindring 

av en schablonskatt på grund av att körsträckan blir något 

län,::;re än dcYJ beräknade. Inte heller bör fordon sägaren lnmna 

kräva si,b1lct schablonskatt när körsträcka.11 blir något under 

de'1 ber"~lmade. 

Flera olika omständigheter kan dock leda till stora föränd

ringar av l:örstriickan för visst fordon från år till år. För 

den yrkesm.:issiga trafiken gäller att körsträckan p<lverkas 

av tillc;ången pD. transportuppdrag, uppdragens art, stille

ständ pä grund av reparation m.m. Även den privata trafiken 

kan p:'.cverkas av olika faktorer som t. ex. byte av bostadsort 

eller arbetsplats, ändrade familjeförhållanden och inköp av 

ytterlicare en biJ. i en familj. 

Enligt v<.l.r mening bör mera avsevärda a'rvikelser från den 

schablonmässiGt fastställda körsträcka som ligger till grund 

fC:r besl:attnin,;en leda till ändring av schablonen. Vid övcr

t;i'•cic till kortare l:örsträcka lrnmmer fordonsäi:;aren att kr~tva 

s'.i.!11~ scha!Jlon, villcet ffö• bedömas av beskattningsmyndigheten, Troli-
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gen bör då begäras av fordonsägaren att han styrker sitt 

krav med stämpelkort som visar den faktiska kilometerrffä

narställningen. 

Vidare måste föreskrivas att fordonsägaren är skyldig att 

anmäla mera väsentlig förlängning av körsträckan. Sådan 

anmälan måste leda till ett beslut av beskattningsmyndig

heten. Det torde vara svårt att kontrollera att anm~n

ningsskyldigheten fullgörs och, när körstriicka anmäls, att 

denna iir riktig. I efterhand kan den uppgivna körstr'..~ckan 

j3mföras med den faktiska sedan ordinarie avstämpling har 

gjorts. Även om detta ger en kontrollmöjlighet finns risk 

för att avsev'Irda l<örstriickor kan bli beskattade först i 

samband med den ordinarie avstämplingen. De slcattebelopp 

som då skall erl'iggas kan, särskilt för tyngre fordon~ vara 

mycket stora varför betalningssv5righeter kan uppst!\. 

Det bör ocks:1 framh:J.llas att vissa forcto:'l. a··wfinds i olilca 

utstr:iclming under olika delar av uret. Beskattningen bör 

så nära som möjligt anknyta till fordonens fa!,tis!-;a utr.ytt

ja:1de. I de fall sfisongvariationer förekommer bör dessa 

diirför beaktas nCir schablonskatten faststt:lls. i\ven detta 

kr<iver en anm,'=Uan eller e:c =:.es:;';ran :fr·>! ford'."'·s··r:are'-::. 

0ilskacteutred·-1i·1.r:;:Vi före::;l'.:>C i ::i.t·:::: ~_;J_::·~·:,c~änl:a:c(e (:..,_ 

1'.:17~~:42, V',:gtrafikbeslrnttningen), att ett system ::icd s.~,. 

garantibelopp slrnlle införas. ;~tt [;arantioelop')• olika 

för ol.i.~rn 1::ru·,1;:ier av .fordo"'.1, s'mlle betalas i:J. i förs1cot ~:. 

för det emk .i. lda fordo.·1et so1J1 s'i~cerhct för den s':a t t ::;0;~1 

senare s::ulle fastst'illas och betalas. Caral1"i;ibelo;Jpet 

skulle u·c::;öra ;1::isst 3:5 . , av sl-:atte•.1 för ett ::r under f::i!'

uts:·_ittning att s!cat.t sk1.1]J_e lJetalas It r,·1·~1.;cr on ·'lret. 

Uteblev ::ieta1-,1i;1.c helt eller delvis ::;:,~.1lle cara,Ytioelo9-
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Inte heller ett garantibelopp har en tillfredsställande an

k:nyt:n inc; till den faktiska körsträckan och den på lcör
str~ic}:a:n belöpande skatten. Ett för lågt fastställt i;aranti
bclopp kan leda till att en fordonsägare, so:n kört viiscnt

ligt längre 1ln beri:ik:nat, blir skyldig att betala a·rsevtirda 

skattebelopp utöver r,arantibeloppet. Det kan ocksii visa sig 
sv<'l.rt att förmå fordonsiigare att fylla på ett ianspr:}ktaget 

r:aran ti be 1 opp. 

Vi har funnit att båda de nu redovisade alternativen till 

förändrade uppbörds- och debiteringsprinciper, har vissa 
praktiska fördelar. De nackdelar som vi nyss har redovisat 
är docl: enligt vår uppfattning större än fördelarna. En 

schablonmetod skulle med stor sannolikhet innebära praktiskt 

och administrativt arbete av minst samma omfattning som det 

:nuvarande systemet oude för myndigheterna och för de skatt
skyldiga. 

Det nuvarande sambandet mellan avstämpling och uppbörd bör 
därför behållas vid samtliga ordinarie uppbördstillfiillen. 
Däremot bör antalet sådana avstämplingar och uppbördstill

fälle:n övervägas. Våra överväganden i denna del redovisas i 
de närmast följande avsnitten. 

4.2.2 Antalet ordinarie avstämplingar per år 

Ordinarie avstä.~pling och ordinarie uppbörd av kilometer

skatt görs f.n. fyra gånger per år. Varje minslming av detta 

antal bör i sig ajälv innebära en förenkling av kilometer

skattesystemet. 

RRV har i den tidigare nämnda revisionsrapporten (se av

snitt 3.3.1) uttalat bl.a. att en kostnadsreduktion för ki
lometerskattesystemet i första hand kan åstadkommas genom 
att antalet avstämplingar minskas. RRV har därför föreslagit 

a~t ordinarie avstämpling skall göras endast en gång per år. Avsäimp
lingen skall enligt förslaget göras i samband med besiktning 

hos ASB. Under skatteåret skall preliminära förskottsinbe

talningar av skatt göras. Liknande förslag har förts fram 
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av I3V (se 2.'1s·,1i. ·tt S. 3. 2). ;.::ri_lir;t TSV s1;all den ;Jre lir1i :-:'i

ra betalnince.1 c<iras efter s:irskild schahl:)n, i vissa fall 
.i.:;runde.d ::i.;\ en av fordon.s;igaren l'.imnad uppcift 01:i körstr'·icke
l'\:lass, 

De upye'.1bara fördelar:1a r:ied ordinarie avst'!'Jpl.inr; e:1dast 

en c~n3 o~ ~ret ~r att fordons1carnas och myndigheternas 
arbet~ rn0d Dc11 !:ost'!.ader för kilonetersl:atte:1s ~1a:-1d.i.1.s.va.·~1-

de s1:·.,.l 1.e :i.i.ns~.<:a l:rafti[';t. :.~:1 förenklad ad::!!i.nistration 

skulle dessutor:i minska riskerna för fel i samba'1.d med '.Je

handlingen av st~mpelkort. Vi tidigare f~1nit att varje 
ordi:'.113.rie uiJpiJörd bör r;ru:'.ldas pil en avs'c.':ir:ipli:-:g • .'~ver: u:JP

börd av ldlo".leters';att sk:1lle d'irför göras e:1dast e•1 G:'.mg 

per frr. U:;:ipbörden. s\rnl le d:irvid för m/hr;a fordons'·igare av
se mycket stora belopp. Risken för skattebortfall pJ grund 
av betaln.i.ngssv:'lrie;heter och missbruk skulle öka l:raftigt. 

I avsnitten 3.1.2 och 3.1.4 har vi redoe;jort för '.'1.SV:s 
erfarenheter av skattekontrollen och för KS:·r: s erfaren

heter av kilorneterräknarapparaturens drifts':ikerhet. Dessa 

erfarenheter visar enligt v"ir uppfattninr:; tydligt att ris
kerna för skattebortfall ökar or:i tiden ~ellan de ordinarie 

avst':implingarna förl>ings. Skattebortfallet kan uppstti an

tingeh genom att kilometerräknarapparaturen medvetet s"!tts 
ur funldion eller genom att ett fel på. apparaturen inte 
upptc.i.cks eller inte åtgärdas. Ju 1'4ngre ti.d a;:iparature''\ 

har varit ur funktion, desto sv:'lrare blir skatte•Jtred"ling
en. Cm ordinare avstämpling gjordes endast en gång per 
år, skulle en kilometerräknare kunna vara ur fu:'.lktion i 
ett år eller, or:i ordinarie avst~impli ng görs vid den årliga 

besiktningen, i upp till 17 månader. 

Vidare skulle "vinsten" av manipulationer och riskerna 

för manipulationsförsöl{ öka. Visserligen finns det möjlig

het att upptäcka ett fel på en kilometerräknarapparatur i 

samband med flygande inspektion. Sa:'.lnolikheten för att ett 

fordon skall kontrolleras vid sådan inspektion är emeller
tid inte särskilt stor. Beror felet på apparaturen på t.ex. 

ett vajerbrott, är det dessutom svårt att avgöra hur felet 

uppstått. 
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En minskning av antalet ordinarie avstämplingar till en per 

är skulle alltså medföra betydande kontrollproblem. Resur

serna för kontroll- och uppföljningsverksamhet skulle behö

va förstärkas såväl på länsstyrelserna som på RSV: s distrikts

kontor. 

Både RRV och TSV har förutsatt att ordinarie avstämpling en

dast en gång om året måste kombineras med frivillig eller ob

ligatorisk avstämplinG vid ägarbyte. Detta skulle i sig sj'-~lvt 

leda till ökat antal st:impelkort och en extra uppbörd av kilo

meterskatt. Härigenom motverkas delvis syftet med övergången 

till endast en ordinarie avst~mpling om året, Vidare bör bru~an

deförbudet slopas i det fall föregående ägare underlåter att 

betala kilometers~:at·;~ som debiteras i sa'Ilband med ':garbytet. 

Det -,mvara;1de effektiva Up!Jbördssystemet förs::imras d~:irför i n;}

gon mån. 

Vid den årliga besiktnineen av kilometerräknarapparaturen 

görs en avstLl.mplinG i räknaren. Enligt nu gällande bestllin

melser sldcl:as det stämplade kortet till TSV. Inställel

sete:miinen för besiktning av apparaturen ~i.r densamma som 

c;äller för l:ontrollbesil~tningen av fordonet. Detta innebär 

att fordonsäc;aren har fe:-:i månader på sig att låta besiktiga 

räl:riaren. ifärigenom lmn tiden mellan två avsti.impliric;ar va

riera frun 7 till 17 månader. Även o:n fördelarna med a·tt 

lrnobinera besii-:tningen och den ärlica ordinarie avstfunp

liYlc;en är Gtora aYJser vi at-~ nackdelarna i for;n av kraftigt 

varie:::a:Jde ::ilrn.tte5.r :ir större. Avstämplingen bör diirför gö

ras ::n- fordo!rn~L:7re:1 u:1de:.: e:1 bestämd avstämplingsmånad. 

ric ;::_-,-:::::-;;:_;_;;-iJ:ling görs endast en gång om året. Nu gäl-

lande bestä.':llTlelser o::'l ordinarie v.-rntUmplinG innebär bl.a. 

att ::iådan av3·~~i.mpling alltid skall Göras om ett fordon har 

varit 1-:ilooeterskatteiJliktii:;t under nå.gon del av tiden r.iel

lan ni:il.'iJaGt fi.iregäende avstämpling enligt 5 § VSK och in

c<'.mc;en av avstärnplings:nänaden. Detta g!iller alltså även om 

fordo:i et tir avställt !lär avstili:J.plineen skall eöras. Erfa

renheterna vioar att det lir vt:l.sentligt svJ.rare att fil in 
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stämpelkort när ett fordon är avställt än i andra fall. 

Detta torde gälla även vid övergång till en ordinarie 

avstämpling per år. 

Enligt vår uppfattning är nackdelarna med en övergång 

till endast en ordinarie avstämpling om året för samt

lic;a kilometerskattepliktiga fordon väsentligt större än 

fördelarna. Vi kan därför inte föreslå en s:'.idan ~tgärd. 

Vi har ::i.ven övervägt frågan om endast vinna fordon, t.ex. 

personbilar eller fordon som inte används i yrl:esr.iiissic 

trafik, sh1llc kunna omfattas av ett system med c!ldast en 

avstfu:ipling per är. För myndigheternas del nh.'Ulle en sC:.dan 

s~irbehandling leda till att olika rutiner ficl: ti1Ub1pas 

fi.ir olil:a fordon. Detta förhåJ.landc nkulle or::;a1:a :ncra'rbc

te och därmed kostnader. De uppgifter sora vi !iar fJ.tt om 

feJ.i'rekvcns IJJ. kilometerräknarapparaturcn visar ::i.tt det 

procentuellt sett }r fler feJ. på auoaraturen i personbilar 

än i övriga fordon. Vi har därför funnit att en särbehand

ling av vissa fordon i detta avseende i~1te :-'.r l';".1;:>li'2;. 

De ::;ynpunl:tcr på en förlängning av tiden r:ieJ.lci.n tvil. ordina

rie av::;t:i..':lpli!lgar till ett J.r ::;o:n vi nu har redovisat cFL
ler_ till stor del i~ve:,1 om avstämpling skall göras två 

ctn11_;cr om C:iret. krnn i s:'.\dant fa~_l bijr uppbörd av sl:att 

gc.:ras e:Lter ochablon mellan avstär.iplingar:na. 

Visoa s:y"Ylpun1:ter gör sig dock i;i:illande mcJ. nC:.got ;::j_ndre 

styrka. Detta gäller -t. cz. våra invändningar om ökade '.rnn

trollsv<'lrir;heter och svö.righeterna att med tillr'-ickli,:; s'-:'.<:er

het beri:ikna ::,::irstr'lc'..;:an i förv:--:g. 

tvC!. c;J.nc;er O!il 2 .. rct större 8.n fUrdcl2.r11a. v+ anser oss :i~~=-"'-

:f~r i~1.Jce l:un:na föreslå en J.ndrinc av r;;Lllandc bcst~!:n..'11.cJ.~:;ci" 

r.ied den,1a i::m cbörd. 

:.~ftcroos vi har avvisat tanl-:en pil en nj_nsl-21inc; ti2-1 en ':)llc~ 

tvi.~ o::_~dinarie avstfimplincar per Lir ti.ter~:rtttr a.·~t ~Jrö:.r:~1 ±'2::-[t-

gan o;n att minska antalet till tre per 0 ::J.r. 
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Ya::-j e f~rLi.n[;ning av sl:atteperioderna kan innebära att det tar 

länc;re tld att up9t:.icka att en räl::narapparatur inte funt:;orar 
tillfrecl::rnt'illandc. Om fordonsägaren underlutcr att sjLi.lv 

ko;1trollera a~)paraturens fun1{tion bör fel på den h."Unna upp

tiickas ant:i.ngen efter 011 ordinarie avstämpline som visar onor

malt kort körstriicka eller vid den årliga besiktninGcn. Som 
frar.ic[cr av följande exempel kan förlängningen av skatteperio

derna i vissa fall tänkas leda till att fel p<'l. apparaturen 

upptfö::ks ca 2 månader senare än vid nu gällande skatteperio
der. Efter en ordinarie avstämpling för skatteperiod 1 upp

hör ri.:.kna:::-en att fungera t. ex. under den andra mfuiaden i 

sl:atteperiod 2. Körstrtickan för skatteperiod 2 framstår som 
n&.got kort men in te onormalt kort. Någon anledn int; för Hin s
:Jtyrolsen att ifrågas~-itta körsträckan finns därför normalt 

in-te. Först vid u-tgfuigen av skatteperiod 3 finns det anled
ning att reagera eftersom någon körsträcka då inte har note
rats. Detta kan innebära att felet upptäcks efter ca 5 må

nader n:~r skatteperioderna är 3 månader. Förlängs :Jkatteperi
odcrna till 4 månader kan detta leda till att felet upptäcks 

först efter 7. månader. En sådan fördröjning av upptäckten av 

felet e;ör efterföljande skatteutredning svårare och medför 
risk för n;"Lgot sämre kontrollmöjligheter. 

Det bör dock framhållas att förutsättningarna för att upp
täckten av felet skall fördröjas är att fordonsägaren inte 
har kontrollerat apparaturens funktion, varken löpande under 
skatteperioderna eller i samband med de ordinarie avstämp
lingarna. En sådan kontroll ligger i fordonsägarens eget in

tresse. Visar kontrollen att fel har uppstått har han möjlig
het att lämna riktig uppgift om körsträckan. Därigenom kan 

han undvika efterbeskattning och skattetillägg. 

I ett följande avsnitt lämnar vi förslag, som bör förbättra 
fordonsägarens egen kontroll av apparaturen. Vi vill också 

framhålla att det finns goda möjligheter att vid den automa

tiska databehandlingen av körsträckorna använda ett kontroll
system som reagerar mot onormala avvikelser från den kör

sträcka som man har anledning att räkna med för visst fordon. 
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Vi har di:irför lrnnm.it till den slutsatsen aL\; de: från ko~·1-

trolls~'11_Du11::·t inte bör P.J.0ta !1åc;ot hlnclei· o.t t f0rJ.:.i;1c;a 

sl:attepe::.·iodcrna till norf!lal t ,~ CTc.::-iadcr. 

Ett av skälen till att vi inte har ansc~t o:J:J l:i.;.i1na för-

per ~lr Ll.r o.tt det enJigt vC1r ncninc.; dJ. dr n(Jdv~:i~digt raed 

uppbörd av kilometerskatt i:iven CTelJ·-.n de pCL ordinarie 

med tre ordinarie avstä;;ipJ.i:-igar per J.r s::aJ.l led2. tilJ. 

:ninslmt arbete ocl: minsl:ade ha!lteri.nc;sl:ost:1::-.clor l:r~~7s att 

ordino.rj_e uppb~··rd av kilooetcrs]:a-~t r;0:i_ .. s c::~c~ac.lc i aa::i.ba~1d 

::ied dessa av0t2!.r:iplj_ncsti:!_lf~~llen. 8J.:c;.·~~c:J.rct b<.jr allta2. 

delas .in i tre skatteperioder mot l~rra c~11li[;C ~n;_ S~~lJ_a:1lla 

·best8.r.Jr::telser. I p1·i~1cip l:o::u:ier d~irför ::;l:attereriodern.:t att 

förLinc;as med en r.iJ.nad viJ.l:et i:rncb'.:.ir ::i:tt ::len ger.02rnni t-~-

lica l:i--·cdi t·~.::.c.len lör sl-:-a tteno bet aln i:nc ::;}:ar från 2, ~) till 

') CTC:.nader. Vid en l:al}~rleratl r~inte:1:'..vc'.'L pC:. 10 '.', och ber~il-:

nade lntiikter av l:ilomcterskatt för budget<'.'Lre'c 1977 /7'.J om 

ca G:>O milj. kr. innebär den :j}:ade l:redittiden en <lrlic 

"r:.L"ltevinst" för fordnnsbigarna oo omkri.nc; 2, 7 :nilj. kr. 

Sor~ vi har nii.'1.11t inlednini:;svis görs f .11. i1rce cc::iensa.-n de

bitering av fordonGskatt och kilor:tetersl:att. Vi anser docl: 

i princip att en överi:;U.ng till ger::te!lsarn debiterinc bör s}:e 

på sikt. För att detta sl:all vara möjlict kri~cvs att uppbörds

m8.naderna för fordonsskatt blir desamma som uppbörds

mänaderna för kilometerskatt. Uppbörd av fordonsskatt för 

Gkatteperiod sker nu om den årliGa fordonssl:atten översti

ger 1 500 kr. :Sftersorr: fordonsskatten betalas i ~örslcott 

innebär en förH~ngning av slmtteperioderna t.Ul fyra måna

der att den genoinsn.i.ttliga förskottstiden ökar från 1,5 

till 2 månader. F.n. görs uppbörd för skatteperiod för ca 

100 000 fordon. För budgetåret 1977/78 uppg<lr det belopp 

som betalas för skatteperioder till omkring 530 r.iilj. kr. 

Den förlängda tiden för förskottsbetalningen skulle vid 

räntesatsen 10 5; leda till en årlig "ränteförlust" för for

donsägarna om ca 2,3 milj. kr. 
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Körsträckan under en skatteperiod och därmed också kilome

terskatten för perioden kommer att öka med i genomsnitt en 
tredje:lel om skattEper"ioden förlängs med en månad. Den samman

lagda effekten på fordonsskatt och kilometerskatt varierar 
kraftigt med fordonets skattevikt och årliga körsträcka. För 

en medelstor lastbil kan det sammanlagda skattebelopp som 

skall betalas vid ett tillfälle beräknas öka med ca 1 000 kr. 
Härmare uppgifter om effekterna av de förlängda skatteperio

derna på storleken av de skattebelopp som skall erläggas vid 

varje uppbördstillfälle har för vissa fordon sammanställts i 

tabell 6 i bilaga 2. 

EnliG·t vår uppfattning är ökningen av de skattebelopp som 

skall betalas vid varje uppbördstillfälle inte av sådan stor

lel;: at l; riskerna för slrnttebortfall ökar märkbart. 

I·~ot bal:gnurd o.v vad vi nu har anfört föreslår vi att ordina

rie uppbörd av l:ilometersl:att skall göras tre gå.'1ger of.1 året 

i st~illet för so::J. nu fyra .:;d.nger om året. Till underlag för 

skat teber:.il:r.incen bör som nu ligga en ordinarie avstä.r:ipling. 

'il ha:- inte överv~igt annat än att fordonsi:igaren slrnll göra 

i vart fall 2 2.'T de ) avsti:implingar som 1-:räva. DäreCTot har 

vi i.iverv:lct o:n cle:1 treclj e avstär:lplingen bör cöras i samband 

med den J.rli,}l besil:tninc;cn hos ASB eller om fordonsligaren 

sknll göra ~:ven den avstäriplingen. 

Vissa sl:til talar för att den trec:je avstU..r:tplingon Görs hos 

AS3. Vid besil-:tningen e;örs lind!i en avstioimpli~1g på sti:L11pel

kort sor.i s:lncls till TSV. :Uenna rapportrutin fun.:;erar till

fredssttillande. Antalet stämpelkort skulle minska ytterli

c;are om stämpelkortet ~iven <ltgjorde underlag för al;:attebe

riil:n inr:;, 

r-!ot en siidan ~indrinG talar dock att elen tredje ordinarie 

a\'at:,:..111plingen sl::ulle kunna e;öraa vid kraftigt varierande 

-~idpunl:ter _::iå 2\ret eftersom inställelseterminen för l:ontroll-

besii::tnln;; och besiktning av rtil-:narapparaturen normalt ::ir 5 

r.i:l.11ader. De:1na Ol'lstLl.ndighet J-:an leda till att en slrntteperi

od blir sos Lingat 8 r.iå.'1ader och att man i praktil:en G[,r 
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över till två skatteperioder per år. (Z1:er;ipcl: En fordons

ägare, vars fordon har slutsiffra 2 i registreringsnur:irct, 
gör ordinarie avstämpling i t.ex. april och aucusti år l 

och väntar sedan till den sista månaden i inställelseter
minen, som i:ir april är 2. I april är 2 ::;l:all nö.sta ordina

rie avstämpling göras, vilket innebti.r att den sl:atteperiod 

det då gäller inte behöver omfatta nåGon dac.) 

Vi anser att detta är en avgörande invändning mot att all

tid kombinera avstämplingen i samband med den årliga be
siktningen med avstämpling för ordinarie uppbörd. Däremot 

bör, som framgår av ett följande avsnitt, förutsättningar 

finnas för att låta avstämpling vid besiktning gälla som 
ordinarie avstämpling när den sker under ordinarie avstämp-

1 ingsmånad. 

Vi föreslår allts& att skatteåret skall delas in i t1~ 

skatteperioder, att uppbörd av kilometerskatt och Ui-'ruörd 

av i'ordonssl-:att för skatteperiod skal1 göras under en och 

samma uppbördsm[mad sar1t att avstäI~plinc i princip sLall 

göras särskilt för beriH;ning av slrntt. 

Vårt förslag innebär att bestämmelserna i 9 och 12 §~; VSL 

samt i 4 § VSK får ändras. I avsnitt 4. 3. 1 tar vi u1:p 
vissa andra frågor som rör uppbördsmånader r::.r:!. De försla1c; 
vi där lägger fram inverlmr oclrn2 p6 utforr:ini.ngen av /f :;: 

VSK. De nya slmtteperioder, uppbördsm6nadcr och avst3r!!)lings

månader som följer av v2.ra förslac;, finns intagna i !ii..= 
bell 8 i bila0a 2. 

Det minskade antalet ordinarie avstämy.>lin,r::;ar e;er vissa ad

ministrativa och praktista fördelar. Vi har beräknat de 

effekter förslaget kan få i fråga om kostnaderna i'ör ad
ministrationen av kilometerskatten. Även andra av vära 

förslag _får effe;ct pcl__ lcostnaderna. Vi har d.'irför valt att 

sarnr.ianställa dessa berii'.mingar i bilaga 4. 
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ir. 2 •. 3 Avstämpling vid ägarbyte 

~ordensskatten betalas i princip i förskott för skatteår 

el1cr skatteperiod. Vid överlåtelse av fordon har sälja
ren därJör ofta uetalat fordonsskatt även för tid efter 

överlåtelsen. Det är då naturlir;t att priset för fordo

net lJestäms med beaktande av den skatt som säljaren har 

betalat eller är skyldig att betala för tid efter över
LHelsen. 

:;ilometerskatten betalas i efterhand. Skattskyldig är de~ 

so::i 'iger fordonet vid inr:"i.neen av uppbördsmi'tnaden, Har for
donet övercätt till ny ilgare under skatteperioden ~r det 
alltsä köparen som har att betala kilometerskatt för hela 

den senaste skatteperioden, Kilometerskatten för den vig
str': cka so'll s'iljare:-1 har kört bör d:0irför beaktas n:ir kö

neskillingen för fordonet fastställs, 

I bilregistret noteras årligen omkring 125 000 överlåtel
ser av kilometerskattepliktiga fordon, Det höga antalet 
överlåtelser i förhållande till antalet fordon kan för
klaras med att flertalet kilometerskattepliktiga fordon 
omsätts i den yrkesmässiga bilhandeln. Ägarbyte ger då 
vanligen upphov till två registrerade ägarbyten, ett vid 

bilhandelns förvärv och ett vid försäljningen. 

Motorbranschens riksförbund föreslog i en skrivelse till 

regeringen år 1975 att avstämpling skulle göras vid ägar

byte. Förbundet framhöll bl.a. att en ordning med av

stämpling vid ägarbyte på ett betydelsefullt sätt skulle 

förenkla och skapa större säkerhet i bilbranschens hand

havande av kilometerskattepliktiga fordon och därvid upp
kommande skattefrågor. Man framhöll också, att den prak

tiska hanteringen vid ett ägarbyte försvåras när kontak

ter behöver tas med länsstyrelsen vid en tidpunkt på da

gen då länsstyrelsen inte har expeditionstid. 
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Framställningen remitterades till TSV, w;v och fem läns
styrelser. i!:n länsstyrelse tillstyrl~te framst~illningen 
under det att övriga sex remissinstanser avstyrkte bifall 

till framställningen. Som skäl för avstyrl:andena {1rJero

pa"des bl.a. följande. 

Några svåriglwter för säljare och köpare att r21rna fram 

den upplupna kilor'.leterskatten vid försäljniEgstillfi:illet 
ansågs inte föreligga i normalfallet. Det fanns därför 
inte något behov av att kontakta länsstyrelsen för att f8 

hjälp med skatteutr~ilrni.ngen. 

Om förslaget genomfördes, skulle vissa krav f~ ställas p8 

·undertecknande av stt.impelkort rn.m. En si'.:.dan ordninG skulle 

försvåra handläggningen av ärenden om ägarbyte. Ändringen 
skulle också medföra att kilometerskattesysti:?rnet kompli
cerades genom att antalet sUimpelkort och uppbörder öl-~a-

de relativt kraftigt. 

Vidare ansågs det tveksamt - bl.a. med tanke på bestämmel

serna om brukandeförbud - om köparens situation skulle för

bättras. En ändring skulle också med nödvändighet leda 
till en mängd följdändringar i lagstiftningen. Problem 

skulle vidare uppstå vid skattedebiteringen eftersom osä

kerhet skulle kunna råda om vilken typ av debiterinr; som 
skulle göras. 

Slutligen ansåg flertalet remissinstanser att det på den
na punkt räckte med att informationen om gällande bestäm
melser förbättrades. 

Regeringen lämnade framställningen utan åtgärd. 

RRV och TSV har, som redan nämnts, föreslagit att ordina

rie avstämpling skall göras endast en gång per år. Där

vid har verken, vilket framstår som naturligt, också före

slagit att avstämpling skall göras i samband med ägarbyte. 
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TSV diskuterar främst en frivillig avstämpling under det att 

RRV närmast förordar att avstämplingen skall vara obliga

torisk. 

Vi har förståelse för tanken på en avstämpling i samband 

med ägarbyte. Den ger uttryck för en princip, som frarn

st&r som riktig, nämligen att varje fordonsägare skall an

svara för den kilometerskatt som belöper på den vägsträcka 

han själv har kört. Avstämpling vid ägarbyte är dock, 
vilket även framgår av det nyss redovisade regeringsären

det, förenad med flera nackdelar. 

Om_ ett system med obligatorisk avstämpling skulle införas 
ökade antalet stämpelkort och skattedebiteringar med om

kring 125 000 per år. För länsstyrelsernas del skulle 

detta innebära ett ökat registreringsarbete, men även ökat 
arbete med utredningar och kompletteringar i samband med 
ärenden om ägarbyten. För att undvika att kort som har 

st~implats före äganderättsövergången läggs till grund 
för skattedebiteringen - till nackdel för den nye ägaren -
torde i'å krävas att stämpelkortet undertecknas av både säl
jare och köpare. Rutinerna skulle leda till merarbete 

även för de skattskyldiga och inte minst för bilhandels
företagen. 

