Prop. 1983/84: 192
Regeringens proposition
1983/84: 192
om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och exportregleringar;
beslutat den 29 mars 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag om regler som gör det möjligt att
införa en sanktionsavgift vid överträdelser av föreskrifter om in- och
utförsel av varor. Härmed avses sådana föreskrifter om import- och exportbegränsningar m.m. som riksdagen delegerat till regeringen att besluta
om. Det föreslås att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter även
om sanktionsavgift i dessa fall. Bestämmelserna föreslås bli intagna i lagen
(1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel
av varor. I lagen ges vissa grundläggande bestämmelser om avgiftens
utformning. Således anges att avgiften skall kunna uppgå till högst 20
procent av varans värde, att den skall påföras den för vars räkning in- eller
utförseln sker, att avgift inte skall tas ut vid ursäktliga förhållanden samt
att ett beslut om avgift skall kunna överprövas. Sanktionsavgiften skall
enligt förslaget inte vara avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Detta föranleder en ändring i 20 § kommunalskattelagen (1928:370).
En ändring av motsvarande innebörd föreslås i 20 § kommunalskattelagen med avseende på kontrollavgift vid olovlig parkering. Ett förslag till
lag om sådan avgift har lämnats till riksdagen.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 1984.
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Prop. 1983/84: 192
l Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande atfmeddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 0975:85) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skåll införas en ny paragraf. 3 §, av nedan angivna
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2§
Bemyndigandet i / § medför inte
befogenhet att meddela föreskrifter
om tull. Ej heller medför det befogenhet att meddela föreskrifter om
annan avgift än sådan som följer m·
3 § eller avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd. för
omhändertagande av gods eller för
kontroll, inspektion eller annan
därmed jämförlig åtgärd.

Bemyndigandet i denna lag medför ej befogenhet att meddela föreskrifter om tull. Ej heller medför
det befogenhet att meddela föreskrifter om annan avgift än sådan
som avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för omhändertagande av gods eller för
kontroll, inspektion eller annan
därmed jämförlig åtgärd.
3§

Regeringen får föreskril'a att en
särskild avgift skall er/äfigas. till
staten. vid Ö\'erträdelser av föreskrifter enligt 1 §.Avgiften skall tas
ut av den för mrs räkning in- eller
utförseln sker. Den får uppgå till
högst tjugo procent av varans värde. Om en överträdelse är ursäktlig
skall m·gift inte tas ut. Ett beslut
om avgift skall kunna överprövas.

Denna lag träder i kraft den I juli 1984.
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Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs att 20 § kommunal skattelagen (1928: 370) skall ha
nedan angivna lydelse.

Numrande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §I

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars värde <bruttointäkt), som har intlutit i förvärvskällan under beskattningsåret. Att
koncernbidrag, som inte utgör sådan omkostnad, ändå skall avräknas i
vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 § 3
mom.
Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, såsom vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller
därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;
kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar till
den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt
19 §;
värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige själv eller andre maken eiler av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 år;
ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning på skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349);
avgift enligt lagen ( 1972:435) om överlastavgift;
avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m.m.;
avgift enligt 99 a § utlänningslagen ( 1980:376);
avgift enligt 26 § arbetstidslagen ( 1982:673);
straffavgift enligt 8 kap. 7 §tredje stycket rättegångsbalken;
belopp, för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 §uppbördslagen I 1953:272) eller för vilket betalningsskyldighet föreligger på grund av
underlåtenhet att göra avdrag enligt lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar;
avgift enligt lagen ( 1976:206) om felparkeringsavgift;

kontrollm•gifi
enligt
lagen
( 1984:000) om kontrollavgift 1•id
olovlig parkering;

1

Senaste lydelse 1983: 1051.
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överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268);
vattenföroreningsavgift enligt lagen ( 1980:424) om ;ltg;irder mot valtenförorening från fartyg;

_i*

lll'Ri:ft enligt
lagen (/'175:85)
med hcmyncliRtllldc alt 11wddela .fi'ircskr(ftcr 0111 in- eller 11(/i°)rscl 111·
\'Cl/"(}/":

ränta på lånat kapital till den del riintan tiicks av siidant statligt bidrag
som avses i punkt 7 av anvisningarna till 24 ~;
kapitalförlust m.m. i vidare mån än som får ske enligt 36
(Se vidare anvisningarna. I

*·

Denna lag träder i kraft den I juli 1984.
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FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag
"PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-02-09

Närvarande: statsråden I. Carlsson. ordförande. Lundkvist, Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen. Peterson. Boström. Bodström,
Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg.
Wickbom
Föredragande: statsrr1det Feldt

Lagrådsremiss om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och
exportregleringar

