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På regeringens vägnar 

THORBJÖRN F ÄLLDIN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen ( 1978: 69) om försälj

ningsskatt på motorfordon i syfte att möjliggöra återinförsel utan skatt av 

vissa oregistrerade motorfordon. t. ex. tävlingsfordon. efter tillfällig an
vändning utomlands. 
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Förslag till 

Lag om ändring i iage~ ( 1978: 69) om försäljningss~att 
på motorfordon 

Hiirigenom foresk.rivs att 12 och 16 ~* lagen < 1978: 69) om försäljnings
skatt pä motorfordon skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'(ll"Wtde lydel.~c Fiireslagen lydelse 

12 * 
Har motorfordon, för vilket skatt 

har erlagts till tulhnyndighet, inom 
ett år från tid~n för angivning till 
förtullning förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att bn1kas där och har 
fordonet ej Vflrit n:gistrerat eller Va
rit registrerat end9st i förening med 
avställning, skall tullmyndighet ef
ter ansök.än återbet<:tla sk11Hen. 

Har motorfordon. för vilket skatt 
har erlagts eller skall erltlRRllS till 
tullmyndighet, inom ett år från ti
den för angivning till förtullning 
förts ut ur landet eller förts till 
svensk frihamn för annat ändamål 
än att brukas där och har fordonet 
ej varit registrerat eller varit regist
rerat endast i förening med av
ställning. skall tullmyndighet efter 
ansökan återbetala eller medge be-
frielse från skatten. Detta gäller 
dock illte om fordonet har tlterin
f,)rts efter 11tförseln eller fiirt11llats 
efter att ha fört.1· till frihamn och 
ht'.f'rielse frän skatt har medgil'its 
enliRt 16 ~ fiir.1·ta stycket jiimf<Jrt 
med 13 § I tullförordningen 
I 1973:979). 

Gencrallullstyrelsen fftr för särskilt fall medge utstrikkning av tidsfristen 
i första stycket. 

16 ~ 

I fall som avses i 3 * ;:indra 
stycki;t utgår i:i skatt om fordon~t 
fört4llas under omstänqig)1ct spm 
för tullpliktig vara medför tL1llfrihct 
med stöq av 7. 11 eller ! 2 § tul!för
ordningen ( 1973: 979), 

I fall som avses i 3 * andra 
stycket utgår inte skatt om fordonet 
förtullas under omständighet som 
för tullpliktig vara medför tullfrihet 
fila t11llnedsiittning med stöd av 7. 
'I eller 12 * eller. om 1111n11t inte 

f{i(ier m· andm stycket, 13 ~ I lull-
nirordningen ( 1973: 979). 

Befridse }'rån skatt enligt Ji'irsta 
stycket jiin(fi'irt med 13 ~ I t11l/ji'ir-
11i,dningen medges inte fi'ir 

I. .fordon, .f('ir vilket riitt till uv
rfrag fi'irc/iggcr enligt 9 ~ andra 
.\·tycket I. 11111 .fordonet .fi'irt11llas .fi'ir 
någon annan än den m·dragsheriit
tigade, 

2 . . fi>rdon, Ji'ir 1·ilket återhetal
ning m· eller he.fi-ielse friln skatt har 
medgil'its enligt 12 *· 
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Har skattefrihet enligt första 
stycket medgivits men har förut
sättningarna för tullfrihet upphört. 
ankommer det på tullmyndigheten 
att ta ut den på fordonet belöpande 
skatten. 