Till dessa naclzdelar kan också läggas att åtskilLLga av
stt-ir.1plingar skulle leda till debitering av endast obetyd
lica skattebelopp. Under den tid ett fordon ägs av ett 

bilhandelsföretai; används det normalt inte al:Ls eller i 

mycket liten utsträckn.i.ng. Avstämplingen vid företagets 

förstlljning skulle därför visa samma eller så gott som sam

r:ia rä1marst~Ulning som avstämplingen vid företagets för

\ärv av fordonet. 

t:n övergång till ett obligatoriskt avstämplings- och de
b.i teri11t:;sförfarande sJ{ulle od:så leda till att reglerna 

o:n "!:lrul<andcförbud på grund av obetald skatt ficl~ ändras. 
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Kilometerskatt som debiteras tidigare ägare av ett fordon 

i samband med äganderättsövergången skulle inte få inverka 

på köparens möjligheter att använda fordonet. Enligt nu 

gällande regler påverkas brukandeförbudet varl:en av vem 

som är s!(yldii; att erlägga skatten för en löpande skatte

period eller av vad parterna har kommit överens om vid för

säljningen, Detta har fått till följd att köparen - för 

att få bruka fordonet och för att få kontrollmärke till 

det - ofta betalar skatten trots att säljaren enlie;t över

enskommelse srl:ulle göra det. Ändrades brukandeförbuds

bestämmelserna skulle skattebortfallct sannolikt öka, ef

tersom säljaren skulle ha mycket litet intresse av att be

tala den i efterhar1d debiterade kilometcrskat·cen för ett 

fordon som han inte längre äger. Antalet sl-:entransal:tio

ner skulle troligen också öka något. 

Infördes möjlighet till fri villig avstämplinc v ld Li.sarb;/te 

kan man ifrågasätta or:i köparens situation sl:ulle :'..'örbätt

ras i förhållande till vad som nu är fallet. Köparen slm1-

le nämligen sakna lrnntroll över om kortet sl:iclrndes in till 

myndigheten och skatt därför debiterades p3 säljaren. ur:. 
något }:ort inte kom in till myndigheten sl-:ulle ska ttcl-:ra

vet autor:iatiskt riktas mot köparen. 

Flertalet olägenheter med det nuvarande systemet är för

lmippade med att framför allt köparen i:i.r o!-:unni.:>; om gällan

de bestämmelser. En frivillic avstämplinc; stulle inte öl'.a 

i~öparens kunskaper om kilometerskattcsyste:nets uppbyggnad. 

Säljaren skulle fortfarande ha litet intresse av att hän

syn tas till skatten vid försäljningen och där1·1~ed ocl:s~\ av 

avstämplingen, 

Enligt vad vi har inhämtat från näcra l::insstyrelser Ur det 

nUJ:lera j_nte så vanligt att man komner i l:ontal:t med pro

blem som beror på att köpare och säljar,? Lne har ta:-;j_t 

hänsyn till kilometerskatten vid Ucaroytet. ~esUimr.el.ser

na om kilometerslmtten tycks nu vara l·:jnda. '-::n r:Jjr;<iJar 
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för•bättring synes ha ägt rum under de senaste åren. Från 
bilhandelns sida tar man så gott som regelr.Iässigt kontal::t 

med länsstyrelsen innan man byter in ett fordon. Man v_;_ll 

då framför allt kontrollera att fordonet inte har brukande

förbud på grund av obetalda sl<:atter men även ha hjälp med 
att räkna ut kilometerslmtten fram till inbytet. 

Enligt v8.r UPl)fattnine; är det i regel onödigt att ta kon
tal:t r1ecl länsstyrelsen enbart för att fö hjälp med uträl<:
ninc; av sl<:atten. Skatten kan nämligen beräknas på ett en

kelt sätt, om man har tillg2.ng till senast utfärdade skatte

Jwi tto. P2. skattekvittot anges de uppgifter som behövs 
för skatteberäkningen, dvs. räknarställningen vid senaste 

avstämpling, omräkningsfaktorn och slmttesatsen för fordo

net. 

Det 1-:an också tilläggas att samr.Ia principiella skäl som ta

lar för avstämpling och uppbörd av kilometerskatt vid ägar

byte talar för återbetalning av fordonsskatt till säljaren 

och debitering av skatt på köparen. Detta skulle leda till 

öl-~ad administration, ökade kostnader och troligen till visst 

skatte bortfall. 

De skäl mot ett införande av avstämpling och skatteuppbörd 

i samband med ägarbyte som tidigare har redovisats gäller 
enligt vår uppfattning fortfarande. De svårigheter som 
har uppstått för fordonsägarna vid ägarbyten synes dess

utom ha minskat kraftigt. Vi har därför funnit att avstämp

ling och skattedebitering vid ägarbyte inte bör införas. 

Förhållandet blir dock ett annat om tiden mellan de ordi

narie avstämplingarna utsträcks väsentligt. Vid en skat
teperiod om helt år kan skillnaden mellan preliminär skatt 

och slutlig skatt vara mycket stor. Om köparen skulle 

drabbas av denna skatt efter ett ägarbyte kan effekterna 
bli oacceptabla. Enligt vår mening uppkommer inte denna 
situation om tiden mellan de ordinarie avstämplingarna för

längs till fyra månader. 
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l+. 2. L; Undantag fr5n skyldigheten att göra ordinarie 

avstämpling 

Skyldighet att göra ordinarie avstämpling förelig{;er en

ligt S § första stycket S VSK or.1 ett fordon har varit !d

lometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan före
gående avstär.ipling enligt 5 § VSK och ingången av avstämp
lingsmånaden. Denna skyldighet gäller även om annan av

stämpling har gjorts under avstämplingsmunaden, t.ex. i 

samband med löpande kontroll hos ASB eller vid r:;ri:i.nspa::;se
ring. Har ett fordon varit uto:;-:lands under den tid av

stämpling skall göras och har avstänpling t';jorts vid ut
resan behöver dock enligt 8 § VSK ordinarie avstämpling 

inte göras. Av grundbestämmelsen följer att ordinarie av

stämpling inte heller behöver göras om avstämpling har 

gjorts under avstämplingsmånaden därför att fordonet d[\ 
blivit kilometerskattepliktigt första gången (5 0 första 
stycket 1 VSK) eller därför att fordonet har varit av

ställt och upphört att brukas på sätt so~ är tillåtet för 
avställt fordon ( 5 § första stycket 4 VSK). 

Av svaren på vår förfrågan om länsstyrelsernas erfarenhe

ter av i:;ällande bestämmelser framgti.r att .skyldi,c;heten att 
göra ordinarie avstämpling ibland har vållat problem 

för de skattskyldiga (se avsnitt 3.1.1). Vi har därför 
övervägt att begränsa avstämplingsskyldigheten i vissa fall. 

Har en annan avstämpling än den ordinarie gjorts under av
stämplingsmånaden och har räknarställningen från denna av

stämpling antecknats i registret, finns där en uppgift som 
kan ligi:;a till grund för en skattedebitering. Om fordons
ägaren i dessa fall slipper göra ordinarie avstämpling får 

i stället den andra avstämplingen lii:;ga till grund fcr skat
teberälf..ningen. De skattskyldigas uppgiftsskyldighet minskar 
därvid i någon mån. 

En förutsättning för att en avstämpling skall kunna ersätta 

en ordinarie avstämpling, är att den följs av en notering 
9 Riksdagen 1978/79. I sam!. Nr 94 
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om räknarställningen i registret. När följande avstämpling

ar har rapporterats till länsstyrelse eller TSV, görs såda

na noteringar i registret: 

1. Avstämpling när ett fordon första gången blir kilometer

skattepliktigt (5 § första stycket 1 VSK). 

2. Avstämpling när ett fordon upphör att vara kilometer

skattepliktigt av annan anledning än avställning (5 § 

första stycket 2 VSK). 

3. Avstämpling när ett avställt fordon tas i bruk på sätt 

som är tillåtet för avställt fordon (5 § första stycket 

3 VSK). 

4. Avstämpling när ett avställt fordon upphör att brukas 
på sätt.som är tillåtet för avställt fordon (5 § 

första stycket 4 VSK). 

5. Avsttimpling i samband med besiktning hos ASB (gäller 

· rei;istreringsbesil~tning, kontroll besiktning och sär

skild besil:tning, avsttir:ipling görs i samband med lrnn

troll av apparaturen enligt 40 § VSK). 

6. Avstä~pling när det upptäcks att kilometerräknarappa

ratur inte är i .föreskrivet sldck (46 § VSK). 

7. Avstämpling i samband med flygande inspektion som för

anleder anmärkning po apparaturen (avstämpling görs när 

fel upptäcks vid kontroll enlii:st 51 § VSK). 

o. Avstämplin['; i samband med gränspassering till eller 

fr<'.\n annat land än '.'lorge (5 § första stycket ÅVK). 

9. AvstlimplJng i samband med installation eller utbyte 

av rälmare ( 32 § tredje stycket VSK). 
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Som tidigare har nämnts medför avstämpling enligt 1 eller 

4 under avstämplingsmånaden att någon ordinarie avstämp
ling inte krävs under den månaden. Skatt för körning un

der denna avstämplingsmånad debiteras i stället tillsam

mans med skatten för den närmast följande skatteperioden. 

Efter avstämpling enligt 2 görs alltid en tillfällig upp

börd. Nåeon ordinarie avstämpling blir sedan inte aktuell. 

Har ett fordon, som har varit skattepliktigt under skatte

perioden, avställts under avstämplingsmånaden skall ordi

narie avstämpling göras även om avstämpling enligt 3 har 
gjorts. 

I registret föranleder avstämpling enligt 3 notering bl.a. 

om räknarställning och dag d~1 stämpelkortet Lor.: in till 

länsstyrelsen. Uppgift om dagen för avstämplingen fir.ns 

inte på stämpelkortet och kan därför inte heller föras in 

i registret. Enligt vår uppfattning hindrar detta dock inte 
att skyldigheten att göra ordinarie avstämplinc slopas i 
detta fall. Visserligen ka!1 inte sälcert avc;öras om den 

extra avstämplingen faktiskt gjorts under avstämplingsmJ.
naden. Om stämpelkortet kommer in till länsstyrelsen un

der avstämplingsm2.naden eller under viss tid därefter, bör 
dock vid behandlingen av registeruppgiftcrna kunna antas, 

att avstämplingen har gjorts under avstärnplincsmönaden. 
I likhet med vad som nu Gäller i fråca om fiirseningsav2;ift, 
bör avstär~pling antas ha gjorts under avstämplincsmunaden 

om stämpelkort har kommit in till länsstyrelsen ::;cna::;t den 
fjärde vardac;en i månaden efter avstämplinc;sr.1<1nadcn. Detta 
bör dock gälla endast under förutsättninc att fordonet inte h9r 

avställts efter avstämplingsmånadens utgång. 

l!~ir det c;liller avsti:implingar enligt 5 eller 8 antec!:nas 

eller kontrolleras dagen för avstämplingen pi'1 lrnrtet av myn

dighetsperson eller godl';änd verl~stad. t::nligt vår menin;:; 

bör sådana avstämplin[;ar lrnnna ersätta ordinarie avstämp

lint; om de görs under avstämplingsmö.naden. Sl:yldighctcn 
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att göra avstämpling enligt 5, som f. n. följer av KS:·l: s 

föreskrifter, bör tas in i 40 § VSK. 

I det följande (avsnitt 4.6.1) föreslår vi visserligen att 

avstämpling enligt 6 slmll göras även i fortsättningen. 

Sti.impelkortet skall dock enligt förslaget inte skickas in till 
myndighet. Sådan avstämpling kan därför inte ersätta or

dinarie avstämpling. 

Avstä1:lpling enligt 7 skall göras endast om inspektionen 

har föro.nlett anmtirlming i fråga om apparaturen. Sådan av
stämpling bör kunna godtas som ersättning för ordinarie av

stämpling. Skyldigheten att göra avstämpling enligt 7, 
son f.n. följer av KSN: s föreskrifter bör tas in i 51 § 

VSK. 

De avstämplingar som avses i punkt 9 kan vara av olilm 

slag. Vid nyinstallation av räknarapparatur görs visser

ligen en avstämpling. Denna ger dock bara ett startvärde 

och kan inte ligga till grund för skattedebitering. Mot
svarande gäller i fråga om ny räknare som monteras i stäl

let för en utbytt räknare. Däremot bör den avstämpling 
som görs av en utbytt räknare kunna läggas till grund för 

slmtteberälming. 

Det kan förelrnmma, att flera olika avstämplingar görs un
der avstämplingsmånaden. Är en av dessa ordinarie avstämp
ling, vilket framgår av stämpelkortet och registernote

ringen, bör den avstämplingen ligga till grund för debite
ringen av skatt oberoende av om någon annan avstämpling 

arttecknats i registret senare under avstämplingsmånaden. 

Har fordonsägarGn däremot inte gjort ordinarie avstämpling, 

bör skatten debiteras med ledning av den sista register

noteringen under avstämplingsmånaden eller de närmast föl

jande dagarna, oberoende av vilken sorts avstämpling detta 

är. 
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j·\ndradc avst~ir.plins~rutiner cnlir;t vUrt för8lo.c; för1J..ts2.t

ter att fordonsäi;arna filr information or.: :o.lno. ::.kyldic;heter 

ocll o:n becrän.sninca.rna däri. :Jctta ·;~rc..r.1.s·t:i"':r sor;:. sär.sl:ilt 

vUsentligt mot ba}:grund av o.tt det saknas pra:<tisl-:a möjli3-

heter att sl:id:a kort för ordinarie? avstär:1i:li11g; endast till 

den som inte c;c:r are1an godta[;bar avstänplinc u:irler avstU::ip

linc;smi::.naden. 

Viirt förslag medför sannolikt att antalet avst~mplingar 

ocr. inkommande stämpell<art minskar. Det har inte varit Döj

ligt för oss att beräkna storleken av minskningen. 

V:}rt förslo.g kräver .'.inclringar i '18 S• VSL sa:nt i 5, 1,,0 och 

51 {i§ VSK. 

Lf. j Uppbörd m.m. av vLigtrnfil:skntt 

4. 3. 1 S~:atte}Jer ioder m. rn. för v'.:igtro.f il:si:a tt 

Uppbörd av fordonsskatt c;örs normalt för sl<atteilr. Om for

donsskatten för helt år överstiger 1 500 kr. i;lirs dock upp

börd av fordonsskatt för skatteperiod fyra e;fo1ger per 6r. 

Kilometerskatt uppbärs alltid för skatteperiod. Up:i_)iJurds

och avsUimplinc;sm[l.nader varierar med fordonetc slutslffra 

p{i det sätt som framg/lr av tabell 7. 
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Tabell 7 Uppbördsmånader och avstämplingsmånader för 

vägtrafikskatt 

Månad Uppbörd av Uppbörd av for- Avstämplings-
fordonsskatt donsskatt för m&nad för for-
för skatteår skatteperiod don med slut-
för fordo:i och uppbörd av siffra 
med slut- kilometerslca tt 
siffra för fordon med 

slutsiffra 

Januari 8 1' 8 2, Lf' 5, 6, 9 

Februari 9 2, 4, 5, 6, 9 3, 7, 0 

J\brs 0 3, 7, 0 1 ' 8 

April 1 1' 8 2, 4, 5, 6 
' 9 

Maj 2 2, 4, 5, 6, 9 3, 7, 0 

Ju..rii 7 3, 7, 0 1' 2, 1+' 5, 6, _) 

8, 9 
Juli 

Augusti !, ., ' 5 1 ' 2, 4, 5, G, 3, 7, 0 
8, 9 

Se)te:;i;)er 3, 7, 0 1' 13 

01-:tober 1' 8 2, 4, 5, 6, 9 
iJovember 0 2, 4, 5, 6, 9 3, 7 0 '' 
December '7 "7. 7, 0 1' 8 I _)' 

I avsn.i.tt L+. 2. 2. har vi föreslaci t, att ar:-.~alet ordinarie 

avstä::'.plingar 1~.inskas frC.n fyra till tre ;i0r [,r. Detta in

nob3r att sl·:atteperioder:ia för kilometerskatt i princip 

förlän;:;s från tre till fyra r;iÖ.nadcr. Som vi tidigare har 

uttalat bör tidpunl:ten för ordinarie uppbörd av fordons

s'.:att och l:ilo:netersl:att sar.unanfalla, dvs. 8.ven slmttepc

rioderna för fordonssl:att bör förlängas. När det gäl-

ler att bcst:im:na de nya sl{atteåren och slmtteperioderna 

bör först några tidigare tillämpade principer diskuteras. 

2:1Ji::;t r;ällande best'.i.!!l.I:lelser görs mder auc;usti munad upri

börd bl.a. av fordonsskatt för skatteperiod för fordon med 

slutsiffra 1 eller 8. Augusti tir emellertid också första 

!;\iinadcn i sl:atteperioden. ~tt avster.:; har all tsi'.:. r.;jorts 

frhn prj_ncipcn att fordonssl<att skall erläggas i försirntt. 

Dotto. är en följd av att alla sltatteperioder för fordons-
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skatt av praktiska skäl ansetts böra vara lika långa och 

att uppbörd inte bör göras under juli månad. Vi föreslår 

ingen ändring i dessa hänseenden. 

När de nya skatteperioderna bestäms är det naturligt att 

man utgår från den månad under vilken uppbörd görs av 

fordonsskatt för alla skattepliktiga fordon med viss slut

siffra i registreringsnumret, oavsett om skatt skall betalas 

för skatteår eller skatteperiod. Med tanke bl.a. på anknyt

ningen til1 kontrollmärkessystemet finns det inte anledning 

att övervä~a n9~on generell ändring av denna uppbördsl'.!ånad 

eller av skatteåren. För fordon med slutsiffra 5 eller 7 

har dock vissa ändringar ifrågasatts. 

I RHV:s revisionsrapport har föreslagits, att fordonsskatt 

för fordon med slutsiffra 5 slrnll uppbäras i september i 

stället för i aw~ustl. Enli::;t RRV sl:ullc~ r:ian d::iricenom 

C:stad!rnt:ll'.'.a en ji,imnare arbetsbelastnin.:; vid 'I'SV. 

Under augusti monad görs ru uppbörd av fordonssl:att för slmt

teår för fordon med slutsiffra Lf eller 5. Dcssutor:i .:;örs 

uppbörd av fordonssl;:att för skatteperiod och av l:ilo:neter

sl:att för fordon r.:ed slutsiffra 1, 2, Lf, 5, 6, 8 eller \1. 

Under augusti görs omkring 780 000 debiterin:;ar av fordons

sl:att och omkring 160 000 debiteringar av ldlometGrskatt. 

Det Lotala antalet ordinarie debiteringar per ör av for

donsskatt c:r or~::rin,s 4 milj. och av l·:ilol"letersl:att 01;1krinc; 

0,9 milj. Under augusti görs således nästan 20 ~~ av det 

totala antalet ordinarie debiteringar. 

Om HRV:s förslar; 1::enomfördes, skulle antalet de~ bi terinc;ar 

av fordonsskatt under augusti minsl·:a ned dr:n;t :;Go 000 ocn 

antalet de bi te ringar av kilometerskatt att nins::a T:1ed ca 

23 000. Det sistniimnda förhCtllandet beror p3 att uppbörds

r.iCrnaderna för fordonsskatt och kilometersl·:att bör sarn:ian-

falla. 

Drygt jf3U C:OC skattedebHeringar fi:.r s&ledes ,;öras ur1der 

september i st~llet för i augusti om försla~ct cenowförs. 
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Nu i:;örs under september endast om\{rine; 33 000 debiteringar 

av forc.lonsskatt och knappt 70 000 debiteringar av kilometer

sl-:att. 

Nacl{delen med en ändring av uppbördsmå.naden för fordon r.ied 
slutsiffra 5 är att anknytningen mellan inställelseterr.iinen 

för kontrollbesiktning och skattedebiterine;en försämras. 

Förhållandet skulle bli detsamma som nu gäller för fordon 

med slutsiffra 4. Vi har emellertid inte erfarit att den 
orc.lningen har vållat nå.gra mer p/\..tagliga problem för de 

skattsl{yldit:;a eller för myndigheterna. 

Enligt vi'i.r uppfattning är de fördelar i administrativt hän

seende, sor.: kan uppnås genom ändringen, så betydande att 

den bör genomföras. 

Vå.rt förslag att minska antalet ordinarie avstämplingar 

och uppbörder till tre per år innebär dessutom att antalet 
skattedebiteringar under augusti månad minskar r1ed omkring 
34 000 utöver den minskning som följer av RH.V:s förslag. 

Det totala antalet skattedebiteringar under augusti månad 

blir således omkrine; 520 000 i stället för som nu omkring 
940 000. 

Postverket har i en skrivelse som överlämnats till oss (se 
bilaga 3) föreslagit att uppbördsbestämmelserna ändras så. 

att antalet inbetalningar av vägtrafikskatt blir lågt un
der december i stället för under september och oktober. 

Som skäl härför anför postverket att belastningen i pos

tens kassor är särskilt stor vid jultid. 

December är nu uppbördsmånad för fordonsskatt för alla for

don med slutsiffra?. Dessutom verkställs under december 

uppbörd av kilometerskatt för fordon med slutsiffra 3, 7 

eller 0 och uppbörd av fordonsskatt för skatteperiod för 

fordon med slutsiffra 3 eller O. 

Kontrollmärke utfärdas samtidigt som skattekvitto för for

donsskatt. Eftersom kontrollmärket bl.a. skall visa att 
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fordonet är godkänt vid kontrollbesiktninc r.:Jste sl~tte

debi teri:1gen göras efter utgången av inställelseteruinen för 

fordonet. Det är således inte aöjligt att söra skattedebi

tcri:::1gen för fordon med slutsiffra 7 under ol:tober eller 

november. 

LJ~::.rer.iot sl-:ulle den uppbörd sor;1 nu t;örs t.r~1clcr ,.~ .:c2:-.1t)cr kuLn.J. 

flyttas till januarL Detta sl'.Ulle för årsuppbörd 

:;,e sar.TI:la nacJ.:delo.r lJeträffande anknytrd.ncen tiJ1 inc;t~i1.l.e1-

sctermjnen som vi tidigare har redovisat i frD.~;a on fordor. 

r::c.·d slutsif1"ra 5. mirutöver stulle antalet s::attedcbi tc:ri.11:,;

ar under ~;anc:ari. öka till l-:nappt 9UO 000 ocll bli. i. stort 

sett av sar::E;a storlcl::::.ordninc; sor:i debiteringar!l.a under o.u

;;usti enli.c;t nuvarande regler. 

Att flytta u:::xDbörden fr[:n december till januari. s!:ulle vi::-.

scrli.cen innebära vissa förd12lar i. postbehandlj ncsl<-i_;1~:ecn

de. Haci(dclarr!a med en fiirsämrad anl·:nytni;iz :nclJ.a.:1 i:1st.'.i.l

lelseterr::i!1 oc:i u:;pbördsm{1nad sa:nt ::1ed en l:.re.fti;; C~:ni.il.?: av 

antalet sl:attedebi.terinc;ar under januari. E:t.nad är cr.:2llcr

tid onli_.:::t vur uppfattninr; sö. stora ntt vi. c:.r:.ser a.tt :;.t:::;on 

föxlring inte bör göras. 

Våra för::-.la3 till nya skatteår, skatteperi.odcr oc:: urJ...-.;cörds

rr.<°mo.der framgår o.v tabell 8 i pi_lat:a 2. 

Som eYJ. följd av principen att juli. m2.nad inte s!{all vara 

avstämplingsm2.nad för några fordon, ingår i vilrt försln.r: 

att skatteperioderna för kilometerskatt för fordon med 

slutsiffra 1, 4 eller 7 är olika långa (3, 4 eller 5 
månader). Detta kan jämföras med vad som gäller nu, 

nämligen att skatteperioderna för kilometerskatt för 

fordon med slutsiffra 2, 4, 5, 6 eller 9 är olika 

långa (2, 3 eller 4 månader). 

Eftersom alla slrntteperioder för fordonsskatt skall vara 

fyra månader, ingår i vårt förslag för två slutsiffror (6 
ocn O) att skatt för en skatteperiod får betalas under den 

första månaden i perioden. Som nämnts gäller detta nu för 

fordon med slutsiffra 1 eller 8. 
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I tabell 9 i bilaga 2 anges för varje månad vilka fordon 

som nu har avstämplings- eller uppbördsmånad resp. vilka 

fordon som får det enligt förslaget. 

Förfallodagar vid ordinarie uppbörd av vägtrafik

skatt 

Enligt 12 § tredje stycket och 18 § andra stycket VSL skall 

fordonsslmtt erläggas i förslrntt och ldlometerskatt i efter

skott. Att vägtrafikskatt förfaller till betalning vid ut

gången av uppbördsmånaden framgår av 16 § VSK. I 21 § VSK 

anges att postförskottsförsändelse vid ordinarie uppbörd 

av skatt skall lösas före uppbördsmånadens utgång. Under 

:~örutsättning att restavgift erläggs får försändelsen dock 

enligt 21 a § VSK lösas högst 10 dagar senare, Det bör 

observeras att ett fordon enligt 16 och 21 §§ VSL inte får 

brukas efter uppbördsm['lnadens utgång om skatten inte har 

betalats d2i.. 

Postverlrnt har i den s!{rivelse som har överlämnats till oss 

(se bilaca 3) föreslagit att liggetiden för skattepostför

sl:ottsförsändelserna förlängs till den 5 i mönaden efter 

uppbördsmånaden. i!:nligt postverket skulle en sådan ändring 

mins}:a bclastninccn i postlmssorna vid månadsskiftena. 

Den av postvcrl:ct föreslagna ändringen slrnlle innebära ett 

avstct-; frun principen att fordonsskatt skall betalas i för-

s1·:ott. 

Inclirel:ta :::il·:atter erHic;gs i allmänhet i efterhand. Ett un

dantac h8.rifr[m Ur spelskatten, som erläggs med fasta be

loptJ i förslrntt :::icnast den 15 i milnaden före redovi:mini:;s

poriodcns ingiing. Vissa andra sl-:atter, t. ex. m'ervärdeskatt, 

rcl·:lamskatt och dryckesskatt, skall betalas senast den 5 i 

andra ;:iunade:i efter sl-:atteperiodens utgung. Skälen till 

a ,ct denna förfallodac har valts är främst, i vart fall när 

det gäller mcrvärdosl,att, att man därigenom har fått en 

Ui;npl igt avpassad l'rcdi ttid. Posthanteringsaspekton har 
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dock spelat viss roll. Övriga indirekta skatter förfaller 

i allmänhet till betalning vid utgången av kalendermånad. 

Vissa nackdelar är förlmippade med en ändring av förfallo

dagen i enlii:;het med postverl<ets förslag. En sådan nacl<

del är att anknytningen till kontrollmärl<:essystemet blir 

sämre. F.n. sammanfaller siffran i lrnntrollmärket med siff

ran för uppbördsmånaden för fordonsskatt, som också är 

sista månaden i slmtteåret eller skatteperioden. För for

don r.:ed slutsiffra 1 eller 3 och med uppbörd för skatte

period gäller som tidigare nämnts det undantar,et att UIJP

börd av fordonsskatt för perioden augusti - ol-:tober 

görs under den första månaden i skatterjerioden. 

Innebörden av siffran i kontrollr.iärket är nu alJ.rii:int Uind •.. 

F'ordonsägarna litar i mycket stor utstr~~clminc; p;:l kontroll

märl:et. Om förfallodagen flyttades till den 5 i för::;ta 

miinaden i s!-:attcuret eller skatteperioden ficl-: r::a:1 överv~\::;a 

o;:i siffran i l:ontrollmärl<et slrnlle lindras till att rr:otsvara 

denna n[mad. D[1 skulle fordonsäi.=;arna emellertid l:unna a:1·~0. 

att fordonet fick brukas hela månaden äveYl om statten inte 

har betalats eller att skatten verklic;en har betalats vid 

utgungen av mi':naden. Ändrades inte siffran .i. l-:0:1troll:ni_\r

l-.:et skulle man :). andra sidan i:unna tro citt fordonet inte 

ficl: brul:as efter m~madsskiftet. Det sistnt;_mnda cir dock 

ingen avgörande nac'.1:del, varför det li-11:i:J2..:c;aste torde varo. 

att inte tindra slf:.'ran i i-:ontrolh1UrJ-.:,~t, or. ;)ostveY"l:·) ts 

förslac; sl-:ulle c;cno:nföras. 

::::n all varli,:;are nacl~dcl rr:ed en =1yttni:13 av =ijr:falloc:a;::en 

li.eger i f'ö:rlfingningen av tiden :nella~ in;:Lncc:1 .J.V u.p_~;t<jrd.:::;

r.:1naden och förfallodac;en. Ju 12.nsre tidc!'. b~ j_r :::ellan ::.n

g5.ngcn av uppbördsr.:C1naden och ~:;kattedcO."L-~Grin;';cn Ci. ena sl

dan oc!1 :förfallocla;-;en 0 andra sidan, c.i12sto sttirre tcrdc 

risl·:Grna bli för i.Jl.a. stattcrest~ntif.?r oc~1 fli::: ... ;:;.~1G.r3 p::.--o

blem i samband med sl:atte:..ippbcrdcn. Vc;c sor:1 ;,\r sl:yldic; att 

erUi,:;ca slmttcn för en period beror ,-j'...l -c:~t vc•r. so:r. ~l;I,E·r for

donet v'Ld inr;cln.::;cn av u-;·~r~br"Jrc:~r~t.r..odc:!. .)etta i~nct:::ir o.tt 
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;;i:ntt 1.J~l fordon sor:l ba.r ijverl:lti ts under u~1pbCirdsr!"!~Jno.dcn 

sl:all cctalas o.v annan än den son ~i.ger fordonet ::C.. förfallo

da::;e:1 och att s;:Cltten, när det :-:Llller f'ordonssl:att, helt k:in 

avse tid efter överlD.tclsen. Detta förhiHlande vi~llar redan 

i d::i.g vissa problem. Om tiden nellan den nuvarande u:-s0;bör'J ~

r.:2nadens incang och förfall_odagen förlUnc;des si:ulle i'roble
men troligen bli ännu större. I sammanhanget lrnn näm-

nas att dryc;t .'.2 milj. ägarbyten re5istrerades under [;r 1 '07'/. 

iJ·~ ~-,ro'.:.~:Len c>om en Li.ndr.ing sl·:ulle :11edföra 1~r en.li;:;t v[1r n;e

nL1;; s{; stur-a att postverket:3 försln,:; inte bör geno:oif'i:irac;, 

trots att det sl:ulle ge vissa fördelar _friln !JOSthanterings

s111punJ:t. 