Inledning
Till regeringen har inkommit skrivelser från generaltullstyrelsen (GTS)
och kommerskollcgium (KK) angr1ende oegentligheter i samband med
införsel av varor. 81.a. har påtalats att det ofta sker överträdelser av
importhegränsningar. I skrivelserna har hiivdats att man inte kan komma
till riitta med dessa missförh:°lllanden inom ramen för den nuvarande sanktionsordningen.
För att uppnå en biittre efterlevnad av införselreglerna har GTS hemställt att sanktionsavgifter införs av liknande slag som redan förekommer
inom flera omd\den. bl.a. rå skattesidan och inom miljövården. GTS har
lämnat ett förslag till ett sådant regelsystem för tullområdet.
Jag tar i det följande upp frågan om införande av en sanktionsavgift vid
överträdelser av import- och exportregleringar. Jag har samrått i frågan
med statsrådet Hellström.
En beskrivning av tullförfarandet. de nuvarande sanktionsmöjligheterna
och kritiken häremot bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaxa I.
GTS förslag har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaxa 2. Remissuttalandena är till övervägande del positiva. Ett fåtal myndigheter har uttalat
tveksamhet och inviint bl.a. att riittssäkerhetsintressena inte skulle bli
tillgodosedda inom ramen för ett sådant avgiftssystem.
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2 Föredraganden
2.1 Allmänna utgångspunkter
Den svenska utrikeshandeln är numera till övervägande del fri från
restriktioner. Licensbelagda varor utgörs i huvudsak av textil- och konfektionsvaror, stål samt vissa jordbruks- och livsmedels varor på importsidan
samt fartyg och skrot på exportsidan. Dessa varor svarade år 1980 värdemässigt för mindre än fem procent av utrikeshandelns totala varuvärde.
Regleringen av importen har hittills skett i kungörelsen ( 1947:82) om
allmänt importförbud (importförlrndskungörelsen). medan exporten har
reglerats i kungörelsen ( 1950:324) angående allmänt exportförbud (exportförbudskungörelsen). Import- och exportregleringarna enligt de allmänna
förbudskungörelserna har handelspolitiska syften. Vissa varor och varugrupper har emellertid in- eller utförselreglerats av andra skäl och därför
kommit att tas in i särskilda författningar. Exempel på sådan~ regleringar
finns i kungörelsen ( 1927: 129) angående förbud mot utförsel från riket av
vissa äldre kulturföremål, lagen ( 1967:340) om prisreglcring på jordbrukets
område, lagen ( 1974:226) om prisreglering på fiskets område. skogsvårdsförordningen ( 1979:791 ). utsädesförordningen ( 1980:438) samt lagen
(1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m.
Före 1974 års grundlagsrcform sågs regeringens beslutanderätt i fråga
om import och export i allmänhet som ett utfiöde av den ekonomiska
normgivningsmakt som enligt 1809 års regeringsform tillkom konungen.
Enligt de nya grundlagsbcstämmelserna skall föreskrifter om förhållandet
mellan enskilda och det allmänna. som gäller åligganden för enskilda eller i
övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.
meddelas genom lag (8 kap. 3 ~ regeringsformen. RF). Hit hör sådana
föreskrifter som reglerar import och export. Utan hinder härav kan emellertid riksdagen enligt 8 kap. 7 § RF genom lag delegera normgivningsmakten såvitt avser föreskrifter om in- eller utförsel av varor. Sådan delegering
har också skett genom lagen ( 1975 :85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor.
Enligt denna lag får regeringen meddela föreskrifter om in- eller utförsel
av varor. om det är påkallat av hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller folkförsörjningen. av särskilda handelspolitiska skäl eller
av hänsyn till behov att trygga kvaliteten hos produkter av visst slag. till
hälsovården. miljövården. växtskyddet eller skyddet mot djursjukdomar
eller till kontrollen av materiel som kan få militär användning. Regeringen
får också överlåta rätten att meddela sådana föreskrifter åt förvaltningsmyndighet.
Regleringen av utrikeshandeln är f.n. föremål för översyn. Förslag till
författningsändringar (prop. 1983/84:61 angående en ny import- och exportreglering) har nyligen godtagits av riksdagen (Nu 18. rskr 136). Änd-
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ringarna innehiir en formell omliiggning av regleringen. De har motiverats
hl.a. av 1974 fm. regeringsform och syftar inte till att f1stadkomma n{1gra
egentliga materiella iimlringar i den nuvarande regleringen. Oen nya regleringen triider i kraft den I april 1984.
Tullproceduren vid import iir i viirt land haserad på ett deklarationsförfar;inde. lmportiiren eller hans omhud skall sjiilv deklarera införseln. Diirvid skall giillande ursprungs- och begriinsningsbestiimmelser tilliimpas. I
och med den nuvarande tulbgstiflningen infördes ett siirskilt importförfarande som ff1tt stor betydelse. det s.k. hemtagningssystemet. En hemtagare har siirskilt tillst{1nd av en tullmyndighet och fiir föra in varor i landet
nch förfoga över dem utan att de dessförinnan förtullats. Om en vara iir
införselreglerad ff1r hemtagaren

vis~erligen

ta hand om varan men inte

förfoga över den. fiirriin importlicens meddelats. Man brukar anviinda
uttrycket att varan iir lagd under förfogamkfiirbud. Bestiimmelser härom
finns i 2