3 

Har skattefrihet enligt första 
stycket medgivits men har förut
sättningarna för tullfrihet dia t11//
nedsiitt11ing upphört. ankommer 
det på tullmyndigheten att ta ut den 
på fordonet beli.ipande skatten. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag. df1 lagen enligt uppgift p{1 
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Proposition om ändring i lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt 

på motorfordon 

Gällande bestämmelser 

Lagen I 1978: 69) om försiiljningsskall pil motorfordon I LFM) triidde i 

kraft den I april 1978 lprop. 1977/78: 78. SkU 1977/78: 21, rskr 1977/ 

78: 121)). Den ersatte då lagen I 1956: 545) om omsättningsskatt pii motorfor

don. Bestiimmclserna i I .FM innchiir hl. a. följande.· 

Flirsiiljningsskall utgfö· för personbilar, vissa hussar m:h lastbilar samt 

motorcyklar. Skatten skall erläggas av den som yrkesmiissigt tillverkar 

s<ldana fordon inom landet m:h av den som importerar fordon för försälj

ning till äterförsiiljare. Skattskyldigheten intriider niir fordonet levereras 

till köpare eller tas ut frfm rörelsen utan samband med försäljning. Ett 

fordon anses som uttaget den dag fordonet införs i hilregistret eller. om 

fordonet samtidigt avstiills. då avshillningcn upphör. 

Vidare skall skatt betalas av den som importerar fordon för annat iinda

mål iin försiiljning till återförsiiljare. Slutligen skall skatt ocksi\ erliiggas niir 

ett fordon efter ombyggnad eller ej yrkcsmiissig tillverkning registreras 

som skattepliktigt fordon. Skattskyldig är di\ fordonets iigare (5 ~). 

Ett fordon. som är eller har varit registrerat som fordon av angivet slag 

är - utom i ett specialfall som saknar intresse i detta sammanhang -

skattepliktigt endast om registreringen har skett i förening med avstiillning 

14*1. 

Vissa fordon får användas hiir i landet utan att vara registrerade. Bl. a. iir 
det enligt 9 ~ I bilregisterkungörelsen I 1972: 599, omtry.:kt 1979: h40) till

låtet all anviinda ett oregistrerat fordon inom inhiignat jiirnvägs- eller 

fohriksomrilde eller inhiignat tävlingsområdc eller annat dylikt inhiignat 

lmirilde. 
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Den som yrkesmässigt inom landet tillverkar skattepliktiga fordon skall 

vara registrerad som skattskyldig hos riks~katteverket ( RSY). Den som för 

in skattepliktiga fordon till landet för försäljning till återförsäljare kan efter 

ansökan registreras på motsvarande sätt (6 * ). För dessa skattskyldiga o_ch 

för ägare som har blivit skattskyldiga efter en ombyggnad eller en tillverk

ning som inte är yrkesmiissig är RSV beskattningsmyndighet. I de fall då 

ett skattepliktigt fordon förs in till landet av nfigon som inte är registrerad 

som importör skall skatten betalas till tullmyndighet (3 *). 
Den som är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration till RSV 

för redovisningsperioder. som var och en omfattar en kalendermånad. I 

deklarationen skall den skattskyldige redovisa skatt för de fordon för vilka 

skattskyldighet har inträtt under redovisningsperiod.en (~ *första stycketl. 

Vissa avdrag iir tillåtna. Bl. a. får avdrag göras för skatt pä motorfordon 

som har förts in i exportvagnsförteckning eller som. enligt bevis av tull

myndighet. av den skattskyldige eller för dennes riikning har förts ut ur 

landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att brukas där. 

under förutsättning att fordonet inte har varit registrerat eller har varit 

registrerat endast i förening med avställning (9 *andra stycket I). 

Om ett fordon. som förs in till landet av någon annan än en registrerad 

importör. förtullas under sådana omständigheter som för tullpliktig vara 

medför tullfrihet med stöd av 7. 11eller12 ~tullförordningen (1973:979) 

utgår ingen skatt vid införseln. Det innebiir att bl. a. diplomatfordon. 