Senaste dac för utsändn1ng av skattel-:rav vid 

ordinarie uppbörd 

i':n1.igt 20 § första stycket V.SK skall slmttelw l tto f><J den 
skatt son skall betalas sändas under postförskott till den 
si~attsl:yldige senast den 10 i uppbördsmånaden vid ordinarie 

uppbörd. RSV får enligt 20 § andra stycket VSK efter samråd 
ned TSV med.Ge att skattekvitto sänds senare, dock senast 
den 15 i- :1ppbördsmånaden. 

Enligt TSV:s rutiner utförs den maskinella debiteringen 

i allmänhet omkring den tionde i uppbördsmånaden. Det är 
i regel inte möjligt att göra debiteringen tidigare, bl.a. 
med hänsyn till att ägarbyte för ett fordon inte behöver 
anmälas förrän inom en vecka. 

TSV l<an visserligen sända ut det helt övervägande antalet 

postförskottsförsändelser senast den 10 i uppbördsmånaden, 
men ett mindre antal försändelser måste oftast sändas se

nare, RSV har därför alltsedan vägtrafikskatten infördes 

med~ivit att försändelserna fått sändas senast den 15. 

Då man nu har fått praktisk erfarenhet av debiteringsruti

nerna, kan man överväga om de nuvarande bestämmelserna är 

lämpligt utformade. Det faktum att RSV regelmässigt har 
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utnyttjat rnöjl.Lchoten att medge fCrFinc;ninc; av tid2:1 talar 

för at-c författningsbestti!:lr.1elserna bör justeras. 

TSV:s rutiner för sb1 "!: '.:cG.o bi tcrinc; och utsc~ndning av s'.-::a t te

l:rav fu:'lgcrar eEli;:~t vad vi kunnat finna väl. i'Iöjlichcter

na att ytterli,zare förirnrta tidC?!1 r:i2llan ~1~;pbördsr:i:'.':nade'.1s 

~e förstindelser som TSV inte sänder ut senast den 10 i upp

börds::iånad<?n utt;ör i allmännet en re?indre del av antalet dro

bi terinc;ar, t.ex. sl~iirtsmLissLp;a debiterincar av kilometer

s!-::att. I undantagsfall gäller .:iet ett :::;ti:irre ar:.tal '!ebi

teringar. /\nlcdninc;cn till förseningen kan cl[, vara t. ex. 

datateknislrn problem, Skctt te!-::raven har Joel~ all tid lrn:-'"""lat 

sändas senast den 15 i upp"::lördsrn~'inaden. 

Att skattekraven sänds ut så tidigt soo r:iöjlict är ancelä

get för såväl myndi.gheter so:n skattskyldiga. Erfarenheterna 

visar, att om l{raven sänds sent, ökar antalet förfråcnini:;ar 

till länsstyrelserna och TSV från skattskyldiga, liksom 

riskerna för uteblivna eller för sena betalningar. För de 

slrnttskyldiga är det angeläget att tiden mellan krav och för

fallodag blir tillräckligt lång, 

Med tanlrn på att de nuvarande rutinerna fungerar vtil och 

att det dessutom är angeläget för myndigheterna att sända 

ut kraven så snart. som möjligt, föreslår vi att förfa.tt

ningsbestämmelsen utformas så, att det åligger TSV att sunda 

ut kraven så snart som möjligt, dock senast den 15 i upp

bördsmånaden. Möjli8heten för RSV att medge förlängning av 

tiden behövs då inte längre. I praktiken innebär detta en

dast att de nuvarande rutinerna regleras på ett författnings

mässigt lämpligare sätt. 

4,4 Brukandeförbud 

Ett skattepliktigt fordon får enligt 16 § VSL inte brukas 

om fordonsskatt som förfallit till betalning inte har be

talats. Förbudet gäller inte skatt som avser tid före det 
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närmast föregående skatteåret och inte heller skatt som 

åvilar en tidigare ägare av fordonet och som har fastställts 

genom efterbeskattning. 

För kilometerskattepliktiga fordon kan brukandeförbud för

utom enligt 16 § VSL även gälla enligt 21 § VSL. Enligt be

stämmelserna i denna paragraf får ett kilometerskatteplik

tigt fordon inte.brukas 

om de föreskrifter i fråga om kilometerräknarapparatur 

som meddelats i VSL eller med stöd av VSL inte har iakt

tagits, eller 

om före skri ven uppgift för beräkning av l<::.ilometerskatt 

inte har lämnats, eller 

or.i kilometE::rskatt som förfallit till betalnin,s inte har 

erlagts. Detta brulrnndeförbud gäller med samma förutsätt

ningar som förbudet pil. grund av obetald fordonsskatt. 

Dessa bcstdmmelser innebär relativt långtgående inskr:änk

ningar i en i'ordonsägarcs rätt att brul<a sitt fordon. Det 

iir därfiir vio;sentli!it att brukandeföroud inträder endast 

när det '..ir befogat, dvs. när ett väsentlii::;t fel föreligger, 

och i de fall förbudet !:an antas vara ef·fektivt. från den-

na utg~ingspun::t har vi gjort följande bedömning av bestäm

melserna om orukandeförbud. 

EesL~n:1elsen om att brukandeförbud inträder när föreskrif

ter 01;1 kilometerr~iknarapparaturen inte har följts är r.-.ycket 

vids-~ri_ickt. Grundbestämmelsen i friiga or:i l:ilometerräirnar

apparatur finrlS i 1'/ 0 VSL, där det stadgas att ]dlor.1eter-

3]-;at te-,jliY..tir,t fordon s\';.all vara försett med si':dan appara

tur. Enligt sar:u:ia paragraf meddelar regeringen eller myn

<ii~;het sor."t rec;eringen bestä::uner föreskrifter om godl1:änrnm

de, nontcrinG, plornberinc, reparation och liknande ätg~rd 

som i~ar avseende p<'.J. i\.ilometerrälrnarapparotur. Vissa såda

na bestämr:1elser finns i VSK. Dessutom har iG3iJ enligt be

stämmelse i v~rn: befogenhet att, efter samr{1d med f{SV, med-
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dela föreskrifter i dessa hänseenden, vilket nämnden också 

har gjort. Enligt vad som nu gäller inträder därför bru

kandeförbud t.ex. om en plombering inte har gjorts i över

ensstämmelse med KSN:s föreskrifter. 

Enligt vår uppfattning bör brukandeförbudet i allt väsent

ligt regleras i VSL. Där bör anges att ett fordon inte får 

brukas, om det inte är försett med kilometerräknarapparatur 

av godkänt slag som är plomberad och godkänd vid besiktning 

samt fungerar tillfredsställande. Brukandeförbud bör sålG

des inte inträda endast därför att man brutit r.iot detalj

bestämmelser som utfärdats av ret;cringen eller av nti.gon myn

dighet. Författningstekniskt innebär detta att bestämmel

serna i 21 § första stycket 1 VSL föreslCts f{i en annan ut

formning. 

Länsstyrelse, som misstänker att en rälrnaraI)paratur inte 1ir 

i föreskrivet skick, kan enligt 39 § andra stycl:et V.'.;K före

lät;ga fordonsägaren att inställa fordonet för särskild be

siktning av kilometerrälmarapparaturen. Instillls inte l'or

donct inom föreskriven tid inträder enlj_gt nu i:;UlJ.ande be

sti:irnmelser brul-;andeförbud för fordonet. Vidare c;älJ.er en

ligt 56 § 2 VSK att fordonsägare som inte iakttar förernt:

gandet dörJs till böter, höL;st 500 kr. I de faD JUnc;~-;tyrel

sen missti.inl~er att en rälmarap;:iaratur inte Ur .i förc,s;-:_rivet. 

skick torde brukandeförbud redan i'örclj_gc;a enlj_c;t 21 ~ 

första stycket 1 VSL j_ sil.väl nuvarande soo föreslagen lyck~ L

se. Med hänsyn till denna omständj_ghet och tj_ll att bötes

straff 1-:an fölJa om föreläggandet inte ial,ttas ari>;cr vL 2t·c 

brukande förbudet cnlic;t :'59 § andra stycket VSE lcan ut;~-~'. 

Vi har erfarit att länsst~rrelserna i J j_ten •.:tströcl·:~'j_n;,; ut

nyttjar möjligheten tj_ll förel~ccande or bcsiktninc. SnJi~t 

vLr mening !:an si'tdant fö:-olöccari.de i :;-::".nca fall vara ett 

effel:ti vt sätt att l:ornraa till röt ta r~cc! fel oc!: bri st0!r i. 

r:fänarapparatur-211. Förutsti_tt:-1inL;ar torde c::_:rför f:5reli:~p;a 

att utnyt-i:;,ja r.:ö;3lic'1.ctcn i större utstr'.icl;nj_n;_:; .';in sor~ sl;o1· 

nu. 
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':rt!kandeförcud för l:ilometerskattepliktii;a fordon inträder 

~!ven ni!r föres};:ri ven uppgift för beräkning av kilometer

si:a"ct inte har lämnats. Sådan uppgift skall enlie;t 18 § 

tred~e stycl~et VSL rn.rnnas för varje s}~atteperiod. iJärut
över skall enligt 5 § VSK uppgift lämnas 

när kilometerskatteplikt inträder första gången, 

n~ir ett fordon upphör att vara kilometerskattepliktic;t 
av annan anledning än avställning, 

när avstiillt fordon tas i bruk på sätt som Ur tillåtet 

för sådant fordon, 

när avställt fordon upphör att brukas på sådant sätt. 

Avsikten med det nu diskuterade brukandeförbudet synes ha 

varit att tvinga fram uppgifter som gör det möjligt att 
beräkna rätt skatt. 

Lämnas inte uppgift i samband med att skatteplikt inträder 
första gången föreligger visserligen viss risk för att 
skatt kan komma att påföras med felaktigt belopp för den 

första skatteperioden. Med tanlrn på att avstämpling har 
gjorts både vid installationen av räknaren och vid besikt
ningen hos ASl3 och att räknarställningen vid båda avstämp
lingarna antecknas i bilregistret, blir dock felaktigheten 

normalt obetydlig. Det bör noteras, att efterbeskattnings
grund enligt 25 § VSL finns, om uppgiften inte lämnas. Vi 

.i1ar också erfarit, att fordonsägare numera i stor utsträck

ning underlåter att lämna uppgift i samband med att skatte

plikt inträder första gången. Vi har ingen anledning att 
tro att brukandeförbudet därvid iakttas. 

Om avstämpling inte görs i samband med att skatteplikt upp

hör av annan anledning än avställning, t.ex. därför att 

fordonet skrotas, förs ut ur landet eller blir skattebe

friat enligt 40 § VSL, -kan skatten också konuna att bli fel-
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akti;:;t bertilmad. 2:nligt 23 '.i tredje stycket v:::;L, skall 

statten - or:1 deYl inte lmn beriil:nas med ledning av u~;:J.C?;if

ter ::_ bilrer;istret eller p{; ::;ru'.1dval av vcrl;st~Uld ut

redning - faststi.lllas efter skälig grund. Den fel::J.l-~ti;-;i:et 

i fråga om slrntten, som !i.an upp:rnr:rrna ~cd grund av att urr,-i

giften inte lämnas, kan endast i undanta,ssfall vara rr.er 

betydande. ~fterbeskattningsgrund föreligger oo upa~iften 

inte Lirmas. 

i·:är avställt fordon tas i bruk piJ. sätt som är till[,'cet [ör 

avsti.lll t fordon, t. ex. inom inhägnat Oi:ir[,det eller med. ::-;töd 

av saluvagnslicens, liGger det i fordons~sarcYls intresse 

att cöra avstärr.pling. I annat fall komucr S:;att 1örr eller 

senare att debiteras även för den sträcka fordonet har 

använts under avställningstiden. 

Fbn:lonsägaren har däremot inte samma ccenintresse av att gö

ra avstämplint; i samband med att avställt fordon upphör att 

brul-:as på sätt som är tillr.itet för sö.dant fOrdon. En s<~dan 

avstämpling är dock nödvändig för att ett startvärde sl~all 

finnas för skatteberäkningen. Om avstämplin1~ inte gen; 

föreligger enligt nuvarande besttimr:ielscr brukande:Cörbud och 

fö:::-utsättningar för efterbesJ{attning och piHör.:nc; av :;l:attc

tillligg. 

Det förekommer ofta att avstämpliYig inte görs i samband merJ. 

att avställt fordon upphör att brukas p<~ st!tt sor.1 ~ir t'!.ll

låtct. Si:irskilt vanligt torde detta vara när ett bilhandels

företag har bytt in ett kilor:ieterskatteplil{tigt fordon, an

vänt det med stöd av saluvagnslicens efter avstämpling en

ligt 5 § första stycl(et 3 och sedan sålt det. Den nye äga

ren saknar normalt kännedom om att avstämpling har gjorts 

under avställningstiden och fullgör därför inte av

stämplingsskyldigheten. 

Enligt vår uppfattning är detta förhållande inte tillfreds

ställande. Vi har funnit att bestämmelserna i stället bör 

ha följande innehåll. Avstämpling enligt 5 § första stycket 

4 skall, som nu är fallet, alltid göras om avstämpling dess-
10 Rik~dagen 1978/79. I sam!. Nr 94 
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förinnan gjorts enligt 5 § första stycket 3. Betydelsen 

av att den förstnämnda avstämplingen görs bör betonas genom 

en anknytning till bestämmelserna om avställnings upphöran

de. För att avställning, i den angivna situationen, skall 

upphöra bör därför krävas att stämpelkort enligt 5 § första 

stycl<et 4 har getts in till länsstyrelse. Detta bör gälla 

även i de fali som avses i 17 § första stycket andra mening

en VSK, dvs. när särskilt bevis om avställnines upphöran-

de sl,all meddelas enligt 33 § andra stycket bilregister

kungörelscn, Vårt förslag på denna punl<t förutsätter änd

ringar i 5 och 6 §§ VSK och 55 § bilregisterlrnngörelsen. 

3rukandcförbud föreligcer oc!rnå, or:i uppgift till ledning 

:ör bcrfö:ninc av s~1:att inte lfamas senast vid utg<:ngen av 

varje skatteperiod. Lämnas inte s~dan uppgift, beräknas 

skatten skönsmässif,t med stöd av bestämmelserna i 22 § 

VSL. Påföringen sker automatiskt efter särskilda grunder 

som fastställs av RSV. Även om fordonsägaren betalar den 

debiterade skatten, blir fordonet f.n. belagt med brukan

deförbud. 

:~rulm~1d0för::iudet har i detta fall, J.il:sorr. i de r.Urmast 

fiirc.'_;i:cnde fallen, inte till syfte att i'ör!1inci1'a anvi:inc1an

det av ett fordo:-i, var:::; r~llrnare inte furtgerar tillfreds

st;illanC.e. 0ct lir i stället undcrH,tcnhetcn G.tt sända in 

stil::l;~·cl;wrt til] r.:j'ndigheten i 1ri::;a son: leder till bru-

1-:andcföri:Judct. S~i länr;e räl:narcn fungerar tillfredsstäl

lande noteras d5rsträcl<an i räl:naren och i:or::mer därför att 

fram.;::8. av senare insänt stär:tpeli:ort, t, ex. vid närmast föl

jande ordinarie avstämpling. i'.:nlir,t vad vi har erfarit 

ial' ttas ciet nu avsedda brukande förbudet knappast alls. 

Vi ,,3 r ine•l n~\nsyn tUl vad vi nu '.iar anfört funnit att det 

o::·uka~1dc:C'Urbud som intrUder när föresl:r i ven l:lirlän,;--;dsupp

;_:ift inte Hi.r.n:.as - om det ia\-:ttas - ö.r en all t:för kraftig 

sanj:tion i förh::i:u_ande tj_ll förseelsens art. I den rr.ttn 

förbudet inte ial:t~as fyller det U)pen'::larli;cn inp.:en fun\:

tion. Vi förordar cEirför att bn!kondefi.irbudet .L desc;a 1a1l 
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slopas. Vi vill i detta sammanhanc; pelca pu att beslmtt

ningsmyndigheten kan ta initiativ till en slmtteutredning 

om cm fordonsägare w1derlåter att lärnna körUingdsuppgifter. 

Slutligen föreligger bruY.:andeförbud för tilometerslmtte

pliktigt fordon enligt 16 § och 21 § första stycket 3 VSL 

i de fall du fordonsskatt eller kilometerskatt sor.i har för

fä.lli t till betalning inte betalats. Bru;mndeftir"tiud n;Eiller 

dock endast om s}~atten avser det innevarande eller n~irrnast 

förec;ciende sl{atteuret. FörbCidet gäller i:1te or:r s!:atte:·1 ilar 

fastställts ;:;cmom efterbestattning och <'lvilar e:1 tidi,~;arc 

ägare av fordonet. 

Drukandeförbudet pu grund av obetald vägtraf.i!:s1mtt ~ir :J.:1-

knutet till regler11a o:n kontrollmärl-:e i 28 § bi.lre.~ji:oter.:: 

l:ungörelsen, I princip läm!1as kontrolln:J.rl:c fö:- ett for

don ut endast oo vägtrafiksl:att för forc.",onet iir betald. 

Brukandeförbudet har bl. a, dlirför haft en ~~o si ti v effel:t se.: 

betalningen av vti2"trafilrnka tt. Vissn ol;:i,'.;enh;:ote:- r:r0d bc

stii=elsen har docl: D2talats. 

Det har förelrnmmi t att l:ronofogdemyndigheter!1a i vissel. fnl::1_ 

haft svårigheter att exe!{utivt sälja ett fordon vili:<=t lT'1-

tandeförbuci :pö c;rund av obetald vli,r:;trafil:slmtt .c;2lle~, efter

som viirdct av forrlo:iet har reducerats oed s':;:n;tcshllci.en. 

Den sor.-i köper fordonet m;}ste nämligen i nral:til-:en b~taL:! 

s;~attesl-:ulden fö~ att ff't ::i.nviolncia det. I n<i:.:ot frtll u:::;,:::;e:;; 

sl·:atteskulden t.o.m. ha övcrsti.git .fordo~:1ets v~rc~0, vur-i'C .. ~r 

l~{~con e:{e~:uti V försäljning inte har 1~w1nat C~cno1:1föro.s. I 

princiIJ saoca problem föreligg 12r n.3.r e!1 l:onl:'.1rsi'örv2l taro 

stiltjor l:onkursboets fordon, so:1 Lir Oeln::;t~dc: r:~ed v~tc:tr:)fl~:

s:-~attc.sl·~uld, p.0. offentlig nu~r.:tion eller ~.J.nd,~·~r ~""'.and. -~J.'tor-

so~ 1-.:öpa.ren raöste b·~tala sl-:nttes~·:uldcn för att li': brul·::J. for

donet, l:an stnte:--1 fal:tisl':.t f<'t full lil:vic'i :Ci.ir sl:attc.Cord

rinf!en trots att förr:~C!n::>riitten i lwnl:ursr:>n inte r;:otivei0 ar 

dettn, 

c~nligt vår ur:•pfattnin::; är det otillfredsst~illanrJ.0 att de<: 

e;:elrntiva förfarandet i vissa falJ. kan hindras av e'!::t even-
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tuellt bru:;a:ideförbud. Det 1'-ir också beti:inkli[;t att :t'Jrmc1n!:.

rättsord>1inzen i andra fall i praJ.:ti!-;en bryts. V.i an:oer cfär
fijr att brukandefö::--budet i princip bör hävas i d<.:ssa fäll. 

llrt:kandeförbudet bör enlie;t vår uppfattnin3 kwma hävas 

oberoende av om den skatteskuld som medfört förbudet å

vilar närmast fi.5reg8.ende elJ.er tidigare ä.:;are. Det sCL!mar 
nämli.::;en från principielJ synpunkt vem som L-i.r skyldig 

att erlägga skatt för en viss skatteperiod. Avgörande är 

i stället det faktur:i att ett skattebelopp m{iste erUige;as 
för att fordonet skall få brukas, eftersom l<öparen Vlir
derar fordonet med tänsyn härtill. 

Vid exel:utiv försäljning av ett kilometerskattepliktic;t 

fordon kan fordonet vid försäljningstillfället vara belas

tat med viss latent skatteskuld, nänligen för den kilome
tersl<att som har upplupi t under en skatteperiod, men som 

i:innu inte har förfallit till betalning. Vidare kan fordons

sl<att vara debiterad men inte betald för tid efter försälj

ningstillfället. 

2nli,c;t vor uppfattning bör av praktiska ski:il inte krävas 
att fordonsstatt, som köparen enligt gällande bestämmelser 
inte är skattskyldig för, betalas för att brukandeförbudet 

skall hävas. Detta innebär att köparen i åtsl<illiga fall 
slipper att betala skatt för en viss tid som han äger for

donet. 

Liksom i fråga om fordonsskatten talar praktiska skäl för 

att de nuvarande bestämmelserna om skattskyldighet för l<i
lometerskatt behålls oförändrade. Köparen kan härigenom 

få betala kilometerskatt för den föregående ägarens körning 

under den senaste skatteperioden. 

Efter exekutiv försäljning kommer alltså obetald vägtrafik

skatt, för vilken en tidigare ägare till fordonet är skatt

skyldig, inte att medföra brukandeförbud för fordonet i nye 

ägarens hand. 
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Best.::l~E~t~ls(~rn.:1 0~·~1 1"1äv2~1i."ie av bru;:3.r~.dcförbud -:Jör :·~:~lJ.a .-.-c

nerell-c i sanband cec..i e:·:e1~uti va iörsjljni.ni~;ar, dv::;. bDde 

sul,j:1in;; cindcr hand. Durer.iot anser vi inte att det finns 

sk~l att L'ito. i)csturri:::clscrna omfatta S<~l<bnc! fl"irsi~ljnL11·.:ar 

i car.~~and 1:ied indrivnlnc j_ s.~·:. allr.1änt r~.[~l ~--~0:1i kan ~,cdc:e::> 

av l:ronof'o~::d01:1:,.'"11C:i~)1ct. Att j_nf(.ir<J. c~n s~'~dan orct--::i:1i-_~ ~-;J,;.-'"111\:? 

dessutom leda till administrativa sv~riGhcter. 

1·1öjlif::hetcn att :·13.va Oruj';:3ncieförbudct ·uc:r ocl'~.s~~i i !·:onl:ur:::~

fallen vara c,enereJ.1. Inte i1eller för cies:::.a fall bör s2:.\r-

tcst;lrunelser införas lör s1·~attebeta.lnin_!~~. ~-~0\·Jli;~~~:cte:1 ~ör 

enJ.ic;t v:J.r UJ;pfattninD utnytt0as i d'? faJ.J. l;o~1::ursuoet: fort-

l:onturs[,oct överl::)ter fordonen tiJ.J. annan f.i,:;nr-?. liar }:or:.

kursboot förv'.,irvat :Cordon bör däremot de vanl:!.c;a ocst:::_mn~rJl

serna o~n br·u1'andeförbud i:;älla. 

Även i andra falJ. ~'.n de nu besl:rivna ~-:an det c'1li~::t v::,r u~::,-,

fattnin;; n.nnns n:.,:'.C'dning att h~~va brutanC.efi5rbud. Att i 

författning ange dessa fall är dock inte möjligt. Det 

bör i stället i VSL anges att särskilda skä.l skall föreligga 

för att förbudet skall hävas. 

Som exemriel !)2. faJ.l då förbudet bör !:u:·ma i18.vas k2~1 föJ.jandc 

nämnas. När sl·:att har restförts och överJ.tir:nats för indriv

ning, kan den skattskyldic;e ofta träffa avtal 1::ed ;:ronofog

demyndigheten om en avbetaJ.nings!Jlan för slmtten. Snligt 

nuvarande bestä=elser ur det emelJ.ertid menin:_;slöst att 

göra upp en sådan plan, eftersom de fordon som lir beJ.nstadc 

med sl:atteslmld änd{1 inte ft\.r brukas förrän hela statten 

har betaJ.ats. Möjlicheten för den sLattskyJ.d.i.c;e att betaJ.a 

slmlden kan docl~ ofta ligga i att han t. ex. kan fuJ.lföJ.,ia 

ett kontrakt om transporter eller i att fordonet allmänt an

vänds i rörelsen och därit:;enor:i ger intäkter. I ett sc°idant 

faJ.l bör brukandeförbudet kunna hävas, åtminstone temporlirt. 

Däremot bör brukandeförbud enligt vår mening inte f{1 hävas 

av den anledningen att en köpare inte har varit medveten om 
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förbudet. Detta gäller oavsett skatteskuldens storlek och 

oberoende av förhållandena kring försäljningen i övrigt. 

I-fävdes förbudet i sådana fall, slmlle det finnas ris!\ för 

missbrul~ ocl1 förbudet skulle bli mindre effektivt. Det kan 

också sägas att det får anses ingå i köparens undersöknings

plikt att ta reda på om någon skatteskuld ;'!:vilar fordonet. 

I samband med exekutiva försäljningar bör reglerna enligt 

vår uppfattning utformas sii att brulmndeförbudet på Grund 

av att sl(att sorr: har förfallit till betalning inte har er

lac;ts upph~ivs automatiskt. Kronofogdemyndigheten f:j,r d& 

sända un;gift om försäljningen till länsstyrelse, sol'.l un

danröjer. förbudet i bilregistret. 

Sam:na ordning torde dock inte kunna tillämpas i fr&ga Ol'.l 

för~åijninc;ar som [;Örs av konkursförvaltare. För dessa fall 

bör en ansötan oeh s2.rskiJ t beslut krävas i varje ens};il t 

fall. Detta gUller oclrn:l de övrJ,3a fall d;) brul;andeförbu

ciet e:1lj.c;t vfJ.r uppfattninc bör kunna hävas. 

FrDga om hi::ivande av brutandeförbud bör prövas av en enda 

1:iyrH:ii;hc t, i de fall förbudet inte hävs autonatiskt. lfäri-

1;enon l'.an tillämpningen av bestämmelsen bli enhetlig, vil

ket vi bedömer som mycket viktic;t i ärenden av detta slag. 

Deslutai;deriitten i s[tdana ~irenden bör lUrapljccr. anfi.irtros 

H.:::>V • 

I de fall ."..SV beslutar om upphävande av ett brukandeförbud, 

får detta ncddelas till länsstyrelsen, som utför erfordcr

liGa recistertransaktioner. 

V:'.iro. fcrsla;:; betr::Lt.'fande ;;iöjli.:;heterna att undanröja bru

i=.andcfC'.rbud inncbiir ändringar i 16 och 21 ~-~· VSL. Dess

utoo fär följdUndriilg;ar göras i 28 § bilregisterlrnngörel-

sen. 

En 2.Dnan frJgo. med anknytning till vad vi nu har behandlo.t 

~iller fordon so~ har s5lts pfi avbetalning och so~ ätertas 
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av säljaren. I dessa fall gäller nu inga särskilda regler 

om brul<andeförbud. Före den 1 januari 1975 gällde emeller

tid inte brukandeförbud för säljaren om en skatteskuld hade 

uppkommit under den tid avbetalningsköparen haft fordonet. 

Den 1 januari 1979 träder vissa nya best'immelser i kraft, 

som avser bl. a. :J.tertagande av fordon med v~i.gtrafiks!rnt te

sl;uld. r_nlit:t av riksdac;en antac;na lagar om avbetaln.ings

!1:öp r:Jellan n:-:.r.i:l[Sidkare m. fl. och om '-indrinc; i lrn:1sume'1t

kredi tlagen ( 1977: 931), sirnll ri'1ml.igen viss avr'ikri.irig J:;J 11-

na c;öras i s~nband med 1terta~ningen (prop. 1977/78:142, 

LU 1077/73:Yl, rskr 1977/78:372). /i.vr'=tJ:n-i.~1g J:or:imer att f"

sl:e för betaln.ing av st1: 1lld som <"tv ilar ;-;öparen, men so:n 

s'iljaren måste betala för att lrnnna ~,terta en vara, eller 

för att efter ·'\.tertagriin[;e'1 ';t.L1.•a bru:<a denna ):; av:::ett 

s':tt. :::o:n e'.1 föruts::ittn.i.nc ,,:n ler att :nar: vid r:terta~;:ti'.;.;:_;e:! 

fä.r ett pos.itivt restv'.5.rde, dvs • .i princi;1 att fordonets 

v'irde i:i.r höcre iin krjparens :1terst:}ende skuld till s::i.~are!'l. 

L,,-,dast skillnadsbelo;ipet kan avr'il;rias. ::)r; n~ra författ

ninr:sbestt'.m:nelser:1a in:1eh'U ler all ts.-"'. i~1;;a recler o:n de:; 

fordra:1 so::1 s.':iljare:1 lca,1 f•0

\ ?:~1 ~;i:ipare:.: för att der: betal

da sk~lden ir större in skillnadsbelo9pet. 

Geno~1 ek~ nya bestiimr.1els0rna :Ul.r avbetalnincssiiljaren i vis:::::i 

fall r~öjli::;het att fu kostnadstLl.ckning för don betalnin:; 

han tvin.~;a:o; göra för att fö brul~a ett fitertac;et fordon. Fi)r 

dessa fall finns det ingen anledning att ijvey-v~i::;c:. c-1 önd

rinc av best2r::r:1clserno. or:-1 i::Jrui:andeförbud. :=ne:llerti.d. Lcrn 

.fordot1~ts v~ird~: vara ~:1incirc ~in .s~iljarer..s .fordra::i D:~~ >J.:1;0.rcr1 

och s!~attcsl:ulden tillsar.1::1.3n!J. J:_ilj~I'C!l. l:2n c:i': .-!.!ltC' c;e·:;or:: 

avrfi~:~ing ft: t.=_ic}~niil;: för :~ostr..o.dcn. 

/'>.V stor betydelse för ::1ujli.[::;h~t0r11a t~_lJ r;tJ~ ['O::::i_ti\'t Y'''c:"l.

V~=ircl(~ i:ir t. t?Z. vili:cn 2.Vbctalnincsr1 l~H1 ~:Jorr: ::i.·)~~~~1r,Gr!. oc!·~ s~:i~-

jcire ilar 1-::or.:rni t övere!15 Ol'l. Ou bru!:ondeförbud o::t r:Uvdes 

autor~.atisl:t, far!:.s enlir_~t v<:ir ui:·1Jf::ittnin~ l;l.a, <förför vi:::::. 

r_i..::;1: för rrij_s:.:;brul·~ oc:1 d~irmecl .i:"'öJ ;j~rH.~C? ;_;~:attr~bor·~ . .:.'all. 
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De beskrivna svårigheterna i återtagningsfallet skiljer sic 

oci\S<~ !>rinci)"liell t frö.n problemen i samband ned exekutiva 

förs~iJ jningar och konimrser. I iltertagningsfallet finns en
dast tv:'.i parter säljare och ){öpare - medan det i övric;a 

fall !·:an finnas även andra fordringsägare. N3i:;on konflil:t 

meci andra rö.ttsregler, t. ex. förmensrättsordningen uppstiir 
inte heller. 

Enlir,t v2r uppfattning har problemen i samband med ~tertag

n.inc;ar nu lösts pt~ ett tillfredsställande sätt. Vi anser 
d(irför inte att det finns anledning att för dessa fall över

vär;a i:indrinc:;ar i brul:andeförbudsbestfönmolsen. 

Slutligen vill vi ta upp en fråc;a av administrativ l:araktär. 

Det föreko~~er relativt ofta att köparen av ett fordon inte 

blir medveten om att brukandeförbud gäller för det fordon 

han har köpt förrän efter lång tid. För att undvika detta, 
bör ett meddelande sändas ut till den som har förvärvat ett 

fordon som är belagt med brukandeförbud. Utsändningen av 

meddelandet kan göras helt automatiskt av TSV för länsstyrel
sernas räl:niYJg. Vi anser därför att RSV och TSV bör utarbeta 
en rutin för utsändning av meddelande om brul:andeförbud. 

:H\.i:;on för!attnin[;sändring krävs inte på denna punl:t. 

4.5 Förseningsavgift 

Av svaren pil den förfrågan som vi har gjort hos länsstyrel
serna framgår att förseningsavgiftsinstitutet vållar 

stora tillämpningsproblem. De nuvarande bestämmelserna 

har också kritiserats från rättssäkerhetssynpunkt (se avsnitt 
3.1.1). Det är mot denna bakgrund vi har ansett det angelä

get att ta upp denna fråga. Vi har däremot inte funnit an

ledning att nu behandla bestämmelserna om skattetillägg. 
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/.~. 5. 1 ~Sföringsgrunder m.o. 

~'örse~inGsavgift" e~liGt VSL utg~r ?lflr st~impell<or·t l:1Lc~ l1~r 

llir.-:.nats i föresl·:rive:.~n tid. Avgiften i.~r -1oc 1-;:r. c:1J.0~, or: 

ett av de tre :1:.in::ost :förec;C,ende u:)pbördstillfiillena, 2UC i:r. 

( s, l:. dubbel avc;ift). Dul:::bel avgift utgr!r oci: c'{ or;: ;: :';n ren 

har anmanats att lön;na uppt;ift, men inte gjort det i!:or:; Ud 

sorr. föresi-:.riVi ts i anr.ianingen. 

J·~ilometers!·:atten skJ.ljc:ir sic; frii.n övrica sl:atter b~ . . e.. c;o

nor.1 att sl:att,;n inte uebiteras mod lcdnj_nr; av lirci::_:'J.r:,1~Lr)·1r;r' 

no:;i att ett J:ort, sor_-, har st'l!Tlnlats i r:1;'.nnrr;;n, s:.ir.d::; t;i_L_ 

KiloE1eterri.:ilmaren rec;is tre rar :l:'ortlöriande fordo,_1e :;~3 Jr.:·:,:--

!Jtr:icka. Om UTJ~.-.1[:;i ftsskyldit;hetcn inte fu~_1g;jr3' dV3. rJr;: 

st:ir.irielkort för en s!·:a t teperiod ute blir, fLr s'.;:<t t t·-cn fi_;r 

0.P.ct sl:3.tteporioden debiteras skönsmässigt. Det görs 

automatiskt enligt regler som faststälJs av RSV. 

Görs avstämpling vid utgingen av nästa skatte-

period l:an inte heller skatten för den perioden beräknas 

exakt, eftersom ett ingångsvärde för perioden saknas. En
ligt de rutiner som tillämpas nu, skall skatten :för denna 

andra period bestti.Inmas skönsmässigt som sl~atten för de b&da 

perioderna tillsammans, dvs. för tiden mellan de gjorda av

stämplingarna, med avdrag för den skönsmässigt debiterade 

slrntten för den första perioden. Avdrag görs självfallet 

längst till noll. Skatten för nerioderna tillsammans Jean 

på detta sätt automatiskt bli rättad. 

KilometerrUknarens fun!{tionssätt tillsammans mr2d beskatt

ningssystemets uppbyggnad och automatisering gör alltsti att 

en utebliven ordinarie avstämpling ger mindre noc;ativa verl·:

ningar - sor.i t. ex. risk för skatte bortfall och öl~ade ad

ministrativa kostnader för myndigheterna - än en utebliven 

eller försenad deklaration inom annan beskattning. 
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Problemen blir betydligt större om mer än en avstämpling 

uteblir. Eventuella felberäkningar i den skönsmässiga på

föringen ackumuleras då, Möjligheterna att andra föränd

ringar, t. ex. ägarbyte, har skett ökar oclrnå, 

En vanlig anledning till att ordinarie avstämpling inte har 

gjorts och att påföring av förseningsavgift därför ifråga

satts, är enligt uppgift administrativa svårigheter för for

donsägaren, som t,ex, att fordonet inte har varit tille;äng

ligt för honom. Det kan ha funnits på verkstad eller till

fiilligtvis ha anvioints i en helt annan del av landet än re

gistreringsorten, För fordon sor:1 används i utlandstrafik 

upfJzes sv2righeterna ofta 1 igga i att fordonet bara varit 

i Sverige under en kort tid för t.ex. omlastning och att 

man d2 inte har nätt det med stäm~elkortct. 

Or:1 de försla.::; till w1dantac; från skyldic;heten att c;öra ordi

narie avstämplinc som vi har lagt ::rar:: i avsnitt 4.2.4 ge

nomförs, kor:ur:er antalet förseningsav;;i.fter ::;orr. har ~.in grund 

i adc.ini::;trativa svilric;hcter för de sl:attsl:yldiga att minsl-:a. 

Grundcr:io. för p{Jföring av försenings::ivgift Ur i stort sett 

de samma över hela sl~atte- och avgiftsor:irudet. uet ~ir ock

s:'! enligt vDr rnenint! en naturlig ut.r;6ngspw1kt, att bestäm

melserna bör vara s:l lil;artade som möjlict. 

De speciella förlillllandcn som gäller för kilometerskatten 

medför enligt vfo:r mening att en enstal(.a fc)rsening kan be

hanG.las p<:! annat sätt än inom skatteomrudet i övrigt. En 

ensta~<2 förseelse ökar l-:nappast ris!:crna för skattebortfaJ.l. 

Den leder inte heller - sett (iver två skatteperioder - till 

att skatt p~förs med för lugt belopp. Slutligen ger den 

inte rny!1di.'.3het0rna n:};_;ot cgentlict !nerarbctc. Enli;t v;'ir 

noning Ur det dtir:'.:ör tillräckligt on förseningsavgift ut

c)r i de fall s, k. dubbel avgift nu utc;C:r, dvs. vid upprc

~)ad förseelse och n2r sl:attsl:yldig inte lämnar uppgift som 

s8.rsl:ilt r:ar 1-:rtivts av honor.1. 
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En enstaka förseelse bör enligt vår mening föranleda en

dast en skriftlig erinran till den skattskyldige om be

stämmelserna om uppgiftslämnande och om förseningsavgift. 

Om den skattskyldige upprepar förseelsen för samma fordon 

inom tre skatteperioder, bör förseningsavgift påföras. Den 

tidigare försummelsen blir således en av förutsättningarna 

för p&föring av aveift. 

När beslut om avgiften skall fattas, kan den sJ.:attskyldige 

J.beropa ursäktliGhetsgrunder för båda förseelserna. O:n 

det enliet bcstämr.lelserna i 37 f § FFL får anses urs~iktligt 

att uppgift inte har lämnats eller har li:innats för sent vid 

ett av tillfällena, s~':~\:'.~- :i.vF_"iftcn r,fter1;;es. Up!)repas för

seelsen igen så att tv:"\ ej ursäktliga förseningar in

träffar inom tre skatteperioder skall avgift påföras ned 

100 kr. 

En nacl~del med att beslutet om förseningsavgift lrnr:m1er att 

innefatta tv& förseelser, är att tiden mellan den första f'ör

seelsen och beslutstillfället l:..an ~rnmr:ia att bli l{mg. Vissa 

sv&righeter kan då .föreligi;a att av;:;öra om cftergi.ftsgrund 

finns, För inlwmstbeslmttningens del iir tiden mellan :::'örse

elsen och beslutet emellertid regelmJssigt cinst 8 m~nader. 

Detta hci.r enligt vad vi har erfarit inte orsG;:Gt n{.;jra svti-

r igheter. Enligt vår upp.fattnin;:; tör dC! ::;v{'.ric;ho"ter sor.1 l:an 

uppkomma för l:ilor:ieterskattens del l·:w"J.na bernioistra::;. 

Ordningc11 oed dubbel avgift i vissa fall Lan bii)eht:llas i 

det föreslagna syste:11ot. FörutsLlttnin;cn :'Gr att d:,JbiJel av

c:;ift sl:<J.11 utgii. bör dC vci.ra att avcift hai· ;~:·.i'~ir·::.s fcjr ;~,in:~t 

en av de tre n~0irr.1ast fcjre:::;:'iende si·:attepe:::'iodern::. DuLx·l 

G.VGii't Oör ";.JL sar..na s~itt sor~ nu ute:": ~i vei"l nLl.r s~·~a ttsLyJ.d =-.:.: 
underllter att lämna uppciit som s~irsl:il t har i:r~ivts 3.V r10-

no;:i. 

3c.stUnlr.telserna om fUrserd.ngsavrsift enligt v::.:.L l~~::.1.!.Gr aJ J t 

upociftslämnande, dvs. inte endast upp,1:-;ift frun ordinarie 
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ci.V~:;-:.i.i::ii";lini~. I ;)rai-:tL-;en påförs av::;ift docll: encio.st i de 

sistnibnda :fa11en. Vi anser att denna praxis bör lo.gfästas. 

Avgift );or;:.'1er d~irför att utcå vid upprepad försening i sam

band med ordinarie uppbörd och vid försummelse att i tid 

lL\r:ma uppc;ift som slirskil t lffävts av fordonsäc;aren. 

Fordonsägo.rens skyldighet i samband med upp,r;iftslämnande för 
kilo~e~erskatt ~r att han sko.11 posta ett stämplat kort sc

nact viss da:;. För i stort :>ett o.lla o.ndra skatter ctiller 

G.tt C.en sl;attskyldic;es uppgift ( del~laration) s!:all ha lrnmmi-:; 
i:1 ti 11 en ;nyndir-;het senast viss dag. Vi anser att sar.JTia 
pr:Lncip bör tillär.ipas för kilometerskatten. I 7 § andra 

~;t~rcl'.:ct VSl\. bör därför före skri vas att stämpellrnrt efter or

dinarie avstämpline skall ha lrnmmi t in till TSV senast viss 
dag. Denna dag kan lämpligen bestämmas till den 4 i måna

den efter avstämplinc;smånaden. Samtidigt bör bestämmelsen 

om när stämpelkort senast skall stämplas upphlivas, 

Vil.rt förslac; innebär att vissa nya adr.!inistrativa rutiner 

mu:::te införas hos t.iyndigheterna, Erinringar om gällande 

°rJesti.-immelser skall t, ex. sändas ut till den som första 
gtingen c;ör sig skyldiG till en förseelse. Detta !.;an göras 

automatisl:t av TSV för länsstyrelsernas räkninc;. En kopia 
av skrivelsen bör gå till länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
adress m.m. bör anges i erinran så att eventuella förfråg
ningar görs hos r~itt myndighet, 

Om vårt förslag genomförs kommer antalet ärenden om förse

ningsavgift att minska avsevärt. Ca 80 % av antalet ärenden 

om förseninesavgift gäller nämligen enstaka förseelser, som 

enligt vårt förslag inte skall medföra avgift. Länsstyrel
sernas personalkostnader för förseningsavgiftsinstitutet 

komr:ler således att minska betydligt. De personalresurser 

som frigörs bör ku.'1Ila användas för angelägna uppgifter inom 

vägtrafikskatteområdet. 
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!+.j.?. 

;ift av av~ift m.m. 

Li~~~: 2.st~/rcl sc:r~a s 3·v...-.::r ~~~~ v~~·~.r i'örf!"'~·J ;:a1; vj_~=ir o tt b0 .:~..L~~~Dmc l.

scr~1a ort~ p{~förinc; ocb.. eftergift av avrift tilJ.J~~r::pas r.:~rcl·:e-c 

olil~a. av l~ns~~tyrelserna. Lf·i:isstyrolso:n i ~-:)tocl·:hol~[; i; _ _;;-;. 

t. ex. cftcr[;er clJ.er p&för inte avc;ift i ca '/7 ;i av antalet 

ifr:O..rrasatta fall, nedan motsvaraYJde siffra för li_i_n,;styrcl

sen i. llalla.nds län i·ir ca ? 5~. De anvisni.nr:ar tllJ. ledni.r•c 

för l:.insstyrelsernas tillämpnini::; av ue::.t2r:1:>eJ.::;cJYT1s sorr: H.~V 
utfärdat (i-~CV lp 1~!76:-1) har st1ledes, c:1lic;t vac:. vi 11:-i.r l-:u:1-

nat fi.nna, inte lett till en enhetli~ tillLlmpning. 

De uppgifter om andelen cfterr_:ifter r.1.n. GO~ vi i1ar .f:-~t·L: fri;:1 

Linsstyrelserna by;~;ger till stor del pL unnsk1ttni n_z:ir. Vis:c;a 

jtimföre2-ser l:an doct r;öras rr.ed material som vi bar fi1tt frt.n 

TSV. En jämförelse mellan det totala antalet påförda förse
ningsavgifter för G.r 1976 och 3r 19T! i förh2llande till an

talet utsända meddelanden [, er.a sidar! ocl: ett r.ied fordons

besttndet i resp. län vägt medel tal av up:r,;gi ven ci'tergifts
procent il andra sidan visar, att den verklica efter~ifts

rrocenten bör ligca nästan 10 procentenheter över den sos 

länsstyrelserna har uppgett i sina svar till oss. 

Enligt en utredning som TSV har gjort för vilr rUlming mot
svarar - med fil undantag - ett läns andel av antalet upp

rättade meddelanden om ifrågasatt förseningsavgift i stort 
sett länets andel av antalet kilometers!mtteplil-:tiga fordon. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har dock en betydli.gt större 

andel av antalet upprättade meddelanden om förseningsavgift 
än som motsvaras av länets andel av det totala antalet kilo

meterskattepliktiga fordon (se tabell 2 i bilar;a ~). Om 

hänsyn tas till detta förhållande samt till att länsstyrel

sen i Stockholms län också har en betydligt högre eftcr(;ifts
procent än övriga länsstyrelser, blir skillnaderna mell.'1n 

svaren och totalsiffrorna betydligt mindre, eller knappt 5 

procentenheter. 

Det är enligt vår mening anmärkningsvärt och synnerligen 

otillfredsställande att tillämpningen av bestämmelserna 
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varierar sö. mycket mellan länen. Orsal<erna till den olik

formiga tillämpningen torde delvis vara bristen på kvalifi

cerad personal. Personalen på bilregistren - där vägtrafik

skatten till stor del handläggs - saknade när skatten trtid

de i kraft erfarenhet av det administrativa sanktionssyste

met. En annan anledning kan vara den stora mängden ärenden; 

år 1977 sändes totalt 35 595 meddelanden om ifrågasatt för

seningsavgift ut. 

Vara förslac; ko1:ur.er att leda till en avsevärd minslming av 

antalet Urendcn om förseningsavgift. lföjligheterna att fö 

till sti'1nd en tillfredsställande behandling av varje ärende 

bör däric;enom ölm. 

Vi anser det synnerlicen angeläget att tillämpnin,sen av be

stä!:lI'.lelserna A)ffi eftergift m.r.. blir stl likformig soD möjli5t, 

Detta bör oclrn[! !;unna [1stadlrnmr.ias inoc rarr:cn för i::;ö.llande 

lar:stiftning. RSV: s anvisnincar om förseningsavgift bör }:un

;,.a ;::;i:ira:-: :'.ler utförliga. RSV:s uppföljninz av t.ilHimpnj.ngen 

l:an tro::..igen ocl~sf: förW.ttras. Uppni!s inte förbättringar 

av tLLlän0minr;en av best~iP.1.rnelserna om försenincsavcift ce

non sfiduna ~tgärder, anser vi att en enhetlic tillämpninc 

bör :'.',stadl:om!;ia~i ,:::enom e:1 mer detaljerad lagst :.ftning. 

L~. () Gvrip;a fr{\gor 

Fu:-.:.l:tion.skontroll r:1. m. 

Enligt 2·1 s· första styci-:et V.'>L f6.r ett ldlometersl-:atteplik

tig~ fordon inte brul-:as, on dP. föreskrifter j_ fri'tga or., kilo

neterrfcil:i-:or2"naratur son har meddelats i lagen eller med 

s;;öd o.v den, inte har ial-:ttagi ts. 

För att :!.'orcio!1~o~:':'.aren skall hmna vara förvissad om 2tt o.p

!;3re.ture:.1 ~.:r i :förcsj·:rivct s~·:ic1~, m&stc han kontrollC?r8. den. 

I -':5 ·:;. V.'~I~ stad.gns ciLirfC5r att .~[;a.re av kilor:1P.tcrsk3.ttepJ_il·~-

tj.r,:t fordcn ;_ir ::;i<:yldii::; att l;ontrollcra att r:.ilrnarapparn.tu

rcn ~ir j_ förcstY'i vet sl~icl: ( s. l:. funi~tion::>l-.:ontroll). Däre

:-!1ot ~--iY-!.ns i~1:=:2 föreskrifter or:i hur och hur oftå. s[id3.n l:on-



Prop. 1978/79: 94 159 

troll skall göras. Uppstår fel på apparaturen, är den som 

har hand om fordonet när felet upptäcks, enligt 46 § VSK, 
skyldig att göra avstämpling på särskilt kort och utan dröjs

mål sända lwrtet till länsstyrelse. 

Enligt uppgifter från TSV kommer endast oml{ring 1 500 lrnrt 

med arunälan om fel på apparatur in till länsstyrelserna 

varje år. Som framgår närmare av avsnitt Lf,6,1+ kan antalet 

fel, som borde föranleda sådan anr.iälan, uppskattas till 

45 000 - 50 000. 

Av länsstyrelsernas svar på vår förfrågan framgår, att de 

skattskyldiga inte känner till bestUrmnelserna om funl·~tions

kontroll och anmälan om fel. Bestämmelserna anses också 

komplicerade (se avsnitt 3.1.1). Liknande synpunkter har 

framförts vid de kontakter som vi har haft med företrädare 

för branschorganisationer m. fl. 

Vi har i annat sammanhang konstaterat att ldlorr:eterskatten 

även i fortsättningen bör beräknas på körsträckor, sor.-, 
registreras i särskilda ldlometerrälmare. Det är därför 

vi!{tigt att kilometerrälmarapparaturen fungerar tillfreds

ställande. Så är visserligen fallet i allt väsentligt. Det 
är dock inte ovanligt att fel uppstur på apparaturen, t.ex. 
i form av skadad eller brusten vajer. Om apparaturen inte> 
längre fungerar tillfredsställande registrerar den inte kör
sträckan på ett korrekt sätt. I det fall fordonsägaren inte 
upptäcker detta fel kommer den avstämpling han gör efter det 
att felet uppkom att visa felaktig körsträcka. Förutsätt
ningar för efterbeskattning föreligger då enligt 25 § VSL 
och skattetillägg kan påföras enligt 27 § VSL. 

Om fordonsägaren genom en funktionskontroll av räknarappa

raturen upptäcker felet !{an han lämna uppgift om den rikti

ga körsträckan, beräknad på annat sätt, till beskattnings

myndigheten och därigenom undGå skattetillägg. 

Det kan på nytt framhållas att brukandeförbud enligt 21 § 

VSL inträder om kilometerrälmarapparaturen inte längre funge-
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rar tillfredsställande, 

~:•.Jrrc~l·:·~ l :örJ. Iin./~d~U~)pf,ift. 

:'.:n~: ... i.:·~~: v:~~:.: U)~.Jfattt'~i~r~ ~:~r det av hUn8y"!.1 b&de till fordons

:~~-c.are och :TLyndigheter nöC.vändigt o.tt J'orclons~~;_-;arna Uve1-.L i 

forts:_:, -~;tningc:-i ~:r ::;~;yld.i0a att lwntrollera ri_i]:,_1arappara tu-

i.:rf.:t:::""en~1ctcrno. vi::::;nr doc1~ at·t nuvara~dc bestf.imr.lclse on Si.~-

dan lwntroll inte efterlevs i tillräcklig om.fattning. Vi 

har d'irför övervä~t att mer i ::ictalj rec;lera hur och hur 

ofta kontrollen skall göras. 

I det norska kilo:neterskattesystemet krävs att fordonsäga

ren noterar kilometerräknarställningen en gång varje månad, 

Noterinc;en sker i en körjournal, sor:i medförs i fordonet 

oc:-1 sorr, i_ i::'v::--i'_:t i:1'0ChÖ.ller uppgifter so:'.! riir r~il-:naren och 

r:.~!::1::crs·:.::'_J:>_ninge''- Y5.d o1fäa tillfällen. 

OF.l det norska systemet överfördes till svenska förhållanden 

skulle krävas att avstämpling gjordes med bestämda tidsinter

vall och att stämpellwrten från avstämplingarna bevarades, 

helst i fordonet. I och för sig skulle ett sådant system, om 
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det ial:ttog::; i ~'rai·:tiken, vara ett lrnntrollmässigt hjälp
medel för myndigheterna. Dessutom sl:ulle fordonsägaren själv 
ft. vetsi:ap om att a::.1paraturen inte fungerar tillfredsställ

ande, vill:et innebär att ·han skulle kunna undgå brukandeför

bud. Han slmlle ocl:st1 !:unna · .. mdgi:!. slmttetilltigg för oriktig 
uppgift 0enon att lär:ir;.a up~gift om den verkliga törsträcl<an. 

Vi anser docl; att en tillfredsställande funktionslrnntroll 

kan upp:nc°',s ut2:1 att fordo:nstigarna slmll vara bun\lna av lrnn
trollinterv~ som anges i författning. Fordonsägarna bör, 

SO!!! nu är fallet, ha en gener.:?11 skyldic;het att fortlöpande 

l:ontrollera att räknarapparaturen är i föresl{rivet skick och 
.fungerar tillfredsställande. Kontrollen bör även omfatta en 

avstämpling. Upptäcks fel på apparaturen bör uppgifter om 

datum för upptäckten av felet samt felets art antecknas på 

kortet. Detta bör bevaras i fordonet till dess appara-

turen har godkänts vid besiktning. Däremot anser vi det 

inte motiverat att ha kvar bestämmelsen om fordonsägarens 
skyldighet att rapportera ett upptäckt fel till länsstyrel

sen. Denna rapportering fungerar f.n. inte särskilt väl, vil

ket framgår bl.a. av att endast ca 1 500 anmälningar görs 

varje år, medan felens antal lrnn beräknas till 45 000 -
50 000 per år. 

Vid sidan av denna fortlöpande .funktionskontroll bör fordons

ägarna stimuleras att göra en funktionskontroll under ordina
rie avstämplingsmånad. Härigenom kan fordonsägaren på ett 
enkelt sätt lrnntrollera rH:tigheten av den ]{örlängdsuppgift 

han skall lämna. Uppgifter som behövs för kontrollen - om
rlilmingsfaktor, kilometerräknarställning vid föregående 
ordinarie avstämpling m.m. - skulle lmnna anges po lrnrten 

i samband med att de skrivs ut hos TSV. Fordonsägarens kopia 

av stämpellrnrtet bör dessutom kunna konstrueras så, att den 

direkt kan användas vid beräkningarna i samband med funktions
kontrollen. Fordonsägaren behöver då inte göra någon extra 

avstämpling för denna funktionskontroll, förutsatt att av-
i I Riksdagen 1978/79. I sam!. Nr 94 
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stämpling görs på ordinarie stämpellrnrt. Denna ytterligare 

funktionskontroll kräver inte någon författningsändring. Det 

bör anlrnmr.ia på nsv att undersölm möjligheterna att utforma 

stämpelkorten för ordinarie avstlimplinr:; på det sätt vi nu 

har beskrivit, 

Det bör framhållas att det inte finns nL\.got samband mellan 

funl-;:tionskontroll och grunderna för efterbeskattning. Lämnas 

en orH;:tig uppgift om körsträcka föreligi;er därför c;rund för 

efterbeskattning oavsett om funktionsl·:ontroll har .c;jorts eller 

inte. 

De sl;:attskyldiga bör pCi. ett bättre sätt ön f .n. informeras 

or.i att skc.ttetillUgg kan bli en följd av att rfö:nara::iparatu

ren !'ar' varit ur funJ:tion. ~ttdan infor!Tlation bör 12.r:iplir,cn 

ltir.mas i sa::iband mcc: att fel p~: r:il:r:o.ra!JParaturen har av

J;j~ilpts pL ::;odJ:::ind vert['.tar.J, Vi anser att verkstaden biir 

vara sl::;ldi::; att Ei.ni_a en blanlrntt till fordonsägarcn, pii 

vill:en c:cnne 1·:2.n l~inna U!JP~ift on don tid under vilken rt.il;::-

naren fungerat otillfredssti:illa::tde, or.i den J;:örsträcka soo 

d{t inte har rc;istrerats sar.it o:.i det sätt pil villwt denna 

Gtrdch:a i1ar beri:.U·:nats. 

forcion:::Eir-:o.ren sänder blanketten till 1änss tyrelse sor:i - ·~e

rocncie p:"'. viU:en tid uppgifterna avser - antingen 

::;eno::1 efterbesLattnins röttar sl;:atten fcr en förcg~}enci.e 

ci~tte}eriod eller i förväg gör tillöcg till den körlängds

u:·cy:i.ft som l:or.n:;cr att Eir:mas senare, I det första fallet 

ut.•;;~r enH[:;t 37 d § tredje styd:et FFL inte s;~attetiJ Eir:g, 

c·~tr.:r~;o;:1 de~-: s1·:2tts>~yld2 -;c: sj2.lv har rättnt dE:n oril~tiga 

u:.·H~.i.fl.en. I den ancirc. :·a1J.et bör skatt pt;f(irc.s med rätt be

lopp vid den ordinarie skattcdebitorince~. 

V:°;rt i"örslar: i denna dc·l l:r:iver ine,a Unclringar j_ förfä.tt

nin:':ar so'J uti'.'.irdas av rccerir.gen, Ulirer.iot förutsätter de 

vissa ~indri:-:2;ar i KSN:s f.'i:irc::;l;:rifter till de codktinda verl:-

Gono:n den förc::J.n0!1et orclr!.i!1r:;cr~ nn~0r vi 3.tt ford.ons?j:-:;o.reE::; 

mi:~jlJchcter c;;:ar :J.tt .'.:)1:1!18. l·:orrcl·:ta UfJ!.>;~:ifter ool·! tl'.cr:! r:cnor.: 
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undvika skattetillägg. 

F.n. gäller att ett fordon fär brukas längst till tredje 

dagen efter det att ett fel har uppttic!cts på lcilorr:eterräl:r12.r

appara.turen. iXirofter mt1ste felet titgärdas pti sodl:i:ind verl;

stad innan fordonet på nytt f:"1r anviindas. Sedan felet har 

reparerats får fordonet användas de tre n:.i.rmast följa11d.c d.O.'.';

ar!l<J. innan a:oparaturen besiktic;as hos ASB. Si:irsldld bcr'..!!·:rd.n;: 

f>Örs av tidsfri.sten om felet ur~pstur i. utlandet. 

J~nlic;t vad vi erfarit har det förel:oor.t.it att ett fel ;Ji; ;-:ilo

ir.cter:rälmarapparaturen inte liar J~unnat. i'!tgärdas j_no;;: tre>riar~ars

fristen dUrför att reservdelar har saknats. 

Även om situationen Lir ovanlig Ur det doc!: otill:fredsst'..!llorncic~ 

att en fordonsär:;are cmder en obesttimd tid inte :i).r or:v~.i.r1da 

sitt fordon av s:}dant slc~il. t:nli[t vtir racninc; J.:o.n ;wo blo;;iet 

lösas c;enof.'l att l:insstyrelserna ges ri:!tt att· förl:~n;:;:1 i::"iste:1 

för reparationen av apparaturen ni:ir sC1dant eller nnr;c"t s(fr

skilt skäl föreligger. Möjligheten till förllins1inc av tiden 

bör utnyttjas rc=striktivt. Vidare bör alla beslut i::nol:::.ir;;i 

endast e1-1 lwrtare tids förllingninr; av tidsfri ::.:te11. l de :'.:'aJ. l 

llingri:: tid behövs, far fr[1gan prövD.s p(; nytt ;1:_;r ::"'ri::;L'!: ,,~:.:r 

ut. 