fordon som införs av någon som flyttar hit till landet eller återviinder hit 

efter en längre tids vistelse i utlandet samt fordon som införs i s. k. egentlig 

griinstrafik får föras in till landet skattefritt. Har sådan skattefrihet med

getts och har förutsättningarna för denna frihet senare upphört. skall 

tullmyndigheten ta ut den på fordonet be löpande skatten ( 16 *). 
Återbetalning av skatt som har erlagts till tullmyndighet skall efter 

ansökan medges om fordonet inom ell år från tiden för angivning till 

förtullning har förts ut ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat 

ändamål än att brukas d~ir. En ytterligare förutsättning för återbetalning är 

att fordonet inte har varit registrerat eller har varit registrerat endast i 

förening med avställning ( 12 *). 
Enligt 9 * bilskrotningslagen ( 1975: J43J utgär skrotningsavgift för en 

personbil. buss eller lastbil i de fall försäljningsskatt skall erläggas för 

fordonet. 

2 Generaltullstyrelsens skrivelse 

Generaltullstyrelsen !GTSI har i en skrivelse påpekat att försiiljnings

skatt enligt nuvarande bestiimmelser mftste tas ut vid återinförsel av ett 

oregistrerat fordon som har utförts från Sverige för att användas tillfälligt i 

utlandet. Detsamma tillämpus i fråga om ett avställt fordon. om avställ-
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ningen har skett i samband med i·egistrcringe11. Vad nu sagts gäller oa·vsctt 

om fordonet har införts till landet och diirvid förtullats och beskattats hiir 

eller om det har tillverkats. yrkesmiissigt inom landet ~1ch beskattats här. 

Dessa fordon beskattas alltså på nytt vid införsel efter en tillfällig anviind

ning i utlandet. Undantagen fn'm skatteplikt enligt 16 ~ LFM omfattar 

niimligen inte dessa fall och någon annan grund for hefrielse finns inte. 

GTS betonar att friigan torde· beröra endast det fatal motorfordon som 

enligt 9 ~ bilregisterkungörelsen får anviindas hiir utan att vara registrera

de. Äterinförsel av sådana fordon förekommer enligt GTS praktiskt taget 

endast när fräga är om tiivlingsfordon som h<ir anviints tillfälligt i utlandet. 

Enligt GTS:s uppfattning finns sakliga skiil att debitera försiiljilingsskatt 

och skrotningsavgirt vid återinförsel för ett svenskt eller i Sverige förtullat 

oregistrerat fordon endast om återbetalning med stöd av· 12 ~ LFM har 

förekommit pil grund av utförseln. 

3 Föredragandens överväganden 

Jag delar generaltullstyrelsens .1GTS) uppfattning att nt1gon försiilj

ningsskatt inte bör tas ut för ett fordon endast av 'det skälet att det. efter att 

ha utförts ur landet för en tillfällig användning i utlandet. Merinförs till 

landet. En s~u.lan beskattning blir enligt nu gällande bestiimmelser aktuell 

om fordonet är oregistrerat eller visserligen är registrerat men hela tiden 

har varit :.;vställt. LfM hör diirför ändras pä :ett par punkter. 

Vad jag i det följande uttalar om försiiljningsskatt giiller också 

skrotningsavgift. Med utförsel av ett fordon likstiiller jag även att ett 

fordon har förts till svensk frihamn för annat ändarnfö i.in att brukas d~ir. 

Som en gemensam beteckning på de fordon det är fdga om anvämkr jag i · 

fortsättningen begreppet tiivlingsfordon. 

Den grundliiggande bestiiinrnelsen om skattefrihet vid införseln hör tas 

in i lo~ första stycket LFM. Den bör utformas så att skatt inte utgftr om 

fordonet förtullas under omstiindigheter som för en tullpliktig vara medför 

tullfrihet eller tullnedsättning enligt 13 ~ 1 tullförordningen ( 1973: 979). 

Enligt detta lagrum kan regeringen medge tullfrihet eller tullnedsättning för 

vara som är svensk eller har förtullats i Sverige. Ett sädant medgivande har 

lämnats i 33 ~ tullkungörelsen ( 1973: 1014). 

En sädan bestämmelse täcker samtliga de fall som kan vara aktuella. 

dvs. fordon som har 

1. tillverkats yrkesmässigt här i landet. 