J-:Iecl:-:;t?r 12n.s styre l scn förl Li.ncning av tredo..:;arsf r .!. ~ter~ i_'~_>;:· c~.:;n 

fa.l:tlzka ttirstr~ici~a:l. 12.gi;as till ::runö i'Gr :::>l·:oi:ted0~;_~. ~crj.i1L:c1: • 

.S2irskild u~}~)[_~ift oo LörstrEcl-:3.n 1r:r ull ts~~ l~.iu~·!;_1:-: i :=;:~~dan.-:: 

fall. lJ:;_nfölj::ingen av di::;pen::;fal2.e!1 :t't;r :~.öras :~cn11ellt ;.~; 

ll:ins::.tyrel scrr~a. 

V::;_rt fijrzlar: i fr.::j~o. O;:-! tid2.fristen fcir rc·;:nra.tlo:.;. 3.V Li.~o

r::.eterr~.il-:no.rar>paratur, förnr~1ed9r vissa :.'ö:'fu tt:ilnc;~J;_~.r~Cr.~nr.u.r. 

1 V8L bör a~'l/:~es att rer:;orint:en eller 1.1yndi_s~·1et .SOJ:i :·c·: .. ·:,:-_:ri~1.=~:cn 

bestfö;1:ner f:~r medge att fordon L'.:r bruLas utc.n iiincier :1v ~.·cc. 

fel :CöreliGcer p:'i r~!!·:narapparature:i. I v:;1: i:~ör o.n/_':f;s ::itt ~::e

.s1-~c..ttningsmyndi[;!"°H?-ccn f::'ir r~1edr:e förlUngntn,~~: av ·L..iöE;i'r.i ~:.tc?:1 

n~ir siirsl:iluo. s'.;d fij:reli1;c;cr och att bcsviir över besl<.:attni.nt:s

myndighetens beslut får anföras hos RSV. Talan r.iot RDV:s Le

slut bör inte kunna föras. 
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.:~. G. 2 

V.i. i12r tidic;are .:'.:'ro.mht:llit a"tt !:ilor~etcrsl-:attens handhava:1de 

sttlJ.:1._Gr relo.-;.:ivt stora l~rav 1<.i bl.a. fordons~:igarna. Det.J..:a 2.r 

i rr:~,rcl:ct s-:or u·~::;tr:0:cl:ninc; ofrDnl:o;i:ligt. Vi li:it;Ger doc!·: i 

detta Dl::tf.~r:.>:unde i'ra:-:-i förslag til~- vissa fören}:lincar, t. P.:..::. 

en mincl-::11-n:-; av antalet o.v::;t~_i;:ipling:lr, som berör samtli;.:;o. 

L~.:;:are till l:iloDctL~rs1-~a.ttcrJlil:ti~i:o. fordon. Vi har fuii~it att 

särsl:ild h~irn;yn d~irutövcr bör tas till vis.sa fordonsi:\;r,o.re, 

viJjas arcete r.iecl l:ilor.:etcrs'.:o.ttcn iir ovanl:i.t=;t omfatto.nde, 

St~ är fallet betr~if.fnncll; f0reta~; sor:: ho.r !3V<.~rtttkolllli[;a Jor

don, sLirs!:il t; om :fordons~:r;arer. ock st! L\ger ett stort antal 

fordon. 

i~r: fordonsäg:lre med stor vagnparl;, förJelo.d !)Ö flera. upp

stiillnin;;s'.~la tser, n:;'iste ha inte?rna, ofta irnr~1plicerade 

rutiner för att sända stfa;pel!:ort till de olika ui!pställ

nincs:;:jla tscrna, för att fil Lortc:-:;, stiir;iplade och avsända i 

rätt tid, f<.Jr att lösa postförskottsfi.irsändelserna och för 

att distribuera och .fi,~sta kon.trollr.1ärlwn ciå rätt fordon. 

Vidare r.iCi sto r:nn ha inter:ia rutiner för kontroll, repara

tion och bcsil·:tning av l:ilor.ictcrrälmarapparaturen. 

Äve?n fordonsär,are med C?n n[igot mindre? va;nparl:: kan ha lil:

na.nde problem, ·näoli;;C?:1 om han:> fordon inte har n&;:;on fast 

uppställningsplats clle?r finns p~ flera uppställningsplatse?r, 

Enligt vad vi har erfarit unde?rsöl:cr H.:..>V och 'l'SV f. :i. r;iöj

lic;heterna att sända ut kvitton på vägtrafikskatt för flera 

fordon i gemensam postförskottsförsändelse, under förut

sättning att fordonsägaren har ett visst minsta antal for

don, En sådan ordning slmlle minska arbetet med kilometer

skatten för dessa fordonsägare. Problemen med avstämpling

ar, kontroll, reparation och besiktning skulle dock kvarstå, 

I vissa fall har kunnat godtas att kilometerskattepliktiga 

fordon inte förses med sådan apparatur. Det har i första 

hand gällt fordon som tekniskt inte kan förses med räknar

apparatur. Även i vissa andra fall, t.ex. i fråga om experi

mentfordon, har detsanuna medgetts. 
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sir~a sicyldighetcr. 

Det Oör mot denna öal·~~~ru~!ci r:nJ. l.~:t vt~r u::·_r..1.-:;:it-:n :.~-!,::~ i"r:tc· 1:--!·.·.t7~ 

r~f.i{~ot ~Jrinci~_;leJJ.t hind~~: .::.l.t r::a!:., r~.=-~.r :-:-:.:.~~-,:::·~·:j_~ 1 '.:.:. ~:::._~::l -~(.::!: ... ·:~·-

12L:~~~er, :.:llopar 1-:rc:ivet _:.;( I·:~~-o:r:r?ter!':::::r;.:.~:-:.'""'·_li~.-~~:::L~··.'.J. ~:.1r·. 

Lir ett j:rc.~~ti;.:t in~··:rcrT~ _i_ i·:.~ ~OC·?ter~;l·:~'.!t·:E:!~-=::·~,·:~:r=::-;;?i... lY.::rf(ir-

bör nö,jlic~·1etcr: :Jtnyt ::~n. s ~;1ycl:c-: rt=: :=-. cril:l . .::_ v·~.. ~·T.r~x~.::::: t.-=:-

enligt vC~r up~.;:t'attninc l-:a1:. .r3ud to. s l·:an n.j:nna s .fc;:-e '...:.-:=-:..c~r.~ ~s i~~

terna u_r,1pgifter on v~ic;n~!tarst:j.J J n.i.~1;':i:, h::: ... ;::~~::-:·.lc:'::-"'i.5~-·-~··.r-;_!l-'.ninc:, 

l~örningar eller li!-~v~:irclir:a förh:}J_Iand.cn cnd0r f'(__;rut~.~-ittr~-~~·1g 

att dessa U!.nc;ifter tillförli tlict visar ci,:-y-1 fai:-t; ::;;:::i }·:c;r

sträckan. Vidare bör tills vidare krtivas att filre~aret ~ar 

minst nåc;ot hundratal forc.ion med flera ol.L::o\ t'.!Jl::3t;:11.!1ir:;:;s

platser ellel' son: av anna:1 3ot1ednin;:; I:ir sv:":~·:',-~::or::J ~.~:2.. 

För att säl-::erst~illa en enhetlig tillii::1pning av e'1 s<'.:dan un

dantagsbestämmelse bi:.ir dispensfrt,gor pri:.ivas av regerinic;en 

eller myndighet som regeringen bestämmer. Enlit,t v~r me

ning ä.r det lämpligt att beslutanderutten delei:;eras tiJl 

RSV. 

Det kan förekomma att en fordonsägare har dels fordon för 

vilka förutsättningar för dispens föreligr;er, dels andra 
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ldlometerskatteplik-tic;a fordon. Om t. ex. ett bussföretags 

bussar omfattas av företagets interna statistik och är svår

åtkomlic;a men detta inte gäller för företagets reparations

fordon, personbilar eller andra fordon kan dispens medges 

endast för bussarna. 

Medges dispens bör fordonsligaren vara sl{yldit; att lär.ma de

l·:laration i vilken körsträckan och den på körsträclmn be-

1:-ipande !:ilometerskatten anGes. Deklaration bör lämnas 

tre gi:'.ngcr varje 6.r och därför 0::1fatta fyra ~{alenderrnÖ!lader. 

Av pral:t.isl·:o. sk:.il. bör företa:;ets hela vagn:-1arl1:, oavsett 

slutsli'fro. _:_ rc~;istrerin[;SYluraret, n\ sar:uno. skatteperioder. 

Del:laration :.iör Ei::mas till beskattningsm)-'Ildigheten, som 

därefter på.för och sänder ut krav på skatten. 

Gena::l att kilooctcrskatten föresläs bli uppburen vid tre 

fast3 till!"ällc:-i per {1r lrnn ldlorr.etersJmttcuppbörden inte 

an!my-;:;as till ';on<:roll::ii~rl:et för d-essa fordon. Fr8.n ren

odlad >:ilo:1e::crsl;c:.ttesynpu:1-l:t finns därför inGen a~1ledning 

att be'.-1:'.'l_i_o. ~:o:,trollr;;:irl·:et för dessa fordon. Däremot bör 

:fordon::.:;::.;;~·:.?..t.-:..:c~1 fo1"'tfarande betalas p§ so.:nr::a 03.·~t sor:t nu och 

fUr ~:i·1ne. r·:; c;2llanllf: ska tteLr eller ~l\:at tepor loder. 

Undanta~ fr6n skyldi~het att förse fordon med kilooeter-

r~i l:uare 1._::,;r Ln!:-ia r~ccl;_;,cs tills vidare men stall sjt.ilvfallet 

Lu:·1no. :~."L.er~·:c..!.11:~1[; om förut~J.tt;1incarno. ändras ell2r om förG

~agct ~.issbru~·~ar d 1~t f'örtroendC? son ett rr.edc;iv8.nde inneblir. 

V~ort f:·,rsla:; -cord.e ir.n12bära avsevärda förcn::lins;ar och '.:o"'.t

no.d::;rr.2-ns:::-,in;:c:ar för företa:; sorr. ftr dispens. ;'.;fterso:T! det 

recic:.n :inns rutin.er för i:iar!':crinc i bilre.:;istret av fordon 

;:;;or:: har oel'ria t:c. rrrm 't..ilo::-1etersl:at terili'..:t torde förs1agct 

i:m-:>l,:iro. vi::;s rr:i:-is~:nLnc av TSV:s arbete och lrnstnadcr. 

'::tt sL:.rs:·.:, :Lt ~'rolJlcrr: uv:.)l,onmcr när ett fordon so:'.1 o•nfatta:::; 

av dis~cns överl&ts till nficon som inte har dispens. Kilo

:"!let0rs~:att fijr ki:!rstriic!'.:a före överlåtelsen fi'ir ber2.~:nas De; 
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grundval av intern statistll< etc. och för 1'.:örsträckan efter 

överlåtelsen med ledninr:; av kilometerräknarapparatur. En

ligt vår uppfattning kräver detta en avräknino; av l<::örsträcl-:a 

och tilometerskatt, viH:en bör vara obligatorisk och leda 

till si:i.rs!:ild skattede bi te ring och uppbörd. 

Även i det fall ett företag med dispens förvärvar ett redan 

kilo:neterstatteplil<tigt fordo!1 fnr motsvarande avrälming 

[;Uras. 

V3rt försla.z i detta avsnitt l:rtiver författnin;:;s'5.ndrj_nr:;ar 

~1[1 flera punkter. I 17 § VSL bör anges att rec;erin.r:;en el

ler myndi[",het som re[;erinr:;en bestämrner fi!r med.':'.C' undar<ta!:'. .. 

frfa1 sl;yldigheteYl att förse i-:ilor.1eters!mttepll:<:tlgt fordon 

med kilometerriil:naran1iara.tur. Vijare bör j. ?·J ~:· VSL ;;ö

ras imdantag fri'in annars 5iHlande brul:andeförbuö i cL; :.':'all 

den nya bestämmelsen i 17 0 har utnyttjats. 

Det är enl ict v<'.ir meninc; lärr.!iligt att prövnins av ciessa 

fr21gor cörs av FtSV. I en ny n a ~-~~ i V~iL bör ~)rövnj_n.r;sr~;_t

ten delegeras till ilSV. DLir bör oc}:s5 ansC?s att :1~v f'ast

st::iller ska ttc~1r, sl·:a tteperioder och :!pp b0rd sr:i.:'.::1adcr för 

fordon som omfattas av de nya best~f'."lmelscrna i ·17 {· V~·~L. 

I r;t~illet .för sti,irnc-cl l·.ort bör särskild uppc;ift om kör

sträclmn för fordon m.m. lämnas i nu avsedda fall. Detta 

bör regleras i 9 '.,' VSK. 

4.6.3 Kilometerskattemärket m.m. 

I·:i looc"L:erskattc~-~1i~·~tlL: par-~::on b.il, so:n 3nv~nd.3 u_to:";"1lo.nC.s i 

annat land Lin :'Joru:, s::c1ll vnra iTrsedd :ned ot·~ ~;~irc.!:l l i: 

m;irl~c, s.k. l·:il.or!!etcrs1··.3ttcr.~"irl·:e. Bestf_ir.ir~el::.~er 1::~:r01T. I~inns 

i 17 § VSL och 2 a 

miirll:e raotiv•=ras av att tullpersonalen Uittan~ stall i·;uwia 

.se till u.tt avst~Jr:1plinc görs vid grtin.spas~.erin:~ j;;ed ~:ilor:-:2-

terskat~ei;litti;; ccr::;oncll till eller .:::r<'.;.n annat la:1J '.in 

!forc;c. ::.>al:nas rnö.rtet vid in- oJlcr utrc:o;a är r:_;:ctcn till 

avri·i.iminc av l·;ilomcters:·:att för den resan för:t'allc:1. 
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iiesti:i;;ir:ielserna o:n kilometersl-;attemärket har v{illat irri ta

t5 on hos Iordonstisare, som inte kilnt till att fordonet r:iåste 

ha kilor;10ters:-;atter~i:irke för att skatten för l·;örningen utom

lands skall avrälmas. Att mi.i.rket endast lmn ffis hos läns
~;tyrelserna har ocl-:sii vållat problem. 

Som vi tidic,arc har anfört (avsnitt 3.1.1), anser ett stort 
antal länsstyrelser att kilometerskattemärket bör slopas. 

H.RV an:,:er i sin rapport att märket, om det inte slopas, bör 

tillhandaht.illas tiven hos tullmyndighet vid gränsen. 

Vi c:v:.er att i v{,rt fortsatta arbete behandla reglerna om 

E:te1·betalning oci1 avräknine av vägtrafil-::skatt för körnini:; 

utonlands. Vi har dock funnit det angeläGet att redan nu 

ta upp frAgan om kilometerskattemärket. 

i:n effektiv J.:ontroll av att avstämpling sker vid gränspcisse

ring är nödv::indig för att beskattningen skall bli korrekt. 

Det licger i fordonsäp;arens intresse att lämna stämpellrnrt 

vid utresa eftersom };örsträcl-::an i utlandet inte beskattas 

här. Om den efterföljande inresan kan ske utan avstämpling 

kommer även körsträcka här i landet att bli obeskattad. 

Efter ytterligare en utresa, utan avstär:ipling, kan fordonet 

pi':: nytt föras till Sverice varvid avstärnplini:; görs. De praY:
tiska möjligheterna att upptäcka förfarandet får bedömas 

som små. Det är med hänsyn till vad som nu har sagts väsent

ligt att l~ilometerskattepliktiga fordon lätt känns igen vid 

;;ränspassering. 

GTS har framhnllit att erfarenheterna av kilometerskatte

märket är goda. Enligt GTS är det visserligen nu oftast 

möjligt att med ledning av bilmärke och motorljud avgöra om 

en personbil är dieseldriven och därmed kilometerskatteplik

tig, Detta blir dock allt svårare allteftersom nya diesel

drivna bilmodeller introduceras och de nya dieselmotorerna 

blir mer tystgående. Enligt GTS ökar därför behovet av 

kilometerskattemärket. Kontrollen av att avstämpling sker 

kan enligt GTS inte bli tillfredsställande om märket av

slmffas. 
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Vi delar 1....~ppfattn.:ncen att }:ilor:1ctcrs~·~attcmUrl:ct f:.:~lcr en 

viss funl-:tlon i !-:ontrollhänseende. r.:ed 11:;nsyo1 !l'lrti.ll ocb 

till den u~J!.~1fattninr; so:n G'l\3 har redovisat anser vl oss 

inte bura fi:iresl(, att det slopas. 

Det ~ir anzeli:ic;et att de-c praktisJ.:a handhavandet av kilor:1e

ters:<:atter:iärket förenl:las. Ett slitt att ~:stacllrnr:in<c\ en :CC.ir

enkling är - vilket har föreslac;its av ett ;:iar länsstyrel

ser - att mi:irl1.et distrLmeras för alla !;iloDc:t~:r~:;::;tto]::!.il:

tlga personbiJar. G'l3 l:ar i. sanna syfte före:3ln,:i"!:., att 

nytt rri.irl\e ::;l'.all distribueras varje i::r ti1lsar.:man:o. r~.ed 

l·:ontrollr:i2.rL~t. 

Enligt uppgifter fr~n TSV har frfn det att kiloruetersl~tte-

rr.2crJ.::et infi.5rdes don febn . .:ari ·19'15 t.o.m. der: 1j rr.a;j ·1970 

mtirken sä.nts ut för totalt 23 )59 fordon. 

iJen redovisade siffran visar, att det helt övervärande an

tal~t av de ca 100 000 kilometerskattepliktiga personbilar

na inte nnvtincls för l·:urning utor:ilands i annat land ~\n :rorgc. 

Att sända ut mLrl\e för alla kilometerskattepliktica person

bilar är därför - oavsett orn utsUndnin~en görs en g[nE för 

varje fordon eller [1rsvis - enli.gt v{ir U:flpfattn:Lng en onö

dig ai±:d.r:istrativ omc.f:nr,. Dessutor:i sti:iller vi oss tve!;sar.:

rnc. till om ~:1an sl~ullc uppn8 det önsl;o.de resultatet. Det 

finns ris!: fi)r att :t'ordonsi:icare som inte [!!·;er :.itor:!lo.nds för

r3.n Hmg tid efter det att han har fått märtet l-.:omr.;cr att ha 

clömt eller förlagt det. i!:tt eller flera mellankorrJTiande 

äzarbyten kan ytterligare ölrn risker: för att r.tUrJ.:et saknas 

när utlandsresan skall päbörjas. 

i'.:n annan invlindning mot en totaldistribution av märket är 

rent kontrollmässig. För att försvåra manipulationer av 

olika slag har man velat begränsa antalet mlirken som finns 

utdelade. Varje märke är av samma skäl försett med bl.a. 

fordonets registreringsnummer. Att märke har lär.mats ut 

för ett visst fordon antecknas också i bilrecistret. Om 

märke delades ut för alla fordon, skulle riskerna för mani-
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pulationsförsök öka, vilket enligt vår mening inte bör god

tas. 

Av administrativa och kontrollmässiga skäl anser vi således 

att kilometerskattemärke inte bör distribueras för alla kilo

meterskattepliktiga personbilar. 

De nu tillämpade rutinerna bör i stället kunna förbättras pii 

följande sätt. 

Fordonsägarc skall fortfarande SO!r. en huvudregel beställa 

och f~ kilo~etcrskattcmlirke fr~n länsstyrelse. l~r nåson 

för:::ur.:rr.at detta bör tullanstalt :rnnna tilll1andahlilla märke 

vid crä:1spasseringen. Detta kräver att fordons~icaren kän

ner till a-:-.t i~ilor.1etcrskatter.1~irLe är en förutsättnin[: för 

avrtH:nini'~ av J.:örsträcl;:an i utla:idet eller i vart fall får 

kunskap om detta senast vid utresan. Den som förvärver en 

kilometerskattepliktig personb.i l bör dLirför få särskild 

information om systemet i samband r.led förvärvet och 

vid andra lär.;plii:;a tilJ fällen. Dcssutor.; krävs att tull

personalen aktivt medveri;ar till kontrollen och infon:iatio

nen z~eno:i~ at:t - sf:1 1[1!1Dt. detta är praktis}-:t rnö;)ll.._::t - se 

till att fordon int12 :~an passera ;:;ränsen utan avstär:rpling 

elJ er utan Lilor.1etersJ.:a tteraäri;c. 

~·1ec.! tantc pf1 den tidigare n~irnnda kontrollen av utlämningen 

av ::iärJ;e, ni',ste rutiner skapas för rap1;ortcrinc; av att mär

ke Lar lfö;-,,1ats ut fur visst fordon. Bn s[idan rapporterin;; 

bör sl;:e till länsstyrelsen, som för in uppgiften om utltim

nandet i bilregistret. 

l~utinerna för rapporterin,o; till länsstyrelserna kan enlj_,:;t 

v~"~r bed'.:.mn:i.n/,; inte vDlla n<igra särsl:ilda problem. Tull

t~fön:;ternannen f:'.:.r arrtec\'.na fordonetG recistrer:i.nc;snurnmer, 

1~;_irl:ct s nummer, ut1.:i1r.nin~:; sciag och - ~Jla t.s }X~1 en särskild. 

blc:;-,b::tt, :.:;or. umlertecknas av den Gom svarar för fordonet 

och :n;:ircf-:er av tullr::yndichetGn sänds till l::insstyrt.:lsen för 

r:;ote::"lllL'. i rc;:;istret. Dessutom fr,r tulltjtinster:iannen an

teckna fordonet::o re;l.streringsnu;mr:er pD. r.1ö.rtet. 
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Vi anser således, att ldlor::eterskattemärl:e bör i~unna till

handahållas även på tullanstalter. Däremot anser vi inte 
att det finns skäl att överväga andra nya utlämningsställen 

för märl-::et. 

GTS har också tagit upp frågor om märkets placering på for

donet och dess tekniska utformning. Vissa tullmyndigheter 

har uttryckt önskemul t. ex. om att märket skall placeras p,;'1 

främre registreringsskylten och att det ges en mer iöconen
fallande utformning och färg. 

Kilometerskattemärket är avsett att sitta rnl. fordonet under 
lång tid. Det bör därför placeras så att det inte förstörs 

alltför lätt. Att placera det utanpL fordonet, t.e:~. på 

främre registeringsskyl ten, Ur således enl.i1;t v[,r mening 
inte lämpligt. Mot den nuvarande placeringen på insidan av 
_vindrutan, i dess övre l~ant och i mitten har endast invänts 

att märket syns dåligt, oo vindrutan har färgad överkant. 

Vi anser dock att övervägande skäl talar för att den nuva

rande placeringen behålls. 

Märl,ets utformning bestäms av RSV. Vi i'örutsätter att ver

ket i samråd med GTS undersöker möjligheterna att förbättra 
märket. I samband därmed förordar vi att bestämmelsen i 

2 b § ÅVK om märkets storlek slopas. HSV får i stället be
stämma storleken so att märket blir väl synligt utan att in
kräkta på trafiksäkerheten. 

Enligt bestämmelse i 2 c § ÅVK, sl,all avgiften för kilometer

skattemärke, 10 kr., erläggas inom tio dagar från det att 
märket har sänts ut. Inbetalning sl·:all göras på särskilt 

postgirokonto. TSV tillställer fordonsägaren inbetalnings

kort. Betalas inte avgiften i rätt tid, skall restavgift 

utgå. 

Ändras bestämmelserna om utlä.mning av märl-:e s6. att det kan 

lämnas ut även av tullmyndighet i samband med att ett for

don förs ut ur landet, kan den nuvarande betalningsretjeln 

inte gälla för dessa fall. Fordonsägaren kan ju komma att 
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8efLma sic utor::lands under en bet:.rdli::;t Uin13re tid 3.n tio 

da~ar. I de fall r1ärket lämnas ut av tullrnynd.i{~~10t bör rny'.1-

d:!.rheton siHedes ta ut av.s;iften i sanband n:ed att r::L\rl:et 

Sor:: vi tidigare har n~ir:1nt, bör huvudregeln even fortsUtt

nin;svis vara att kiloneterskattemärkc skall bestlillas hos 

och lär:inas 'Jt av Uinsstyrelse. I annat fall s1rnlle admi

nistratio!1cn hos bl.a. tullmyndigheterna bli alltför bc

ttmgande. I dG fall 1nlirl:e lär:inas ut av tull1:iyndi,c;het l:r2.vs 

ett r:ier Or:ifattandc i.1yndi13hetsarbete ::in om mtirJ.:et lör::nas ut 

a.v ltinsstyrel:::.e. i:lot denna bakgrund an:::.er vi - i lil~:1ot r,1od 

i\.!\V (so avsnitt 3. 3.1) - att avgiften för rn~ir't.et bör vara 

högre 0;1 det li.imnas ut av tullmyndj_3hct lin or:1 det l:.lm1as ut 

av llinsstyrelse. Vi föresl&r att den högre av5i~tcn bcst~~s 

tEJ. 25 kr. 

I detta sarn:ia!1hang vill vi ta upp en fd1c;a sorr. gäller be

stäumelscrna or:-1 avstämpling vid 5r2.nspas.serin2;. 2nligt :, § 

liVK, s~:aJ.l den sor:: svarar för ett kilometersl:attepJ.iktigt 

fordon när det förs ut ur Sverige till annat land än l'!orge, 

eller in i Sverige frän sådant land, bl,a. anteckna fordo

nets registreringsnur:imer p[1 stär::pell~ortet. 

'.·fö.r ÅVK infördes, gjordes automatisk 3.terbcto.lninc o.v for

donsslrntt vid utlandstrafik. Sådan ilterb0talninc gjordes 

förutom för ]\ilometerskattepliktie;a fordon även för vissa 

släpvagnar som då inte var kilometerskattepliktiga och så

ledes inte försedda med kilometerräknare. För att släp

vagnarna skulle kunna identifieras och återbetalnint; göras, 

krävdes en uppi:;ift om registreringsnur:1ner. Numera görs 

återbetalning av fordonsskatt endast efter ansökan. Kilo

meterskatt avräknas dock automatiskt utom för körning i 

Norge. Eftersom återbetalning och avräkning endast görs för 

lcilometerskattepliktiga fordon och alla sådana fordon nwne

ra har kilometerräknare, kan identifiering nu alltså ske med 

hjälp av räknarnwnret, som tillsammans med räknarställningen 

stämplas vid en avstämpling. Bestämmelsen om anteckning av 

fordonets registreri~gsnummer kan således enligt vår upp-
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fatt:-ii::1;:; nu slo:pns. Ändringen torde J;:riiva viss ytterli,;are 

::o:-::troll hos tullmyndigh2ten av att avstämpling har gjorts 
})El riitt ::;iitt sC: att räknarens nummer Ur tydligt återgivet. 

L+. G. h Plomocrinc; och myndighetskontroll av kilometer

r~!lmarapparatur 

l-'1ontcring, plo::ibering, brytande av plombering m.m. som rör 

l·:ilometerri,\lmarapparatur, skall enlit;t 32 § VSK göras av 

god::änt företag. Det godkända företaget svarar t;enom plom

bering av apparaturen och underslffift av rapportkort för 
att apparaturen är i föreskrivet skick. 

I'.:nJ.i;:;t )5 § VSK s1~all kilometerräknarapparaturen också va
ra godli:iind vid besiktning hos ASB. När apparaturen godkänns 
vid besiktningen skall den enligt 40 § andra stycket VSK 

plomberas (s.k. myndighetsplombering). Bevis om godkännande 

giiller inte om t.ex. plomberingen bryts efter godkännandet. 
I sådant fall måste fordonet efter ingreppet inställas hos 
ASB för ny besiktning av apparaturen även om ingreppet hän

för sig till fordonet, t.ex. en växellådsreparation som krä

ver att rmmarvajern lossas. 

Efter det att fel på apparaturen, en bruten plombering el
ler lilrnande brist har åtgärdats får fordonet användas un
der de tre närmast följande dagarna utan att apparaturen 
har godkiints vid besiktning. 

Åkeriföretae;arnas centralförbund har i en skrivelse som 
överlämntas till utredningen (se bilaga 3) framställt önske

mål om att särskild besiktning hos ASB inte skall behöva 

göras efter ingrepp i apparaturen som e;jorts av godkänd 
verkstad. Motsvarande önskemål har framförts även från an

nat hr'\.11. 

Antalet besiktningar efter ingrepp i räknarapparatur är 
enligt uppgift från TSV ca 90 000 per år. I genomsnitt görs 

alltså en sådan besiktning för ungefär LfO % av antalet ki
lorr:etersl1:a ttepliktiga fordon. 
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En redogörelse för dem undersölrning om orsaker till ingrepp 

i apparaturen, antal besiktningar efter ingrepp för olika 

fordonsslac m.r:i. soi:i A3B har gjort för KSN:s räkning har ltir.1-

nats i avsn.itt 3.1.4. Av undersökningen framgår att procen

tuellt sett betydligt ner besiktningar görs efter ingrepy 

i apparatur i lastbilar än i perso:-ibilar och bussar. Ifär 

det giHler lastbj lar orsakas omkring 50 % av ingreppen av 

fel på fordonet och inte på rälmarapparaturen. För bussar 

är motsvarande siffra omkring 60 ~5 och för personbilar om

kring 18 ;j. 

Omkring 2, 6 jj av besiktningarna efter ingrepp i apparaturen 

leder till anmärlming, vilket gör att apparaturen inte god
känns. 

!>'od utgfö1_zspcml~t ·oi.a. ~ G.e u:~) 1::;ifter som har redovisats i 

~vsnitt :::::.··l .Lt l'"~an man U~)jJ~~·-~~tt;: att ca :,5 CJUO av de ca 

90 000 besU:t:1i1:;:;0.rna ~1J r,r;i:-id av ln~:!."C!cP ,";örs efter det G.tt 

fel p{~ ~~jii1va :ordo:1et ~ar åtgärdats oc~ således utan 

a·tt fe~ har up~stätt p& sjtilva arparaturen. Som fel p~ for

cionet rälmas d:, bl. a, vJxelliidsfel och l'.OE>linc;sfel. En

bart dessa två feltyper torde svarG. för ca 29 000 av de 

I denna frhca har vi gjort följande bedömnin;;. 

hravet 1x". besii;tnin,s hos ASJ av l.;:ilometerri:il;narapparature:i 

ci"ter inc;repp sor;; !1ar p:'.,verkat don eller dess plombering 

innebiir att fordonsUt;arna 8samkas visst arbete och vissa di

rel:ta oc:1 indirol·:ta kostnader. Sådana effekter l~an, som vi 

tidigare har berört, inte undvil:as helt j_ l:ilometerskatte

syster:1et. De bör doc;: vägas noga mot de sl~ioi.1 sor:i talar 

för att s~:dana trav bör st2llas upp. 

Det ~ir soi:: vi har framh{1lli t i annat sanmanhang av stor bo

tydeJ.se a :.:t r3.lmarapparaturon fungerar tillfrcdsstiillande. 

För a~t sl l&nGt möjligt s~kerstlilla att detta lir fallet 

!1<:ff i la,-:;~'tiftningen stiillts upp l·:rav p8 att apparaturen 

si-::all vara godl-::~ind vid besiktning hos AS:'J och att endast 
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verlrntäder som har godkänts av J<SN ftir ta befattning med 

räknarapparaturen. 

Även om de redovisade siffrorna för antalet underkännande 

vid besiktning efter ingrepp inte tyder på att ingrepp i 

rn'igon större utsträckning görs på felaktigt sätt, anser vi 

det f.n. inte möjligt att genomföra en så omfattande änd

ring som att helt slopa myndighetskontrollen efter in13repp. 

Detta skulle enligt vår uppfattning innebära att ett allt

för stort ansvar lades på de godkända vertst2.derna. 

Vi har även övervägt att slopa sl:yldigheten att besll;tl;::o. 
' rlil-:narapparaturen efter ingrepp som i1ar c;~)orts i)8 .'.:;I'U..rtcl av 

fel på fordonet ( t. e::. växelH~dsreparatio!1er). :·:nlir;t vtr 

mening sirnlle detta dock innebära kontrollr:::issir;a rislwr. 

I och med att en ploobering bryts, finns risk för att appa

raturen - avsil:tligt eller oavsH;tli;;t - 1;,~iverl:as. Detta 

r,äller oavsett om ini:;ro!='pet görs rn} r;rw1d av fel TJ~ fordo

net eller fel på a!1paraturen. Vid reparation av forc,or.et, 

som l.;:r~iver att en plombering bryts, !:an utv:.:::J.lncsförh<°'l

landena lwmr.1a att ändras, viU:et i .s;J. fall m~~~o;-t;_:~ J .. oda till 

en ändring av omrälmingsfaktorn för fordonet. 

E!1ligt vDr uppfattning t:r det inte möjli:;t att slo;'o. J:r:::.

vet p;_~ e:.rYldighets1-:o~troll efter inr;rc~Yr- i :-:t}.~r:::ir3.tu~or: 02-

ler efter s0dant in~repp i fordonet so:~ p0varl{or U!~rarntu
ren. 

Aven om vi2::m sl:illnndcr i felfrel:vc:1s och i fe1c·:~' art 

synes föroli-=:::::;a r:iellan olil:a fordonstyper crt>ciir de·'.:t2. e:1-

li:;t v:~:.r nenin.c: inte sl·:21 för att 1:ii'dra olil:o. bcstij_;:i.:n0l-

ser för olH:a fordo!1styper. 

Vi har tidi;:;are föroslac;i t: att tidsfriste;1 fc;r rc:oarutio:1 

efter det att fel har 1rn;::täcl·;ts sLall l:utrnn i'iirL~n::'.as av 

be::;;-'.a ttningsr~yndi3heten i si_irsli:ilda fall. Äve:1 :1::~r de:__ 

gf:illcr besil:tnincsfristcn ~:an 0~1 vi;~~; fC:.r.::~rll,~} j_n~: i'~_)r dc-

S~(a ttsi~yld.lga U:t)pn{\s t:;enom att dc.::1~·1a i'l)rJ_f~;_n,·!;~ n[~cot. ~Fjr•j -
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siktningspunkten till t.ex. transportuppdrag och liknande. 
Den förlängda tidsfristen kan lämpligen bestämmas till 

tio dagar. 

I VSL bör anges att regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer får medge att fordon får brukas i 

avvaktan på reparation efter det att fel har upptäckts. 
Den föreslagna 10-dagarsfristen bör anges i VSK, 
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de föri::sla[';:'la författningsii:'lclri:'lgarna. Vissa ä::clrinr_;ar, 

som l-:ommenterats i samband med övervticander.a, eller som 

inte har an::;etts l':r~iva s~irski1da kommentarer har utc,Lim-

r.ats. 

1? r,. 

I par<lc;rafo:< a.'1p;e2. bl. a. ntt fordonssl:ntt fiir ~;l:atte

pcriod utc/'.r med e:: fj~-\rdedel av sJ.:.atter. för ::;lrntteC:r. 

Eest2.mmelsen föreslfis 1"1ndrad s2 att skatt för sL:..tte

period i stillet utE,J.r med en tredjedel av 8.rssl·:atter.. 

Därutöver före::;l&,,. att rec;erincer.s rött att med.:e ·Jr:dan

tag fr:~:1 sLyldigheten att betala fordonsskatt i för~;l:ott 

stall kunna deleceras ti11 myndighet. Detta st0imn1er över

ens med vad som 0iller i VSL i övrigt. 

1G 0 

I paragrafen ange::; att skattcpliJ.:tigt fordo::. in~;e fär 

anvioindas, om tiJ.l betalning förfallen fordonss1':att inte 

har erlagts, Frå.n detta brul~andeförbud görs f.n. undan

tag för viss äldre skatt och viss skatt som ;7,vilar tidi

care ägare av fordonet. 

Enligt förslae;et skall ytterlie;are ur1dantag fr;~n bru;-:ando

förbudot införas. Om ett fordon !~ar s<''il ts vid exekutiv 

försäljning skall den nye ägaren få använda fordonet utan 

hinder av att fordonsskatt för vilken tidicare ägare är 

skattskyldig inte har erlagts. 

Förslaget innebär att den som köper ett fordon vid exeku

tiv försäljninc f~r använda det under förutsättning att 

I~ Riksdagen 1978/79. I sam!. Nr 94 
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han betalar den fordonsskatt för vilken han blir skatt

skyldig. Om den exekutiva försäljningen sker på sådan tid 

att fordonsskatt har debiterats säljaren även för tid 

efter försäljningen men inte betalats kommer köparen alltså 

ändå att få använda fordonet, Statens fordran mot säljaren 
kvarstår dock. Om fordonet är avställt vid försäljningen 

debiteras köparen fordonsskatt för fordonet från det att 

avställningen upphör, Denna skatt måste betalas för att 

fordonet skall få användas. Detsamma gäller skatt som 

skall betalas vid ordinarie uppbörd och som köparen blir 
skattskyldig för, 

Vidare skall enligt förslaget riksskatteverket kunna med
ge att fordon får användas utan hinder av att fordonsskatt 

inte har betalats. För att sådant medgivande skall kunna 

lämnas krävs att särskilda skäl föreligger. I den allmänna 

motiveringen har sor.1 exempel på fall dtir särskilda skäl 

kan föreligga angetts konkursfall och fall där l~ronofogde

myndigheten tr,äffar avtal med en skattskyldig om viss av

betalning av skatteskuld, Medgivande bör kunna vägras eller 

öterkallas om den skattskyldige inte erlagt eller erlägger 
skatt för vilken han själv är skattskyldig. 

Vid exekutiv försäljning, som alltså automatiskt leder 

till att brukandeförbudet hävs, måste information om 
försäljningen lämnas till länsstyrelse. Något beslut om 
att br~{andeförbudet hävs meddelas inte. Länsstyrelsen 
ser till att uppgifter om försäljningen förs in i bil

registret så att brukandeförbudet inte längre står kvar 

där. I övriga fall får RSV:s beslut om hävande av brukande

förbud meddelas till länsstyrelse, so'll för in uppgift om 

beslutet i bilregistret. 

Hot beslut som RSV meddelar enligt 16 § andra stycl:et bör 

talan föras genom besvär hos regeringen. En bestilinmelse 
närom föreslås införd i 31 0. 
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I fråga om brulrnndeförbud pJ. grund av obetald kilometer

slrntt htinvisas till kommentaren till 21 §. 

17 § 

I paragrafen finns f. n. bestämmelser bl. a. om att kilo

metersl~attepliktigt fordon skall vara försett med J:ilo

merrälmarapparatur. 

I ett nytt tredje stycke föresl&s att rec;eri~~e~ eller 

myndic;het som regeringen bestämmer fJ.r efter ansöl:an med

ge att kilometerskattepliktii:st fordon inte behöver varo. 

försett med JdlometerrUlmarapparatur. 

Den föreslacna best~immelsen ~~r avsedd i första hand för 

sJ.dana fall d(lr en fordonsUcarc, som har en oycl-;et stor 

fordon spark som ~ir svJ.rtillgUnglig, har anna.'1 codta.c;bar 

information om fordor:ens körstriicka i:in den soo fro.:nc;Dr 

av stimpellrnrt. Dessa fall regleras enligt vC!rt förslac; 

i en ny paracraf, 8 a ~·, i VSrC. 

De fordon sor.i omfattas av befrielse enlit::t 1 'i \· tred.je 

stycl:et VSL och "3 a D v;:JE Ur fortfarande 1:ilometcrs1:attc

pli::tic;a. Destär.imelser~ia or.i l·:örliin,r;dsuppgift, antal skatte

perioder m.m. t;:.iller diirför även för dessa fordon. Dessa 

fall bör därför sldljas frtin dem som c~iller fordon sor;; 

w1do...Ylt.:ts fr.:ln l·~ilor:'!etor:J~:atteplil:t. ~~~~~d21~t U!lc1a1tu:_:; mc·cl

ccs cnli;_:t 39 C v:::.L oci: förord:1inc;en (197C:l+07) om bc:'.:'ri

else frun eller nedsUttnin;: av viss indirel:t sl:o.tt, n.m. 

F..nlict 3 '.;· n~ir.mda förordning sl:o.11 '.'.:3V, soo :;1rövci.~· fr:\c;o. 

or:i befricl~c =:'r{1!1 :·~ilon:etersl:attcplil·:t, 1'0rord:1n at·:: för-

höjd fordonssl:att skall ute): nö.r befrielse fr:~;-i ldlomctcr-:-

sl·:atteplil~t ucdcc.s. ~3~tdan befrielse I11cdccs t. e::. i1~.i r 2tt 

fordo!1 tclmisl:t sett inte 1:311 förses nc·d l·:ilomet0rr:,J::1ar-

appar3tur eller n~ir det är frc'.'1ga or:. experimentfordon med 

tiita byten av r:iotore:::', viixolH;dor eller li:::1cmclC!. 
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v:,rt i'örsl:::i.::; :;J<l denna pu.ri:d ~·:r~\ver vi.ssa följd;·;r.drin,'.'::ir. 

I 21 -; v:~E ffr angC'S att brul:andeförbud inte ~;lrnlJ. före

ligga dQrför att ett fordon som omfattas av medgivande 

enligt 17 § tredje styd::et sal:nar l:ilomcterr~i;·:na1°ap::iaratur. 

Ii~:rr.;are föresl:rifter 01.1 förfarandet när medgivande enlir::;t 

17 0 tredje stycket har llimnats föreslfis införda i 8 a oc~ 

Cj ~;~; VS!:. Vidare :föresl:~lS i 9 ~- VSK att HSV skall fö rLltt att -

efter samråd med TSV - meddela föreskrifter om uppgiftslämnande 

och uppbörd. 

21 § 

I paragrafen ances de situationer i vilka brukandeförbud 

inträder för kilometerslrnttepl.il~tiGt i'o:rdon. Diirutövcr 

g:,iller att bru1:andeförbud för ett k:Llometersl·:atteplil:tic;t 

fordon c;ivetvis kan föreligi:;a enligt 16 ·}, diirför att for

donsskatt inte har erlac;ts. 

Enligt den föreslagna lydelsen skall brul:andeförbud in

trUda i endast tvu fall. Det ena fallet är då ntigon brist 

föreligger i fr6ga om kilometerräknarapparaturen. Bristen 

lrn:1 vara att fordonet inte är i'örsett med apparatur av 

godkänt slag,att apparaturen inte är plomberad och god

l~iind vid bcsiJ~tning eller att apparaturen inte fungerar 

tillfredsställande. 

I förhållande till vad som nu gäller i detta avseende in

nebär de nya bestämmelserna en inskränkning i brukande

förbudet. Föreskrifter i fr[iga om kilometerräknarappara

tur har meddelats av regeringen och av KSN. Dessa före

skrifter innebär bl. a. att godkända företag skall plom

bera räknarapparaturen på särskilt sätt. Iakttas inte 

dessa eller andra detaljföreskrifter inträder f.n. brukan

deförbud. Enligt de föreslagna bestämmelserna föreligger 

brukandeförbud om plombering inte har gjorts vid besikt

ning eller om sådan plombering fallit bort eller om appa-
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raturen iEtG h2r· GOdk!.::nt::; vld bcsil:tn2-r!.c_:. 

Vidare c;:.ilJ.er att o.:riparaturcn slro.11 .fLmc;ero. tiJ.1fred:::;sti.I1-

lande. Gör dei;. inte det f[,r fordonet .inte 2lw:.inclu~c:. Det 

nnl·:ori1:i.or !J:~~ ::c:irdonsLica.ren att 1:ontrolloro. 2.I)paro.tu:-cr~.~ 

fu.;1.J.:tion. Vi har förordat att :~,tgärder :3l:all vidtCls :<jr 
att tmderJ.i.itta för fordo:-is:.ir;arna o.tt d'..;r,~t0ver J:oritroJ.J.c

ra a:ri:)o.raturen i vart fall en gånL:; var:::e s'.·:::itte~)erlocl. 

Vi har oc.ksD betono.t o.tt kilometerslrnttcn l:a..'1 l:o:nma o.·ct 

berö.k.nas si~önsnfj.ssigt och att skattotilltiGG l·:c:T.. p[!_föra:; 

or:l apparaturen inte funcerar tillfrcdsst:n1ande. 

Det andra fallet (ir d;c! kilometerskatt inte hnr betalats. 

Det nuvarm1de brukandeförbudet p;} i;rund av obetald kilo

meterslrntt trterfinns iivGn i den förG::;lacna lydelse:1 av 

paracrafens första stycke. I tredje och fjtirdG stycl:ena 

finns insl~rö.nl:nincar i brukande förbudet, viE:a motsvarar 

de inskränlmini:;ar som ances i 16 '.;· andra ::;tycket och som 

avser fordonsskatt. I detta avseende hänvisas till kom

mentaren till 16 §. Utöver vad som säcs dUr bör anmär};as 

att best~immelsGrna om skattskyldii:;het m.m. t;äl1er iiven i 

dessa fall. Den som ii[;er ett fordon vid inc<'J.nc;en av upp

bördsmånadon lir normalt slrnttsl~yldic. Har ett fordon över

tagits :före ine/l.ngen av uppbördsmånadcn i.ir det allt::;;'.'i. den 

nye Uearen som p<"tförs kilor.ieterslrntt för den senaste 

skatteperioden, i den mån sl:att slrnll pt1föras. Denna sl·:att 

måste betalas för att brukandeförbudet skall hävas. 

I sista meningen i paragrafens fjärde styclrn ge::, !'..SV riitt 

att _undanröja brukandeförbudet i andra fall när siirskil

da skäl föreligger. Beträffande de fall som kan komma i 

fråca hänvisas till kommentaren till 16 §. Om brukande

förbud undanröjs för att ce t. ex. ett ål~eriföretae möj

lighet att använda sina fordon och fullfölja ett avtal 

med kronofogdemyndigheten om avbetalning av en skatte-
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skuld bör alltså kilometerskatt som förfaller till betalning 

efter RSV:s beslut betalas. 

I paragrafens andra styc]{e föreslås en ny bestämmelse om 

att brukandeförbud på grund av brist i fråga om kilometer

rlilmarapparaturen l:an hävas i avval1:tan på reparation eller 

besiktning. Beslut i sådana frågor meddelas av regeringen 

eller myndiglwt som regerin,sen bestämmer. I 48 § VSK reglc:>

ras dessa förhållanden närmare, 

28 § 
.; 

I 28 § regleras förseninc;savgiftc:>n, :2:nligt det föreslar;na 

första stycket sl;all avr:;ift inte puföras vid förstagCmc;s-
• 

förseelse. I stiillet ::;1:211 den skattskyldic;e erir:ras om 

siYJ. uppc;ifts.col:yldighet och om Iiir::;eniq;:avGifte!1. 

1::'.J~Jrc::ic-,::; förse:1in[;en W'.der r:uc;on av de n~lrr.iast följande 

tre Oc'(E:::-.ririe c.vst:~:n~1ligstillfiHlena ers~itts erinran enlic;t 

för::-;t.a stycl~et med försc~ingsavc;ift. 

Avsil:ten iir att eri11rc.r. ocn försenincsavGift sl:all 1:omrr.a 

i frtr;a n~ir l:örlUncdsup:;igi.ft enlict 5 C. första stycJ.:et 

5 v::;;: inte' l:ar J.Ur::11nts. L>etta i'CiJ.jor e.v att det sl:all vo.r<:i 

frC\ca on UlJPCj_ft för sl:attoperiocl om l~örstr~.i.ctan :Lör for-

donet. 

L'tirutövcr bör fi:irscninc;savcift alltid p::iföras niir sl:attsl1:yl

C..i.c l:.ar an.mn.nats n.tt l:.:ir:ma ::örlänGdsuppgi.ft rJen inte följt 

ar.;;1cmini:;en ii:om tid som föresl:rivi ts i denna. 

?örse:'.irl[,;:mvgift utgC:r r:omal t med 100 l:r. Vid upprepad 

fursee2-:::;o och nL:r orJnaninc; inte !10.r följts bostLir.1s avciften 

till 200 '.·:r. 

~'cic;ot beslut or:i erinran enligt fursta stycLet r.iecldelo.s inte. 

P;J. cru.nclval av ett obj eJ.:ti vt l:onstaterbart fal: tum, att l:ör-
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längdsuppcift inte kommit in i rtitt tid, lrnn TSV sl:ri va 

ut erinran och sända till fordonsägarna. Bcsv1ir !:an inte 

anföras mot erinran. Denna so.lmar sjUlvständi[; r:..ittsverl:nn. 

Den utgör dLircDot en förutsUttning för p;J.föring av för

scninc;savci:i.t vid efterföljande försening, r.:ot beslut om 

p&föring av förseningsavgift kan talan cfärer.iot föras en

ligt 31 C' genom besvL;r hos lrnmrnarr:..i tt. I besvärsUrcmdet 

i\'ir prövas iiven den ft:irsta fl.irseninr;en. Om denna eller 

den andra fcirscningen anses ursL!J:tlic eller om ac1an be

frielsecrund förelii::;cer slrn.11 avgift inte p.:.J.föras. 

Il;:rafttrLidanclebcstämnelser 

De nya besti.ir.imelscrna bur i princip tr:.id:J. i l:ro.ft se: 

snart som mö:ilic;t. !~ed hiinsy;1 till den förberedelseticl 

som behövs -t. e::. för j_nfonnntion, da.to.9rocr·2..r!1rncrir~~ oc:). 

J.il:nnmle bör iLrafttri.ldw:.det J.:wl.via ;:;l:e u:1c;e:C;_; r ett LaJ.v"..; 

t:r efter riJ·,;:;dacer..s beslut. 

perj_oder r>er slrntte<'.lr. Den:m överc;tnc bur [:;l5ros för de 

berörda fordonen fr.o.r.. det s'.:o.ttct1r soD bur~nr vid 

i~:rnfttrLidw1det eller n~irmast di::refter. VL::;::::erJ.i;_;c:: f:.'.T 

cl& ;_ildrc bcct~~:nr.:clscr tiJ.J.z_;_m]Jo.:3 f~Jr fordo:~ r:H:d vi.:;s.:-i. 

slutsi:;.'fror snnticligt som nyiJ. bc~t~lmmel0er tiJ.J.~:~rJj_JG.~.: f(ir 

fordon ned U.."lclrn slutsiffror. i:::n arJlan li.i::::nJnr; ;::.;:uJ:! e vc.

ra att g;_~ över till de";; 'l:J.'2 syster.iet fl:ir ~;2mtlico. fordon 

vid en och s0Jnr.1a tidpw1!:t. Lletta :·;J:t:lJo dccl: i:r::v;: t?::tI·o. 

uppbörder och e::trn o.v:;tLl.r:rpJj n:_;ar, viJ.l:ct bi~i r ~~nllvi:,~o.s 

av TJr2.1:ti:=;J..:c. oc!.2 o.dJJinj_.stro.tiv2 GkZ:11. 
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2 F'örordninc om '":-idrini:; i vligtrafib>kattel~w1görelsen 

I paracrafens första styd:e regleras skyldigheten att 11.ir.i
na up;i::;ift till lecl..riini:; för berti.lmine av kilometerslcatt. 

I pur:l·;t Lf föresl:b er. n~:.rmast redaktionell lindring av 

tezten. 

I parae;rafens a."ldra stycke föreslås insl;:ränkninear i sl:yl

dighetcn att i;öra ordinarie avstämpling en1ir;t första 
stycket 5. Vi hänvisar på denna punkt till övervägandena. 

6 § 

I parai:;rafens första stycke föreslås en i:indring i fråga 
om tillhandahållande av viss blankett m.m. Blanlrntt ::'i.ir 

avstämpling nlir ett fordon som har använts under avställ
ning inte läni:;re skall användas behöver inte vara försedd 
med datw:i för utlämnandet och kan också tillhandahållas 
på enklare sti.tt än efter anmälan. Detta hänger samman med 
förslaget i parai;rafens andra stycke att avstämpling som 
nu nämnts skall vara en förutsättning för att av3ttillnin13 
skall upphöra. 

7 § 

I paragrafens andra stycke regleras f.n. fordonsägarnas 
skyldighet att avstämpla blankett för ordinarie avstämp
line; och att sända blanketten tiJ.l TSV. 

Bestämmelsen har enligt förslaget i stället utformats så 
att stlimpelkortet skall ha kommit in till TSV senast den 
4 i månaden efter avstämplingsmånaden, vilket i stort sett 
överensstämmer med vad som nu faktiskt tillämpas. Någon 
anledning att kräva att avstämplingen faktiskt har gjorts 
under avstämplingsmånaden finns inte. 
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I ·p2rac;rafen a.vic;cs föruts:,;ttninr_:arna för und211tetG frD:::. 

:::.kyldici10ten att förse? 1:i1of.ietersl:atte]ili1: tic;"..; :C'ordor~ 

r.1ec: l·::LJ.ometerri..i J;c-.,ara:Vi}aratur. 

?ara[;rafer. har l;ommcnterett::; i av::;ni ttct med v[:ra över

v2.c;anden, Utöver vad sor.: s:_;g::; d~ir !:an fijljar.dc fr8I.1h2.11ets. 

Beslut om medc;ivande enlir,t 17 D tredje stycl:et v~:r. bör 

inr1chtlla u:;r;1c;ift oo cle fordo::1 som omfo.tto.::; o.v ::1ed::;-iv<:m

det. Till följd hUretv bör U::1drincar av fordon::;Lic;arens 

vacr.parl: leda tiJ.l nya beslut i dispen::;fr;Jgan, Om for

dons~igaren s2.1jer ett eller fJ.era fordon sor.: or:ifattas av 

r.10dcivandet e11er vill att medgivandet sl:all utstr~;c::n::; 

tiJ.l att o:nfntta fler eJ.ler andra fordon bör fordons

ilcaren anr.1i.:.la detta till 1~:w. Verlrnt tar stUllninc i fril

go.11 od: meddelar nytt beslut i fr<'.'1.:;a om r:1edc;iv<.lndet::; om

fattning, 

EnJ.ic;t andra stycket i den föreslagna paracrafen fast

st:iller ?..SV skatte&r och skatteperioder för l:ilometer

sl:att för fordon som omfattas av med1;ivande enlict para

erafcns första stycl:c, 

Avsikten r:ied den föreslacrrn. besti"immelsen 1:\r att fo1·dons

iigaren slmll kunna beriilma körstriiclrnn för samtlic;a 

fordon som omfattas av medgivandet för en och samma 

period, Uppcift lUmnas all tsu vid endast tre till fä llcn 

under ett t:.r, Forclonsslrntt uppbär::; dt~remot för etnnnrs 

gtillande slrntte[1r och skatteperioder, Anknytningen till 

kontrollmärke och kontrollbesiktning kommer alltså att 

finnas !:var nUr det gäller fordonsskatt men inte nlir det 

gäller kilometerskatt. 

9 § 

I ett nytt andra stycke i paragrafen regleras förfarandet 
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när undantag har medgivits från skyldigheten att förse ett 

kilometerskattepliktigt fordon med kilometerräknarappara

tur. 

I stället för stämpelkort slcall fordonsägaren lämna sär

skild uppgift om körsträckan. För sådan särskild uppgift 

gäller bestämmelserna om uppgift till ledning för beräk
ning av kilometerskatt. Eftersom kilometerskatten kommer 

att beräknas med ledning av andra uppgifter om körsträcl<an 

än dem. som finns i en kilometerräknare torde uppgifter som 
avses i 5 § fÖrsta stycket 1-4 VSK knappast fylla någon 

funktion. Uppgift enligt 5 § första stycket 5 VSK skall 

däre1;-iot lämnas. 

I den särskilda uppgiften slcall även anges den skatt sor.i 

belöper på den angivna körsträckan. 

Uppgiftslämnandet och uppbörden bör så långt möjligt följa 

de vanliga bestämmelserna i VSK. Skyldigheten att lämna 

körlängdsuppgift senast den 4 i månaden efter skatteperio
den kan dock t~inkas vara svår att fullgöra. Vidare får sär
skilda rutiner sl<apas för uppbörd av skatt. Enligt vår 
mening bör il.SV - efter samråd med TSV - få fastställa vad 
som skall gälla i detta avseende även om avvikelse därvid 
kan behöva göras från VSK:s bestämmelser. 

Vissa bestilmmelser i VSL, t. ex. 22 och 23 §§, bygger på 

att skatt påförs. Detta bör gälla även i de fall som 

regleras i 8 a och 9 §§ VSK. Den körlängdsuppgift som 

lämnas bör därför leda till att kilometerskatt påförs 
enligt 22 } andra meningen VSL. 

Även en särskild uppgift om körsträckan enligt denna para
graf är att jämställa med deklaration, villcet framgår av 30 § 

första stycket VSL. Felaktig uppgift kan därför leda till 
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straff enliet skattebrottslagen. Vidare lrnn efterbeskatt

ning enligt 24 eller 25 § VSL och skattetillägg enligt 

27 § VSL förekomma. 

48 § 

I 48 § finns bestämmelser om rätt att bruka fordon trots 

att JrJlometerrUlmarapparaturen inte är i föreskrivet sl-:ick. 

Bestämmelsen i första stycket ger tillsar.unans med bestäm

melsen i 46 '.,' till resultat att ett kilometersl::it·teplH:

tict fordon inte f;J.r brukas enli,c:;t 43 § om fel på appara

turen upplrnmmer genom &tgärd som enligt 32 § vidtas av 

codl:~int företas. Genom omformuleringen av paragrafens 

första stycl:e avses detta bli tilläol1lie;t li.ven p:~l de 

fall som avses i 46 §. 

Ikraftträdande bestämmelserna 

De föreslav1a bestämmelserna bör i princip träda i l·:raft 

samtidii:;t ned ändrincarna i VSL. I frui:;a or.1 fordon r:wd 

slutsiffra 5 förcsli:ts i 4 'J VSI: Undrat sl:atteur :x'lde fi.:ir 

:fordonsslmtt och l:ilometersl:att. Detta innebiir o.tt det 

nya sl:atte[trct börjar först en resp. tvCt m<'.]nadcr efter 

det att det äldre sl~atteU.ret c<-'ltt till ända. ;Jenna 

period bör lL~ggas till det n:/a skatteU.ret sor.i blir 13 

munadcr i fråga om fordo!1sslrntt och 11, uiinader i fr;};;o. om 

kilometers!:att. I den föreslagna p. 2 av ikrafttr2da::.dc

bestUmmelserna Hir.mas ett förslac till i1ur övcrr;:~tnce:;. 

b:i.:1 u·t:formas. Förslaget G~tllcr W1.der förutslittni:1,c; att 

:författ!'lingsUndrincarna sätts i l:raft senast den :::;o juni 

1979. 
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~;ärskil t yttrande av experten Carl son 

Avsnitt 4,4 Brukandeförbud 

Jag ansluter mig till utredningsmannens förslag i fråga om 
förbud att bruka fordon utom när det gäller en :-iy ägares 

skyldighet att betala vägtrafikskatt. Som villkor för a~t ett 
brukandeförbud skall hävas när ett skattepliktic;t fordon över
går till ny ägare bör, enligt min mening, gälla att fordons
skatt betalas för fordonet som om skatteplikten inträtt vid 

förvärvet, ?1 andra sidan bör inte krävas att kilorr.eterskatt 
tas ut av den nye ägaren för körning före förvärvsdagen. 
Detta kan kräva viss justering av bestämmelserna or:i vem sor.. 
är skattskyldig och om avstämpling. 