2. tillverkats hiir i landet men inte yrkesmässigt. 

3. införts till landet av en registrerad importör. 

4. införts till landet av någon annan än en registrerad importör. 

Om en registrerad importör återinför ett rnvlingsfordon skall nilgon skatt 
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inte tas ut vid införseln utan först niir fordonet säljs eller tas ut ur verksam

heten. Detta fall behöver inte regleras ~iirskilt. 

Om ett hiir i landet icke yrkesmässigt tillverka! fordon förs till utlandet 

och tillfälligt anviinds diir och diirefter iltcrinförs uppnhs skattefriheten 

genom den föreslagna bestiimmelsen i 16 ~. Någon ytterligare reglering 

behövs inte i detta fall. 

I vissa andra fall däremot krävs ytterligare bestiimmelser. bl. a. för att 

förhindra att oberiittigade skatteförm{mer uppsttlr. 

En registrerad tillverkare har enligt 9 * andra stycket 1 LFM rätt till 

avdrag för skatt på ett fordon som han har !illverkat bl. a. i det fall fordonet 

exporteras. Om tillverkaren också är registrerad som importör och själv 

åter inför fordonet behöver någon skatt inte tas ut. eftersom tillverkaren då 

skall redovisa skatt vid försäljning eller uttag. Om fordonet diiremot har 

överlåtits i samband med utförseln eller i vart fall före en återinförsel bör 

inte rätten till skattd'ri återinförsel gälla. I annat fall skulle exportförsälj

ning med efterföljande återinförsel leda till att fordonet blir skattefritt trots 

att det, om försäljningen skett på vanligt siitt. skulle ha beskattats. 

Om ett fordon har införts till landet av n~tgon annan iin en registrerad 

importör och därvid beskattats finns det enligt 12 ~ LFM vissa möjligheter 

att vid en återutförsel återfå den erlagda skatten. Om skatten har återbeta

lats enligt denna bestiimmelse och fordonet diiretkr återinförs bör det pft 
nytt beskattas. 

Dessa inskränkningar i skattefriheten bör tas in som ett nytt andra 

stycke i 16 * Lf'M. Det nuvarande andra stycket bör tlyttas och hilda 

paragrafens tredje stycke. 

12 *första stycket LFM inneh{1ller f. n. bestämmelser om riitt till återbe

talning av skatt som har erlagts till en tullmyndighet for ett fordon, om 

fordonet förs ut ur landet igen. Paragrafen hi)r iindras s<I att {1terhetalning 

inte kommer i fråga för ett fordon som på nytt har införts till landet och 

som di\ har befriats från skatt. Aterbetalning bör inte heller göras om ett 

fordon. efter att ha förts till svensk frihamn för annat ändamål iin att 

brukas där. förtullas llCh befrias från skatt diirför att fordonet är svenskt 

eller har förtullats i Sverige. Har skatt debiterats av tullmyndighet men 

ännu inte betalats då fråga om f1terbetalning priivas. hiir befrielse från 

skatten kunna medges. Första stycket bör ändras i enlighet hiirmed. 

De verkställighetsföreskrifter ~om kan hehövas med anledning av de nu 

föreslagna ändringarna i LFM för enligt 8 * förordningen ( 1978: 86) om 

försiiljningsskatt på motorfordon meddelas av GTS - efter samråd med 

RSV - när det gäller införsel av fordon. 

De föreslagna bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt. 

Med hänsyn till de nu genomgångna lagstiftningsfrågornas beskaffenhet 

är det enligt min mening inte motiverat att inhämta lagrådets yttrande över 

lagförslaget. 
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4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiilkr jag att regeringen 

föreslår riksdagen att antaga inom hudgetdepartemcntel uppriittat förslag 

till 

lag om ändring i lagen ( 1978: 69) om försiiljningsskatt pil motorfordon. 

5 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviigandcn rn:h hcslutar 

att genom proposition föreslf1 riksdagen att antaga det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 