Avsnitt 4,5 Förseningsavgift 

Jag delar utredningsmannens uppfattning att försenin[savgiften 
vid "förstagångsförsummelse" kan ersättas med ett meddelande 

till den skattskyldige, Genom meddelandet bör densltattskyldige 
få reda på dels att han har försummat att lämna uppgift om kör
.sträcka i tid, dels vad som händer om försummelsen upprepas. 
En sådan ordning kan antas väsentligt minska bl.a. myndigi1.eter
nas arbete med förseningsavgifter, 

Däremot biträder jag inte förslaget att en senare försummelse 
inte skall medföra förseningsavgift om "förstagångsförsummel
sen" varit ursäktlig. Att genomföra det förslaget skulle inne
bära att vinsten av en angelägen förenkling minskade, Myndig
heterna skulle ställas inför problemet att pröva ursäktlig
heten vid en försummelse som ligger långt tillbaka i tiden, 
ibland mer än ett år, De sakskäl som kan åberopas för en 

sådan ordning är enligt min mening inte bärande. Systemet med 
meddelande i stället för förseningsavgift bör ses som ett 
åläggande för beskattningsmyndigheten att alltid och ex officio 
efterge förseningsavgiften vid förstagångsförsummelse. 
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Bilar;a 1 

Förteckning ÖV(':r förfat tn_i_ngar på vägtrafikbeskattningens 
område m.rn 

A. Nu gällande författningar 

1. Vägtrafikskattelagen 
(1973:601) prop 1973:94, 
ändrad SFS 1974:)16 Il 1974:98, 

" Il 1974:869 Il 1974:164, 
(ikraftträdande SFS 1974:873) 
ändrad SFS 1975:276 prop 1975:62, 

" Il 1975:1421 Il 1975/76:15 
. ' 

" Il 1976:337 Il 1975/76:181, 
(ikraftträdande SE'S 1976:719) 
ändrad SJ<'S 1976:880 prop 1976/77:20, 

Il Il 1977:60 Il 1976/77:68, 
Il Il 1978:72 Il 1977/78:78, 
Il " 1978:118 Il 1977 /78: 94' 
Il Il 1978:199 Il 1977 /78: 136' 

2. Vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) 
ändrad SFS 1974:874 

Il Il 1975:280 
Il Il 1976:341 
Il Il 1976:770 
Il I! 1977:948 
Il Il 1978:127 
Il Il 1978:331 

3. Kungörelsen (1973:777) om återbetalning 
och avräkning av vägtrafikskatt m.m. 
för fordon som använts utom riket 
ändrad SFS 1974:876 (omtryckt) 

Il Il 1975:281 
Il Il 1976:768 (omtryckt) 

" Il 1978:128 

4. Lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på 
vissa fordon, som icke är registrerade 

SkU 41, rskr 254 
SkU )8, rskr' ')0" ~_,~ 

SkU 59, rskr 325 

SkU 26, r:;:kr 186 
LlJ ) ' rskr 113 
Skl' 61, r~1kr }46 

SklJ 6, rskr 28 

Sk\.i 22, rskr n6 
SkU. 21, rskr 120 
SkU 39, rskr la··· _,c_ 

SkU 50, rskr 26:) 

i riket prop 1975/76:181, SkU 61, rskr 346 

ändrad SFS 1978:119 • 1977/78:94, SkU 39, rskr 192 



Prop. 1978/79: 94 

5. Förordningen (1976:769) 
om uppbörd m.m. av väg
trafikskatt på vissa for
don, som icke är registre
rade i riket 

ändrad SFS 1978:408 

6. Lagen (1975:278) om ned
sättning av fordonsskatt 
på traktorer och släp
vagnar m.m. 
ändrad SFS 1978:121 

7. Lagen (1976:339) om 
saluvagnsskatt 

ändrad SF~ 1~78:122 

8. Förordningen (1976:767) 
om uppbörd av salu
vagnsska tt, m.m. 

9. Kungörelsen (1973:779) 
om beskattning av mo
torfordon, som är in
fört i svensk export
Vc1gnsförte ckning 

ändrad SFS 1978:129 

10. Kungörelsen (1973:780) 
om interimsskatt 

U.. Kungörelsen (1973:784) 
om visst undantag från 
vägtrafikskatt 

12. Förordningen (1978:407) 
om befrielse från eller 
nedsättning av viss in
direkt skatt, m.m. 

]3. Förordningen (1978:89) 
o~ föreskrifter i fråga 
om vägtrafikskatt 

190 

prop 1977/78:94, SkU 39, rskr 192 

Il 

Il 

1975/76:181, SkU 61, rskr 346 
1977/78:94, SkU 39, rskr 192 
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B. Övriga författningar 

1. Lagen (1973:602) om sär-
skild vägtrafikskatt prop 1973:94, SkU 41, rskr 254 

ändrad SFS 1975:277 " 1975:62, SkU 26, rskr 186 

" " 1975: 1408 " 1975/76: 29, SkU 15 , rskr 68 
upphävd" 1978:118 " 1977/78:94,SkU 39, rskr 192 

2. Kilometerskattekungörelsen 
(1972:591) 
ändrad SFS 1973:77 

" " 
upphävd " 

1973:682 

1973:776 

3. Kungörelsen (1973:785) 
om inbetalning av avgift 
för kilometerräknare m.m. 

4. Lagen (1975:279) om in-
drivning av avgift för 
kilometerräknare m.m. prop 1975:62, 

5. Förordningen (1975:283) 
om kilometerräknarappa
ratur till vissa släp
vagnar 
ändrad SFS 1976:53 

6. Kungörelsen (1973:788) 
om nedsättning av eller 
befrielse från väg
trafikskatt i vissa fall 
ändrad SFS 1975:282 

Il Il 

upphävd " 
1978:130 
1978:407 

7. Kungörelsen (1974:875) 
om särskild uppbörd av 
viss vägtrafikskatt, m.m. 

8. förordninger: ( 1976: 718) 
om särskild uppbörd av 
viss vägtrafikskatt, m.m. 

SkU 26, rskr 186 
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9. Förordningen (1977:62) 
om särskild uppbörd av 
viss vägtrafikskatt, m.m. 

10. Förordningen (1978:131) 
om särskild uppbörd av 
viss vägtrafikskatt,m.m. 

c. 
sou 

Il 

Il 

Il 

Il 

Betänkanden 

1968: 50 
1969:45 
1970:36 

1972: 42 
1977: 6 

Traktorbeskattning 
Fordons be skattningen 
Kilometerbeskattning 
Vägtrafikbeskattningen 
Översyn av det skatteadministrativa 
sanktionssystemet 1. Eftergift och 
besvär m.m. 

D. Vissa äldre propositioner 

Prop 1970:138 

Il 1971: 97 

Il 1971:152 

Il 1971:153 

Il 1972:115 

Förslag bl.a. till en etappvis omlägg
ning av automobilskatten för tyngre 
fordon enligt kostnadsansvarighets
principen 

Förslag till införande av bestämmelser 
om återbetalning av automobilskatt vid 
utland skörning 

Förslag bl.a. till "rullande uppbörd" 
av automobilskatt 

Principförslag om införande av kilo
meterskatt 

Förslag till andra etappen av omlägg
ningen av automobilskatten (jämför 
prop. 1970:138) och till bestämmelser 
om skyldighet att montera kilometer
räknarapparatur i vissa fordon 
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TABELLER 
'1'ai:lel1 l. 
(avsnitt 2.4) 

Skatteår, skatt·Jp•:o.!'.'iode.!'.' och l!I.1[1-
bördsmänad för v~gtrafikskatt 

3lut
::iiffra 

1 

2 

3 

Skatteår/ Fordonsr:>katt 
Skatta-
pcrioder 

skatteår ma;j-april 

skatte
perioder 

naj-juH 
augusti-oktober 
november-januari 
februari-april 

skatteår j11r1i-~aj 

skatte
perioder 

,juni- a l['lSti 
.;eptember-november 
december-februari 
marc-maj 

skatteår juli-juni 

skatte
perioder 

,juli-september 
oktober-december 
ianuari-mar.J 
~pril-juni 

4 och skatteår 
5 

september-augusti 

6 

7 

8 

skatte
perioder 

september-november 
december-februari 
mars-maj 
juni-augusti 

skatteår december-november 

skatte
perioder 

december-februari 
mars-maj 
juni-augusti 
september-november 

skatteår januari-december 

skatte
perioder 

:·;anuari-mars 
.(pril-juni 
~uli-september 
oktober-december 

skatteår februari-januari 

skatte
perioder 

februari-april 
maj-juli 
augusti-oktober 
november-januari 

april-mars 
jan;,.iari-mars 
april-juni 
juli-sept:~mb<1r 
oktober-december 

1:1aj-april 
febrctdri-ain·i l 
maj-ju'1i 
juli-oktober 
novcmbcr-januarj. 

~iuni-ma,j 
man:;-maj 
juni-augusti 
septe~ber-novcmber 
december-februari 

juli-,juni 
maj-juni 
juli-oktober 
november-januari 
februari-april 

november-oktober 
juli-oktober 
november-januari 
februari-april 
maj-juni 

december-november 
september-november 
december-februari 
IDars-maj 
juni-augusti 

januari-december 
oktober-december 
januari-mars 
april-juni 
juli-september 

L:ppb~rds
!:J:i!'l.aG 

april 

apr:Ll 
UU{_~US t.L 
okto!:1,.'l' 
jar;J::!~:=- i. 

rr;:;i ~· 

a ~l :·~;_l ::-:: ti 
r..ove:i:b~;r:
J ~_iruar1 

jun:i. 

jun:i. 
sr"ptercber 
decer;ib2r 
mar~3 

aw;u;:;ti 

auf;uGti 
nov;.;mber 
f2b~Ua!'i 
1naj 

nove;nbcr 

november 
f0bruari 
maj 
auc;usti 

december 

december 
mar::; 
juni 
septemb,3r 

januari 

januari 
april 
auguGti 
oktober 

13 Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 94 forts. 
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Slut- Skatteår/ Fordons skatt Kilometerskatt Uppbörds-
siffra skatte- månad 

perioder 

9 skatteår mars-februari februari 
februari-januari 

skatte- mars-maj november-januari februari 
perioder juni-augusti februari-april maj 

september-november maj-juni augusti 
december-februari juli-oktober november 

0 skatteår april-mars mars 
mars-februari 

skatte- april-juni december-februari mars 
perioder juli-september mars-maj juni 

oktober-december juni-augusti september 
januari-:nars september-november december 
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Tabell 2. Vissa uppe;ifter om antalet 

(avsnitt 3.1.l) ärenden om förseningsavgift m.m. 

Län Antal resp. Andel av Uppgiven Antal Kolumn 2 
andel e;;;) totala an- eftergifts- mandagar Rolumn 6 
kilometer- talet ut- procent för hand-
skatteplik- sända med- läggning 
tiga fordon de landen om av förs. 
den 23 de- försenings- ave;.ä.rendP.n 
cember 1977 uppgift under 

första kvar-
talet 1978, 

andel ;b 

1 2 3 4 5 7 
A.3 29 809 13,2 20,3 ca 77 510 ')[:; 

c 5 942 2,6 2,2 4 61 97 
D 5 671 2,5 1,9 10 120 4-7 
E 9 24 3 4,1 3,9 20 100 92 
F 8 586 3,8 3,2 15 - 25 260 33 
G 5 972 2, r: 1,7 10 51 ll 7 
H 7 157 3,2 2,8 50 300 '--"' 

l l 5':i7 0,7 O,') 5 16 97 
K 3 744 1,7 1,3 20 50 7J 
1 9 322 4,1 -~ ,. 

), :;i 13 200 ..~ 7 
],; 16 112 7,1 6,8 13 !i 50 )\J 

ID: 7 480 3,3 ),0 2 ':!0 33 
0 17 469 7,7 9,4 13 352 ~)0 

p 11 950 5,3 4,8 15 510 2~~ 

Il. 9 686 4-' 3 3,4 10 - l :> 72 155 
s 10 294 4 '5 3,9 15 190 51\ 

T 6 587 2,9 2,8 10 250 26 
u 6 l!i 3 2,7 3,8 55 100 61 

9 430 4-' 2 ),4 l? C)l ; ().j 

:~ 7 495 j,3 2,9 15 200 j"f 

y 9 248 4-' 1 4,3 15 - 20 210 4•1 
z 5 676 2,5 2,2 10 200 ,...,,., 

L~') 

.' ri 
.Hli 10 226 4,5 j,6 24 14 0 7> 
B.C 11 ~77 5,1 5,2 20 55 ;209 

'ro tal 226 27b 100 100 -1 578 
Genom-

226 276 snitt ;~ ~ ':1 
57~ 
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~ai.;ell ~:. HelatiY fr~~tcv2ns för olika b:-istt~r som med-

(avcnitt ).J..4) fört att kilometerräknarapparatur inte god
k~-ints vid s.k. löpande besiktning (ASB:s 

undersökning i september 1977) 

Bru:o;t8n plomberinE 
?lo:r:bcrinr; saknade::: 

?lo:n1kringen var bristfällig 

lfaknarapparaturen var ur funktion 
Llyndighetsplombering var inte gjord 
Räknare saknades 

Avstiimpl1ngen var inte läsbar 

Övrigt 

?rocent av totala 
antalet besikti
gade fordon 

3,1 
2,6 
o,,, 
1,8 

1,5 
0,1 

0,1 

0,4 

9,9 



Tabell 4. Orsaker till att ingrepp i ri.iknarapparat'J.r har ~~jorts "'C ., 
(avsnitt 3.1.4) (ASB:s undersökning i september 1977). Q 

"O 

-Fordons slag Personbil Lastbil BU:JS surv~~LA \C 
-..I 
oe --Orsak till antal /o av antal ;j av antal > av antal /~ av totala -..I 
\C 

ingrepp felen felen felen antalet 
\C för för för fel ~ 

person- last- bw:;~c:ar 
bilar bilar 

Fel på fordonet 115 17,6 ~ 38 ,19, 7 ')3 59,6 606 )7,5 

Fel på räknar-
apparaturen 336 51,5 155 17,6 19 21,3 ?10 31, 1+ 

Fel på plombering 193 29,6 271 30,8 17 19, 1 l~.81 29,6 

Övriga fel 0 
j l,!; 17 1,9 0 o,u 26 1,6 

SUMMA 653 100 881 100 ~.39 100 1 G ~~ ·:; l !.)(; 

-c 
-..J 



Tabell 5. 
(avsnitt 3.1.4) 

l~ärmare specifikation av de fel som lett till ingrepp i räknar

apparaturen (ASB:s undersökning i september 1977). 

Felets 
art 

Fordons slag 

a) Fel pä fordonet 

Växellådsfel 
Koppline;sfel 
Fel på bakaxelväxel 
Fel på mätarvajer 
Övrir;a fel 

SUMMA. 

b) Fel nå räknar-
a pparaturen 

Fel på vajer 
Fel på vajerväxel 
Fel på räknare 
Övriga fel 

SUM.i.IA 

Percoonbil Lastbil Bus_s_ SUMMA 

antal % av felen antal 
för person-

40 

53 

13 

7 

115 

277 
18 

40 
1 

336 

bilar 

34,8 
1\6,l 

11, 3 
7,8 

100 

82,4 

5,4 
11,9 

0,3 

100 

176 

15 11 

38 
59 
11 

438 

120 

18 

J6 

1 

155 

~ av felen antal 
för last-
bilar 

40,2 
35,1 
8,7 

13, 5 
2,5 

100 

77,5 
11,6 
10,3 

0,6 

100 

36 
9 
2 

0 

6 

53 

10 

8 

1 

0 

19 

% av felen antal 
för bussar 

67,9 
17,0 

j,8 

0,0 

11,3 

100 

52,6 

42,1 

5,3 
0 

100 

252 
216 

40 
72 
26 

606 

407 
44 
57 

2 

510 

";b av totala 
antalet fel 

41,6 

35,6 
6,6 

11,9 

4,3 

100 

79,8 
8,6 

11,2 

0,4 

100 

Forts. 

"tl ., 
Q -= -l.Q ...... 
00 --...... 
~ 

:. 

'° '.)() 



Fordons slag :?ersonbil LaGtbil 

}\~lets antal 'i; av felen antal ,.; av felen 
art för per::;on- för last-

bilar bilar 

c) Fel n~ nlo~berin~ 

. Pel på plombering 106 54 '9 144 53,1 
vid vioixellåda 

Fel på plombering 
vid vajerväxel 21 10,9 16 5,9 

Fel på plomb2ring 
vid bakaxelväxel - - 22 8,1 

Pel på plombering 
v ld rilknare 23 11,9 21 7,8 

Fel på ospecifierad 
plo!llberinr; och öv-
rle;t 43 22,3 68 25,1 

3LE;ii-1A 193 100 271 100 

Buss SUMMA 

antal ,.; av felen antal 
i'ör bussar 

8 47,1 258 

0 o,o 37 

0 o,o '22 

1 5,8 45 

8 47,1 119 

17 100 481 

5~ av totala 
antalet :fel 

53,6 

7,7 

4,6 

9,4 

24,7 

100 

"'O .., 
Q 

'? 
..... 
\C ..... 
00 --..... 
\C .. 
\C 
.i;. 

~ 
~ 



Tabell 6. Effekterna på storleken av de skattebelopp som skall erläggas vid varje '"O ., 
(avsnitt 4.2.2) uppbördstillfälle vid en förändring till tre skatteperioder v~r år. c 

"O 

Fordons typ Skattevikt, Fordonsskatt per upp- Kilometerskatt per upp- -\C kg bördstillfälle, kr bördstillfälle, kr ....... 
:X 

f.n. vid förlängd årlig kör- vid förlängd --....... 
skatteEeriod sträcka 2 mil f.n. skatteEeriod \C 

1401- 1500 730 730 (::!: 0) 1 ) 2000 475 633 (+ 15Cl) \C 
Personbil """ 
Lastbil utan anordning 
för påhängsvagn 

722 (::!: o) 1 ) 2 hjulaxlar 3001- 3100 722 4000 905 1207 (+ 302) 

15901-16000 1515 2020 (+ 505) 4000 1877 2503 ( + 626) 

3 eller fler 
3338 (+ 834) 7991 (+1998) hjulaxlar 22401-22500 2504 10000 5993 

Lastbil med anordning 
för påhängsvagn 

2 hjulaxlar 16301-16400 1883 2511 ( + 628) 4000 1909 2546 (+ 637) 

3 eller fler 
3148 (+ 787) 3915 (+ 979) hjulaxlar 21801-21900 2361 5000 2936 

Påhängsvagn 

1 hjulaxel 9901-10000 557 74 3 ( + 186) 2000 293 391 ( + 98) 

2 hjulaxlar 15901-16000 1000 1333 (+ )33) 2500 515 687 (+ 172) 

3 eller fler 
hjulaxlar 25901-26000 1465 1953 (+ 488) 8000 2232 2976 ( + 744) 

Annan släpvagn g 
1 hjulaxel 9901-10000 388 518 ( + 130) 2000 293 391 (+ 98) 
2 hjulaxlar 19901-20000 1030 1373 (+ 343) 4000 1025 1366 (+ 311) 
3 eller fler 

hjulaxlar 25901-26000 1021 1361 ( + 340) 10000 2790 3720 (+ 930) 
Buss 14901-15000 1181 1575 (+ 394) 8000 2940 3920 (+ 980) 
1) Eftersom fordonsskatten för helt år inte uppgår till 1500 kr görs endast en uppbörd per år 
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1'aboll 8. 
(avsnitt 4.3.1) 

Förto;laE till skattc:",r, ~'kattoperiod0r och 
uppbördsm:J.nacl-::~r för väetrafikskatt 
(sista månaden i varje skatteperiod för 
kilorJet8rskatt är avstämplings:nånad) 

Slut- Skatteår/ Fordonsskatt 
siffra s;rn tte-

'2riod:~ r 

J. Skatteår ;na~-april 

Kilon:8 tors!:a tt 

apriJ.-:r:ar::; 
Skatte
perioder 

maj-augusti december-~af::; 
septemb8r-decomber april-junilJ ~' 
;januari-april ju1i-novemberL 1 

2 Skatteår ,juni-maj 
maj-apriJ. 

Skatte- juni-september januari-april. 
perioder oktober-januari ma~-augusti 

februari-maj september-december 

3 Skatte:\.:,· juli-juni 
juni-maj 

Skatte- juli-oktober februari-rra;j 
perioder november-februari juni-september 

rr.ars- juni oktober-januari 

4 Skatteår september-augusti 

Skatte- september-december 
jul~-j~ni.l) 
april-Juni 

perioder januari-april. juli-november2) 
maj-augusti december-mars 

5 Skatteår oktober-september 
september-augusti 

Skatte- oktober-januari maj-augusti 
perioder februari-maj september-deoemba~ 

juni-september januari-april 

6 Skatteår december-november 
november-oktober 

Skatte- december-mars juli-oktober 
perioder april-juli -) november-februari 

augusti-november' man,~- juni 

7 Skatteår januari-december 

Skatte- januari-april 
decernber-novem~er 
juli-november2 

perioder maj-augusti december-ma)s 
september-december april-junil 

8 Skatteår februari-januari 
januari-december 

Skatte- februari-maj september-december 
perioder juni-september januari-april 

oktober-januari maj-augusti 

l~~ Skatteperioden är tre månader 
Skatteperioden är fem månader 
Uppbörd för perioden görs i dess första månad 

14 Riksdagen 1978/79. I samt. Nr 94 

Cpfcbij:·:i:-:
månacl 

ai·::·i·I 
augu::iti 
doc•;•nbsr 

:r.a .~ 

ma,j 
:;epte:r.bt~r 
.jan1.lari 

juni 

juni 
oktob2r 
februari 

augusti 

augm::ti 
december 
april 

september 

september 
~:anuari 
maj 

novemb•cr 

nov{~~r:~.">~-~-.r· 

rr1ar:J 
a"!..lro;usti 

d t·~ c r;; 1:1b,~ r 

december 
april 
augusti 

januari 

januari 
ma,j 
september 
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Slut- Skatteår/ Fordons skatt Kilometerskatt Uppbörds-
siffra Skatte- månad 

erioder 

9 Skatteår mars-februari februari 
februari-januari 

Skatte- mars-juni oktober-januari februari 
perioder juli-oktober februari-maj juni 

november-februari juni-september oktot/:r 

0 Skatteår april-mars mars 
mars-februari 

Skatte- april-juli ) november-februari mars 
perioder augusti-november3 mars-juni augusti 

J•3cember-mars juli-oktober november 

jUppbörd för perioden görs i dess första månad 
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Tabell ';) 
(avsnitt 1+,j,1) 

U-;:mbörd:o1:1.iinadcr och avstfa:ipLLncsm:J.nader för 
v:(:;trafiksi:att :oamt förslag till :indrir.car 

Ja:mari 

Februari 

!fars 

Apr.il 

Ha;; 

Juni 

Juli 

AUQ1Sti 

September 

Ol<tober 

November 

December 

lJ-:JnOörd c.v for
d~!iss;:a-Ct för 
sl·:atte:5.r för 
fordon ~ed slut
siffra 

I'...."1ligt Snlir,t 
g:Hlan- försla
de best eet 

8 

9 

0 

2 

3 

. h,5 

6 

7 

8 

9 
0 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

UpDiJörd av fordons
s':i:ttt för sl:atte
pcriod och uppbörd 
av i~ilometcrs:rn tt 
för fordon med 
slutsiffra 

Gnligt 
ci:illan
d e best. 

Enligt 
försla
i;et 

1 ,8 2,5,8 
2,4,5,6,9 3,9 
3,7,0 6,0 

1,8 1,4,7 
2,4,5,6,9 2,5,8 
3,7,0 3,9 

Avstir.mlinc;sm2.nad för 
fordon med slutsiffra 

Enlict 
giilande 
best. 

2,1+,5,6,9 
3,7,0 
1 ,8 

2,4,5,6,9 
3, 7 ,() 

1,2,4,5,6 

Enligt 
försla
get 

3,9 
6,0 
1,4,7 
2,5,8 
3,9 
1,Lf,6,7,0 

1,2,4,5,~ 1,4,6,7,0 3,7,0 

8' 'J 

2,5,8 

3,7,0 
1 ,8 

2,5,8 

3,9 
2,4,5,6,9 6,0 
3,7,0 1 'l-1, 7 

1 ,8 

2,Lf,5,6,9 
3,7,0 
1 ,8 

3,9 
6,0 
1,4, 7 
2,5,8 
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1. 1 Xrenden som behandlas i detta betä:1kande 

Sökande 

Sten Jonsson, Uppsala 

Angäende 

ändrade bes tä1nrnelser 

för u tsär.dn i. •:.e av 

skattekrav, m.m. 

Akeriföretagar:1as central- är:.drade bestära:;1eL;er 

förbund, 3olna för plombering av 

kilometerräknarappara

tur 

Eörje Iaant:;estam, Gnesta 

:::tatens trafiksäkerhets-

:-iotormJ.nn.e11s riksförbw1d, 

Stocktol;:i 

Svenska åkeriförbundet 

och Svenska jusstrafik

förbundet, 3tockholm 

J?errymasters 

Göteborg 

ändrade regler för av

lämnande av Jrdi'1ari'-, 

stx:ipelkorL, m.m. 

vissa ä!1drin.car i 

kilometerskattes;ste

~;1et 

ä:1drade regler o:·: <..·1-

r2kI~in2~· 2-. .r kilometer

skatt vid :itl2;1dskl.)r-

ninc med kilometer

skatteplik tic person

bil. 

rätt att franföra 

fordon r.är det i:ir av

ställt oci1 skc:t c t cliir

för i "1 te :iar erli:::'. t:-; 

äEdrad de bl teri:1c:-; av 

vägtrafikskatt pi ut

Uindska p:'.l.l1ä1:,:::svac;:1ar 
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Sökande 

,')u.dge tdepartemen tets 
rättsen'.1et 5 

Frede i~edriksen, 

udevalla 

Vingåkers lastbils
cen tral, Vingåker 

Svenska åkeriförbundet, 
Stock:!lolm 

AB Tir-Transport, Gävle 

Svenska åkeriförbundet, 
Svenska taxiförbundet och 
Svenska busstrafikför
bundet, Stockholm 

205 

Angående 

identifiering m.m. 
av vissa fordon i 
internationell tra

fik 

ändring av bestämmel

serna om återbetal

ning av fordonsskatt 

för fordon som ax1-

vän ts utom riket 

klassificc~ing av 
traktorer, m.m. 

beskattni;-:gen av 

jordbrukets tunga 

traktortåg 

återbetalning av 

viss vägtrafikskatt 

effektivare påföljd 

vid brott mot be
stämmelserna om 

brukandeförbud på 
grund av obetald 
vägtrafikskatt 

Sea-J,and Containership AB, nedsättning av viss 
Göteborg fordons skatt 

Alvar ~. Björklu..~d, Älvsjö slopande av viss 

Bengt Rosenqvist, 

Stockholm 

årlig fordonsskatt , 

m.m. 

slopande av viss 

årlig fordonsskatt, 

m.m. 
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2 TI 11 U':i'tL~L)i'II dGirn I NKOHNA SKRI i/ELS ER 

2. 1 Skrivelser som behandlas i detta betänkande. 

Angående 

Av i\.S'f överlämnad skri- mi11skning av an talet 

velse fr<'l.n Byggindustrins avstärnplingstillfällen 

stiftelse för arbetarskydd 

och företagshälsovård 

(Dygghälsan), Stockholm 

Av TSV överlämnad skrivel- vissa ändringar i be-

se från Postverket, stämmelserna om upp-

Stockholm börd m.m. av väg

trafikskatt 

2. 2 Skrivelse so:n inte behandlas i d~_tta samma:1ha.nE:; 

:-Iarry Jannessons Akeri AB, vägtrafikskatt för 

Angered vissa tunga fordon 
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Bilaga 4 

Beräkning av kostnadsminskningar för myndigheter 
till följd av våra förslagl 

Kostnaderna 
avser 

Nuvarande 
kostnad, 
kr/år 

Beraknad 
kostnads
inbesparing, 
kr/år 

A. Förslag i avsnitt 4.2.2 och 4.3.1 
KILOMET.:;RSKA TT 

1. Blanketter 344 000 86 000 

2. Porto 5 488 000 1 372 000 

3. Registrering 904 000 226 000 

4. Debitering 520 000 130 000 

5. Diverse 5 000 

FORDONSSKATT 
(Gäller fordon 
för vilka skatt 
erläggs för 
skatteperiod) 
G. Blanketter 272 000 

7. Porto 1 412 000 

8. Debitering 136 000 
9. Diverse 

2 

68 000 

353 000 

34 000 
3 000 

277 000 

Anm. 

Rörlig kostnad. RSV har 
hittills svarat för dessa 
kostnader. Fr.o.m. den 1 
juli 1978 gör TSV det 
istället. 
Kostnaden beräknad med led
ning av gällande posttaxor. 
Avser TSVs kostnader för 
maskinell registre2ing m.m. 
Halvfast kostnad. 

Avser TSVs kostnader för 
skattede~itering. Halvfast 
kostnad. 

Se anm till 1. 

Se anm till 2. 

Se anm till 4. 

9 076 000 
B, Förslag i avsnitt 4.2.4, 4.5 och 4.6.2 

10. Blanketter 24 000 19 000 

11. Diverse 75 000 

Avser förslagen i avsnitt 
4.5. och 4.6.2. Rörlig 
kostnad. 

Avser vissa förslag i av
snitt 4.2.4 och 4.6.2. Upp
gifterna bygger på upp
skattningar. Rörliga och 
halvfasta kostnader.2 

.. 94 000 
mH.AKNAD TOTAL KOSTIJADSINBESPAH.ING = (2 269 000 + 94 000) = 2 363 
2 363 000 kr.får 

I Uppgifterna som ligger till grund för beräkningarna har lämnats 
av TSV och gäller per den 1 Juni 1978. 

2 D€_ halvfasta k9stnaderna beräknas :<1ara helt avvecklade 3-5 år eiter det att ~ndringen Ilar genomfor~s. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttrandena över vägtrafikskatteut
redningens betänkande (Ds B 1978: 5) Översyn av vägtrafikbeskatt
ningen Del 1 Kilometerskatt 

Allmänt 

Bland remissinstanscrna råder enighet om att det föreligger ett påtagligt 
behov av att förenkla reglerna om kilometerskatt. Flera remissinstanser 
uttalar att systemet är kri'mgligt och svårt att tillämpa. Till dem som ger 
uttryck för denna uppfattning hör DEFU. som med stöd av siffersamman
ställningar och exempel anför att det nuvarande systemet är mycket kom
plicerat att tillämpa för de skattskyldiga och myndigheterna. att det också 
för biigge parter medför höga kostnader. att det medför ett betungande 
uppgiftsliimnandc för de skattskyldiga. att det inte ger möjlighet till effek
tiv kontroll och att det innebär onormala risker för skattebortfall. 

Mot denna bakgrund har den överväldigande majoriteten av remissin
stanserna upptagit positivt att åtgärder vidtas för att genomföra förenkling
ar i systemet. De av utredningen lagda förslagen sägs allmänt. t. ex. av 
liinss1yrel.1en i Uppsala liin. Si·enska Tax((örbundet och S1·enska Äkeriför
h1111de1. vara väl ägnade att medföra förenklingar och förbättringar och att 
kunna läggas till grund för lagstiftning. 

Nägra remissinstanser vill dock beteckna de förbättringar som uppnås 
genom utredningens förslag som marginella. De menar att ytterligare för
enklingar bör kunna göras i det befintliga systemet. Sådana synpunkter 
framförs av liinsstyrelscma i Kronoherr:s. Malmöhus och Örebro liin samt 
av /JEFU. 

Flera remissinstanser har beklagat att utredningen inte haft till uppgift 
att utreda vilka andra möjligheter än kilometerskatt som st:'lr till buds för 
en beskattning av kilometerskattepliktiga fordon. Vanligen pekar man 
diirvid pä en brännoljeskatt i kombination med färgning av eldningsoljan. 
Ett sådant system praktiseras i Finland med gott resultat. påpekas det frfm 
flera håll. Det rekommenderas att utredningen i sitt fortsatta arbete tar upp 
denna fr:'lga. företrädare för sådana :'lsiktcr är generaltullstyrelsen. liins
styrelsema i Jiinkiipings, Gotlands. Kronoberg.i-. Älrsborg.1· och Örehro 
liin, Dt:FU, hyråkratiutredninr:en och Motormännens rik.~/'iirbund. Å and
ra sidan anser lii11s.1·tyrelse11 i Stockholms län och Åkerifiiretagarnas ce11-
tra(fi'irh1111d att nuvarande system tills vidare bör bibehållas. Länsstyrelsen 
anför därvid bl. a. att kilometerskattesystemet tycks ha vunnit en viss 
förankring hos fordonsägarna. 

I stort sett samtliga remissinstanser är, som nämnts. eniga om att utred
ningens förslag. åtminstone i huvudsakliga delar. bör genomföras. Ett 
undantag är hyrtlkrati11tredni11ge11, som befarar att de föreslagna ändring
arna kommer att leda till mera krångel och byråkrati och orsaka svåra 
tilfämpningsproblem. I avv<iktan på en genomgripande reform anser byrå
kratiutredningen det ej motiverat att genomföra utredningens förslag annat 
än på ett fåtal punkter. En minoritet av byråkratiutredningen anser dock 
att man hör ta tillvara alla de förslag till förenklingar som utredningen 
föreslagit. 
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2 Kilometerräknare m. m. 

KSN. som senare kommer att redovisa resultatet av en av nämnden 
gjord undersökning rörande de vajerdrivna kilometerräknarnas driftsiikcr
het. menar att båda de i marknaden förekommande märkena uppvisar god 
driftsäkerhet. Annorlunda förhåller det sig dock med manipulationssäker
hcten, i synnerhet hos viss apparatur av äldre utförande. Det är därför 
nödviindigt. enligt nämnden. att skapa bättre möjligheter till kontroll och 
övervakning av systemet. Bl. a. bör den informationsverksamhet som 
nämnden nu bedriver för närmast berörd polispersonal fortsättas och in
tensifieras. Niimnden pekar också pti det förhållandet att straffansvar 
enligt 56 * 3 VSK siillan eller aldrig inträder om inte fonlonsägaren vidgår 
att han kiint till bristerna hos räknaren. Motsvarande gäller i fråga om 33 * 
VSL. som nästan endast kunnat tillämpas dä gärningsmannen erkänt brott, 
eftersom det föreskrivs att det brottsliga förfarandet skall ha skett uppstitli
gcn. Därför menar niimnden att straffansvar bör kunna inträda liven vid 
vflrdslöst förfarande med kilometerräknarapparaturen som medför att den
na inte är i föreskrivet skick. 

KSN förordar att statsmakterna snarast beslutar att en utredning sker av 
förutsiittningarna för införande av beskattning via navräknare inte bara pti 
sådana skattepliktiga tyngre fordon som i dag inte kan utrustas med nav
räknare utan ocksä pä dieseldrivna personbilar. 

En sådan åtgärd kan enligt KSN också få betydelse i det fall aktuella 
planer pä övergång till elektronisk hastighets- och vägmätare i vissa per
sonbilar leder lill att räknare av nu befintliga typer inte kan användas. 

3 Uppgifter till ledning för beräkning av kilometerskatt m. m. 

RRV anser att utredningens förslag att minska antalet ordinarie 
avstiimplingar och uppbördstillfällen till tre per är medför vissa besparing
ar och förenklingar. Verket vill emellertid inte avfärda tanken på att detta 
system kombineras med ett av verket föreslaget system med preliminära 
förskoltsinbetalningar. Verket delar inte utredningens farhågor om att 
alltför stora skattehelopp skulle kunna komma att fä erläggas vid den i\rliga 
avriikningen. 

Liinsstyrelserna i Kmnohergs och Viistmanlands liin är inne på samma 
tankegångar som RRV men stöder dock utredningens förslag som ett steg i 
riitt riktning. Även liinsstyrelsen i Gotlands liin uttalar sig till förmi\n för 
ett system med preliminära inbetalningar två gånger om liret före den ärliga 
avfäsningen. Denna länsstyrelse jämte liinsstyrelsen i Sihlermanlands lii11 
tillstyrker dock i och för sig också förslaget men ifrågasätter om inte 
ytterligare minskning av antalet ordinarie avstämplingar bör övervägas. Å 
andra sidan instämmer liinsstyrelsen i Uppsala län, som liven den tillstyr
ker utredningens förslag. i utredningens bedömning av de olägenheter som 
s)rnlle vidltida ett system med endast en ärlig avstämpling och i övrigt 
debitering efter schablon. 

Alotormii11nen.1· riksfi"irlmnd avstyrker en ändring av antalet skattepe
rioder från fyra till tre, enär systemet med fyra betalningsperioder f. n. är 
väl inarbetat och då en minskning av periodernas antal och därav föranledd 
ökning av deras längd kan leda till besvärande betalningsproblem. I stället 
förordar förbundet den modell som RRV har skisserat. 

Lii11.1·styrl!ise11 i ,"vla/111iih11.1· liin finner utredningens förslag vara ett steg i 
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r;ill riktning om än otillrlickligt. Lii11s.1·t_l'relse11 i Örehro lii11 tillstyrker 
förslaget men varnar för en ökaJ restföring av skatter. åtminstone i inleJ
ningsskedet. Det lir dlirför viktigt, menar denna llinsstyrelse, att ligare av 
kilometerskattepliktiga fordon underrlittas via datasystemet om fiiränJ
ringarna. KSN tillstyrker förslaget men understryker vikten av att kon
trollmöjligheterna samtidigt förstärks. 

Övriga rcmissinstanser, utom byråkratiutredningen. tillstyrker utred
ningsförslaget i denna del eller liimnar det utan erinran. 

Utredningens ställningstaganJe all avstämpling vid ligarbyte inte bör ske 
kritiseras av några remissinstanser. Förespräkare för ett system med av
stämpling vid ägarbyte är lii11sstyrelse11 i Viistma11/a11ds /ii11, Sl'erige.1· 
hili11d11s1ri- och bilgrossis(/i'ire11i11g, llfotorbrwrschens riksfiirb1111d och 
S1·crige.1· bi/skrotares rik.1förh11t1d. Dessa framhåller bl. a. att principen bör 
vara att var:je fordonsägare skall ansvara för skatten som belöper på den 
vligstrlicka som körts under hans innehav. Övriga remissinstanser godtar 
utredningens bedömning i Jenna fdga eller Himnar den utan erinran. 

4 Brukandeförbud m. m. 

De flesta remissinstanserna ser positivt på att en uppmjukning av regler
na om hrukandeförhud kommer till stflnd. Det framhMls bl. a. att hnrkan
deförbud inte hör tillgripas i andra fall än när allmlinhelen ser det som 
berättigat och att ett förbud. för att fä avsedd effekt, bör komma i fråga en
dast i de fall dä Jet kan kopplas till systemet med kontrollmärke. 

All hrukandeförbudet bör hlivas vid försiiljning pä exekutiv auktion och 
i Je av utredningen angivna konkursfallen är en tanke som vinner allmänt 
stöd. RSV och F"iircningen .frerige.i kron<di>gdar är av den uppfattningen 
att ett hävande i konkursfallen bör kunna ske automatiskt i samma ordning 
som vid exekutiv auktion. /,ii11sstyrelse11 i Stockho/111s liin, som också 
tillstyrker förslaget. varnar dock för att ett gcnomfiirande kan öppna viigen 
för vissa skatteundandragande åtgärder. Uinsstyrelsen pekar ptt Jcn situa
tionen att en rörelseidkare i ekonomiskt trt111gmäl kan !äta ett exekutivt 
förfarande inledas. Ingenting hinJrar honom frtm att själv eller genom 
bulvan köpa sitt egd fordon pf1 exekutiv auktion och Järefter fortsälta sin 
riirelse som förut eller i annan juridisk form med sitt skattetyngda fordon. 

Niir det giiller villkoren för ny iigare till ett fordon att fä ell brukandeför
bud hiivt har nagra remissinstanser anslutit sig till Jen mening som exper
ten Carl son gett uttryck fil i särskilt yttrande. Dit hör RSV. dock endast i 
princip och med reservation för att verket ej hunnit med att utreda de 
lagtekniska konsekvenserna, samt li.i11.1·styrc/.1·cnw i Ä/1·shorgs, Koppar
/1ergs och Giidehorgs lii11. 

Utredningens uppfattning all problemen i samband med återtagningar av 
fordon som stihs pt1 avbetalning numera lir tillfredsstlillande lösta frän 
vligtratikskattesynpunkt kritiseras av Sreriges hili11d11stri- och hilgmssist
fiirrning och Motorhra11schc11.1· rik.1}i"irh1111d. Sistntimnda förbund pekar på 
;1tt siiljaren kan fä medge köparen anstånd med avtalaJe amorteringar. Om 
köparen linda inte kan fullfölja köpet, tvingas säljaren att återta förJonet. 
Denne kan siillan fö kostnaJstlickning för skalleskuld som han nöJgas 
hetala i köparens stlille. Vidare kan det ofta vara förenat med betydande 
sviirigheter att frma del fordon som skall återtas på grund av att köparen 
rneJvetel h{1ller detta utom riickhflll för säljaren eller kronofogdemyndig
heten. Niir del vlil har ptitrMfats kan förfallen skatteskuld uppgå till bety
dande belopp. 



Prop. 1978/79: 94 211 

flirslaget ;1tt cl t brukandeförbuu pf1 grunu av obetalda skatter efter 
myndighetsprövning skall kunna hiivas i andra fall än viJ försäljning exe
kutivt eller frän konkursbo tillstyrks allmiint. Ett par remissinstanser anser 
dock att denna prövning inte bör ligga p[1 RSV utan anförtros M länsstyrel
serna. RS V, Fiire11i11ge11 S1•eriges /.:ronoJiJgdar och lii11sstyrelse11 i S/.:ara
horgs hin ger uttryck tit denna uppfattning. Sistniimnda Hinsstyrelse 1\bero
par bl. a. de regionala mynuigheternas lokal- och personldinneuom och 
samhiillets allmiinna decentraliseringssträvanden. 

Niir det giiller att slopa brukandeförbudet vid försummebe att lämna 
uppgift rader allmiin enighet om Jet lämpliga och ön sk värda i en si\dan 
reform. Lii11sstyre/.1·e11 i Gotlands lii11 menar dock att förbudet bör kvarsti\ 
och eventuellt följas av polisanmiilan, dä en skönsmässig höjning av skat
ten mttste anses olämplig för att fä den skattskyldige att fullgöra vissa 
uppgifter. I övrigt tillstyrker liinsstyrelsen förslaget. 

Slutligen har ocks{1 förslagen i frf1ga om brukandeförbud när kilometer
riiknarapparatur saknas eller iir bristfällig godtagits eller Himnats utan 
erinran av remissinstanserna. 

5 Förseningsavgift 

Av remissyttrandena framgår att det är ett allmiint önskemttl att syste
met med förseningsavgift förenklas. Det ses som angcHiget att sfld<1na 
regler tillskapas att tidstitgångcn för denna typ av ärenden för den hanuläg
gande personalen reduct:ras sä mycket som möjligt. 

Den uv utredningen föreslagna konstruktionen meu ett varningsförfa
rande vid enstaka försummelse och p{\forande av forsenings<tvgift först vid 
upprepad försummelse under någon av de tre niirmast följande skatteperio
derna eller vid underlf\tenhet att efterkomma anmaning har godtagits av 
Jen allt övervligande delen av remissinstanserna. Undantag tir RSV och 
hi11.1·styrefe11 i Gotlands fii11. RSV framhåller att den föreslagna konstruk
tionen striuer mot tanken bakom förseningsavgiften och att man inte kan 
utesluta att i stort sett samma personer pä sikt iir inblandade i dessa 
iirenden. Linsstyrelsen anfi.ir att förslaget liitt torde leda till att fordons
ligaren finner att var fjärde avstämpling kan unuerltitas utan ptiföljd. Uins
styrelsen menar Jock att nyhliven tigare till kilometerskattepliktigt fordon 
automatiskt skall befrias frt1n förseningsavgift om försummelse sker vid 
hans första avstiimplingstillfalle. 

Lii11sstyrelse11 i Giil'iehorgs lii11 anser att förseningsavgiften bör höjas till 
i vart fall det dubbla. l.ii11sstyrelse11 i Kristianstads lii11 anser också att 
avgiften bör höjas. sä att den vid upprepad försening inom tre skattepe
riuuer uppgftr till '.!00 kr. och vid iinnu en förseelse inom samma tidrymd. 
300 kr. A andra sidan menar /ii11sstyrd.1·e11 i Stvcklw/111s lii11 att den Jubbla 
förseningsavgiften skall tas hort. eftersom den inte har avseud effekt och 
medför onödiga registerkontroller. Dubbel avgift påförs nämligen oftast för 
fordon som reuan lir belastade med skatt och vars iigare inte reagerar för 
den högre avgiften. 

Flera remissinstanser tar upp fr~igan om ursiiktlighetsprövningen vid 
ifrilgasatt eftergift skall omfatta iiven en tiuigare försummelse som fiiran
lett erinran eller endast det sista tillfollet. Ui11.1styrelsema i Siider111a11-
l1111ds. Blekinge. M11l111ii/111s, Hallands, (;(itehorgs och Bolws. Viir111l1111ds. 
Gärlehvrys. Vii.1'femorrl1fl11/J, Viisterhotte11.1· och Norrhottens liin anser i 
likhet med experten Carlson att den sistnämnda lösningen iir att föredra. 
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f?.SV kritiserar utredningens förslag främst med hänsyn till den lflnga tid 
som kan komma att förflyta mellan försummelserna. 

Kam111arriitte11 i Giitehorg och skattetil/iiggs11tred11i11ge11, vilka b~\da i 
och för sig 1illstyrker den av utredningen föreslagna konstruktionen, riktar 
ocksä kritik mot den föreslagna ordningen vid ifrtigasalt eftergift samt mot 
den föreslagna lydelsen av 28 §. Härom anför skatteti!Higgsutredningen 
ni. a. följande. 

En nackdel med utredningsförslaget är att yrkanden om eftergift på 
grund av ursiiktlighet viu den första försummelsen blir svåra att bedöma 
dii1för att tiuen mellan den första försummelsen och beslutstillföllct kan 
komma alt bli !ting. Det anges vara sannolikt att den föreslagna ordningen 
kommer att ge upphov till ett stort antal ärenden och besviirsmftl. De 
administrativa vinsterna med förslaget skulle därmed komma att minskas 
a vseviirt. Av nu anförda skäl hör bestämmelserna om förseningsavgift 
utformas si\ att ursiikt\ighetsprövningen avser endast den senaste försum
melsen. Detta system bör dock inte uppfattas si'l, att beskattningsmyndig
heten skall anses alltid och ex officio ha eftergett förscningsavgil'len vid 
förstagångsförsummelse. Bestämmelsens innebörd bör vara den att förse
ningsavgift inte skall påföras för enstaka försummelse av uppgiftsskyldig
hcten utom i det fall då den skattskyldige har underlåtit att efterkomma en 
anmaning att famna uppgift om körsträcka. Vissa invändningar kan enligt 
skattctilliiggsutredningen riktas mot detta förslag. Den som hal.le kunnat 
åberopa ursiiktlighct för den första försummelsen kommer i ett siimre läge 
genom att denna ursii.ktlighct inte kan beaktas när den nya försummelsen 
in1rätfar. För att tillgodose en sådan invändning kan den oruningcn införas 
att iiven en erinran skall kunna omprövas om detta yrkas inom kortare tid, 
t. ex. tio dagar. Den skattskyldige kan beredas tillfälle att inom denna tid 
åberopa vad han vill anföra för att erinran skall upphävas. En sådan 
ordning skulle dock medföra auministrativt merarbete och tfärigenom mot
verka den effekt som vägtrafikskatteutredningen vill uppnå med förslaget. 
A andra sidan kan man nog räkna med att antalet yrkanden om att erinran 
skall ornpriivas kommer att bli tämligen fätaliga. 

Skatte\il\äggsutrctlningen uttalar vidare an 28 § VSL f. n. innehåller 
materiella bestämmelser om förseningsavgift. l ulredningförslaget inleds 
paragrafen med ett stycke som reglerar administrativa rutiner för att erinra 
försumlig skattskyldig om hans uppgiftsskyldighet och om att försenings
avgifl kan komma att påföras om försummelsen upprepas. De materiella 
reglerna om påföring av förseningsavgift och reglerna om administrativa 
rntiner för att erinra försumlig skattskyldig bör enligt skattetilläggsutred
ningcns uppfattning behandlas i olika paragrafer i VSL. 

Kammarriittens resonemang överensstämmer i huvudsak med skattetill
Higgsutrcdningens men omfattar inte dess förslag om rätt till omprövning 
av erinran. 

Övriga remissinstanser har godtagit eller i vart fall inte riktat nägra 
vlisentliga invändningar mot lien av utredningen föreslagna ordningen vid 
pri_ivning av ifrf1gasatt eftergift av förseningsavgift. 

Flera remissinstanser har framhållit att 37 g * andra stycket lagen 
( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, till vilken 28 ~ 
VSL h~i11vis<1r, inte tar tillr;icklig hänsyn till de speciella reglerna i VSL. 
Viigtratikskatt påförs nämligen enligt 22 * VSL regelmässigt genom auto
matisk databehandling utan alt särskilt beslut meddelas. Endast i de fall 
liinsstyrelse fastställer skatten meddelas beslut. Det finns s:'tledes i regel 
inte nagot beslut som vunnit Jaga kraft. Detta skulle innebära att den 
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skattskyldigcs möjligheter all yrka omprövning av beslutet om försenings
avgift blir obegriinsade i tiden. Dessa phpekanden görs av RSV samt 
lii11.1·styrelsa11<1 i Kalmar. Mal111iil111s och Kopparhergs liin. 

Behovet av att RSV utfärdar anvisningar om eftergift av förseningsav
gift. som iir mera detaljerade och utförliga än de nuvarande. för att komma 
tillriitta med den olikartade tilHimpnin'gen på liinsstyrelsenivå. understryks 
av flera liinsstyrclser. Bl. a. fii11sstyrelse11 i Äfrshorg.1· län efterlyser sådana 
anvisningar och menar ocks<'1 att ytterligare bestämmelser bör tas in i VSL. 
eftersom reglerna i förfarandelagen syns i huvudsak anpassade till annan 
lagstiftning iin den som giiller för vägtrafikskatt. 

6 Atgärder vid fel på kilometerräknarapparatur 

Allmiin enighet r<'ider bland remissin~tanserna om behovet av en upp
mjukning av best:immelserna om tredagarsfrister för dels reparation av 
riiknaren. riiknat från dagen för upptäckt av felet, dels besiktning. riiknat 
l'rt111 reparationsdagen. Diiremot iir samstiimmigheten inte lika klar niir det 
gäller hur lftngt en sftdan urpmjukning bör sträcka sig. 

Den t'iireslagna förningningen av tidsfristen för besiktning tillstyrks av 
l•:.'iN och hynlkrnti11tred11inge11. Andra SOI!l yttrar sig diskuterar förslaget 
tillsammans med den föreslagna riitten för beskattningsmyndigheten all 
fiirliinga reparationsfristen. Att en sftdan möjlighet bör föreligga tillstyrks 
av liimstyrelsema i Stockholms och Äli·sborg.1· län, vilka dock föreslår 
andra frister. Lii11.1".1·tyrdse11 i Kopparhags liin anser att en gemensam tid 
om san1manlagl femton dagar skall gälla utan uppdelning av tiden pt\ 
reparation och besiktning och att liinsstyrelserna bör ges möjlighet att 
medge förliingning av denna 1iu. 

/,iinsstyrcl.ffn i Siiilermanlands lii11 avstyrker att en dispensordning 
införs, främst med hiinsyn till befarad ökad arbetsbelastning för länsstyrel
serna och till att det inte torde kunna undvikas att brukningsfi.irbud ändock 
hinner inträda. I stället bör en reparationsfrist på tio dagar införas. Läns
styrelsen i Giitehorg.1· och Boh11.1· liin och DEFU föreslår en generell för
längning av besiktningsfristcn. i\.Jotormii1111e11s rik\fi'irh1111d föreslår att 
tidsfristerna för reparation och besiktning bestäms till vardera tio dagar 
och att denna tid vid fel på personbil som anviinds för resa i Norge skall 
riiknas frim dagen för htcrkomsten till Sverige. 

En viss osäkerhet syns rflda beträffande inriktningen av den prövning 
beskattningsmyndigheten skall göra, om förslaget om dispens för repara
tionsfristen genomförs. Lii11sstyrelse11 i Gi)tehorgs och Bohus liin har tagit 
fasta rit den av utredningen förutsatta restriktiviteten i tillämpningen och 
menar att härav följer att skälen för förlängning måste prövas noga. Något 
annat exempel än bristande tillghng till reservdelar har inte anförts av 
utredningen. Om detta skäl äberopas måste vid prövningen den som nor
malt lagerför den saknade reservdelen kontaktas av liinsstyrelsen. Enligt 
vad liiflsstyre/sen i Stockhol111.1· liin erfarit föreligger frfln verkstädernas 
sida i allmänhet ej problem att utföra reparationer på kilometerräknare 
inom tre dagars varsel. Frfln flera håll har vitsordats att fordonsiigarna 
sjiilva har svttrt att avvara tid för verkstadsbesök och kontrollbesiktning. 
Länsstyrelsen menar därför att möjligheten till förlängning inte behöver tas 
i ansprfik annat iin i undantagsfall såvida inte fordonsiigarnas personliga 
förhi1llanden kommer att anses utgöra särskilda skäl. 
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Niir det giiller den föreslagna besvfirsordningen anser lii11ss1yrelse11 i 
Go1/1111d.• lii11 all hesviir i fr:'\ga om förliingu tidsfrist for reparation liimpli
gen bör fiiras hos förvaltningsdomstol och inte hos RSV som utredningen 
föreslagit. 

7 Särslkilda rutiner för vissa skattsk)"ldiga 

Utredningens förslag att införa en möjlighet att ge dispens frfrn skyldig
het ntt ha kilometerriiknare i fordon som iigs av fordonsägare med stor 
fordonspark föruelad pä ett flertal olika uppstiillningsplatser har riint kritik 
frtin en del remissinstansers sida. Betiinkligheterna g:'\r i allmiinhet ut pf1 att 
förslaget medför orätt visor och bristande konkurrensneutralitet mellan 
olika fön:tag, att avgörandena kan bli svåra att triiffa när det giiller griins
dragningsproblem och att länsstyrelsernas arbete med kontroll m. rn. kan 
förviint;1•, öka avsev:irt. 

Stidana synpunkter framförs av lS V. KSN. /ii11sstyre/sema i Siiderman
/ands. (h1ergiitla11ds. Go1/a11ds. Örehro. Vii.1·11111111/ands och Kopparhergs 
/iin samt .'frenska A.keri/i'irh1111det. KSN har diirjämte pfltalat att personella 
insatser kommer att fordras vid de berörda företagen liven med det före
slagmi s\ .. stemel. eftersom det. vilket underlag man iin väljer för skattebe
riikningcn. m::'!ste krävas att körstrlickan kan beräknas för varje enskilt 

. fördon inom fiiretaget. Oiirtill kommer enligt KSN den risk för felavliis
ningar 01:h felskrivningar som oundvikligen följer av förslaget och som 
medför en betydande minskning av tillförlitligheten i de sälunda liimnade 
uppgifterna. 

En del remissinstanser har i samband med sin kritik ocksf1 lagt fram 
förslag till andra förenklingar för berörda fordonsägares del. KSN förordar 
en mera allmiin övcrg{rng till navr;iknare, som har större driftslikerhet och i 
mindre m{m berörs av fel i fordonet, t. t:x. i växelli\dan, ;in v;~jerdrivna 
räknare. Härigenom kan antalet ingrepp i räknarapparaturen minskas och 
det administrativa arbetet med kilometerskatten förenklas för dessa skatt
skyldiga. Vidare ifrägaslitter KSN om inte de företag det skulle gälla i 
stället kunde befrias från kravet pti besiktning efter si\dant ingrepp i fordo
net som berör apparaturen (t. ex. viixell:'\dsreparation). En vid företaget 
slirskilt ansvarig person kunde utföra nödvändig kontroll. Vidare kur1de en 
skönsdehitering göras bctrföfande varje fordon med justering en gång om 
:'iret på grund av de uppgifter som framkommer vid avstämplingen i sam
band med löpande kontroll. 

Liinsstvrelsen i KopparherRs liin föreslår att avsHirnplingstiderna för de 
fordonsägare som har stor fordonspark efter medgivande av RSV utsträcks 
till t. ex. 45 dagar före skatteperiodens utgång. 

Övriga remissinstanser har, i den mtm förslaget kommenterats. tillstyrkt 
förslaget. i vissa fall med reservationer. 

8 Kilometerskattemärkc m. m. 

Remissinstanserna är allm;int av den uppfattningen att systemet med 
kilometerskattcmiirke för personbilar i trafik i annat land än Norge är 
förenat med vissa nackdelar. Till dessa hör att skatt inte avräknas om 
miirket saknas vid utlandsresan. trots att vederbörliga avstämplingar gjorts 
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vid gränspasseringarna. Nästan alla remissinstanser som yttrar sig i frf1gan 
välkomnar den av utredningen föreslagna ordningen att märket skall till
handahållas även av tullmyndighet och menar att problemen härmed kom
mer att minska. Ge11eraltullstyre/.1·en. som anser att kilomclcrskaltemiirket 
skall behållas. anser sig dock inte utan förstärkta personalresurser kunna 
medverka till utrnmning av märket på det sätt utredningen föreslår. 

I första hand förordar länsstyrelserna i Siidermanlands. Blekinge, Öre
hro och Kopparhergs liin samt hyrtlkrati11tredningen och Motormiinnens 
rik.1j('irh111ul att kilometerskattemärket helt skall slopas. RSV motsätter sig 
inte att märket avskaffas. A andra sidan finner liinsstyrclsema i Uppsala 
och Österr:ötlands liin övervägande skäl tala för att systemet med kilome
terskattemärke bör behållas. 

Under förutsättning att kilometerskattem~irket hlir kvar förordar hl. a. 
liinsstyrelserna i Värmlands och Örehro liin att ett stidant skall distribue
ras för samtliga kilometerskattepliktiga personbilar. Ge11eralt111/styrd.1·en 
anför att samtliga kilometerskattepliktiga personbilar bör förses med kilo
meterskattemiirke. som anbringas på främre registreringsskylten. Denna 
märkning bör vara obligatorisk och föreskrifterna därom bör komplelleras 
med bestämmelse om påföljd. Styrelsen gör glillande att en stidan märk
ning bör vara av intresse liven för polisen vid kontroll av kilometerräkna
rens funktion. 

Länsstyrelsen i Viistm1111/and.1· liin och Motormiinnens rik.\f(:irh11nd före
slår en speciell märkning av kontrollmlirkena som visar att fordonet lir 
kilometerskattepliktigt. RSV framför tanken att alla kilometerskatteplik
tiga fordon skall ha ett registreringsnummer som skiljer dem från andra 
fordon. 

0 



Prop. 19178/79: 94 216 

Jnnehåll 

Propositionen ................................................ . 
Propositionens huvudsakliga innehall ........................... . 
Lagförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
I Förslag till lag om ändring i vägtrafikskallelagen ( 1973: nO I) . . . . . . 2 
2 Förslag till lag om iindring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskall pi1 

motorfordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Utdrag av protokoll vid regcringssammanträde 1979-02-08 . . . . . . . . . . 9 
1 Inledning................................................... 9 
2 Föredragandens övcrv~iganden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
3 Hemstiillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
4 Beslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 24 
Bilaga I Betiinkande avgivet av vägtrafikskatteutredningen <Ds B 

1978: 5> Översyn av vägtrafikbeskattningen Del I Kilometer-
skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Bilaga 2 Sammanstiillning av remissyttrandena över vägtratikskattc
utrcdningens betänkande (Os B 1978: 5) Översyn av vägtra-
fikbeskattningen Dd I Kilometerskatt ................... 208 

Norstedts 1_ryokeri. Stockholm 1979 