~

'.i lagen ( 19n:980) om transport. filrvaring och förstöring av

införselreglerade varor. m.m. Fr.o.m. den I januari 1984 giiller ytterligare
ins\\riinkningar i riitten att ta hem teknvarnr. BesUimmeber hiirom finns i
förordningen (I 9X3:7X I) med bemyndigande for kommerskollegium att
meddela fiireskrifler om hegriinsning i riitten att hantera införselreglerade
varor och i K K:s föreskrifter I K FS 1983: 14).
Merparten av importen sker inom ramen för hemtagningssystemet.
Även för exporten finns procedurregler som syftar till att exportrestriktionerna hlir iakttagna. Jag anser det inte erforderligt i1tt i detta sammanhang gå niirmare in pi\ dessa regler.
Övertriidelser av in- och utfiirselregleringarna kan heivras enligt lagen
(I %0:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). vilken inneh[tller hi'1de straff- och förverkandebestiimmelser. Sanktionshesliimmelser
av suhsidiiir natur finns i tullfö1fattningarna och i vissa angriinsande författningar. Även hrottshalkens regler om straffansvar och förverkande kan
varn tilHimpliga pli övertriidelser av detta slag. I det sammanhanget vill jag
siirskilt niimna förverkanderegeln i 36 kap. 3 a ~ brottshalken. Denna
hestiimmelse. som triidde i kraft den I juli 1982. gör det möjligt att förverka
siidana företagsekonomiska vinster som uppkommit hos näringsidkare till
följd av hrott i niiringsutiivningen. Bestiimmelsen tar inte enbart sikte på
direkta hrottsförtjiinster utan iiven pf1 värdet av sådana ekonomiska fördelar som på ett mera indirekt siitt kan hiirlcdas till hrottet. såsom kostnadshesparingar och liknande.
För fallande dom krävs att det kan klarläggas att den åtalade begått
gärningen med uppsfö eller. i vissa fall. av oaktsamhet eller grov oaktsamhet. Förverkande enligt varusmugglingslagen kan endast ske vid uppsåtligt
brott. Till straff kan endast fysiska personer dömas. således inte aktiebolag. andra juridiska personer eller sammanslutningar av annat slag. Däremot kan förverkande ske hos juridiska personer.
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2.2 Reformbehovet
GTS och KK har i olika sammanhang påtalat att överträdelserna av
införselbegränsningarna är frekventa och att man inte kan komma till rätta
med dessa oegentligheter inom ramen för den nuvarande ordningen. Kritiken mot det nuvarande sanktionssystemet går ut på att det är alltför
ineffektivt. Det hävdas att brottsuppsåt ofta är svårt att styrka, att kravet
på vad som är grov oaktsamhet i varusmugglingslagens mening ställs
mycket högt av domstolarna samt att de straff som utdömts som regel
stannat vid måttliga böter medan företagen som sådana ofta gjort stora
oberättigade vinster.
Av remissinstanserna har endast ett fåtal ifrågasatt behovet av kompletterande sanktionsbestämmelser.
För egen del vill jag framhålla följande. Jag utgår från att flertalet av de
företag som är inblandade i varuimporten - importörer, speditörer, m.fl.
- gör sitt bästa för att iaktta de regler som gäller för importen. Härtill
bidrar också att företagen har tillstånd av olika slag, t.ex. till hemtagning
eller kredit hos tullverket, som kan återkallas.
Det förekommer dock att seriösa företagare gör fel och att· mindre
seriösa företagare medvetet bryter mot bestämmelserna. Särskilt allvarligt
är det när mindre nogräknade företagare genom lagstridiga men vinstgivande åtgärder, som sätts i system, förbättrar sin ekonomiska ställning och
konkurrenssituation i förhållande till den seriöst arbetande företagsamheten.
Stora ansträngningar av olika slag har gjorts för att hålla den inhemska
produktionen inom de utsatta näringarna på en godtagbar nivå. I detta
sammanhang nöjer jag mig med att framhålla att importkontrollen har
ägnats särskilt intresse. Redogörelser för åtgärderna inom tekoområdet har
lämnats i prop. 1981182: 148 och 1982/83: 130.
Kontrollinsatser är naturligtvis nödvändiga och det är väsentligt att
kontrollen görs så effektiv som möjligt. Enbart kontrollåtgärder är emellertid inte tillräckligt för att komma till rätta med överträdelserna. Erfarenhetsmässigt vet man också att den illegala handeln snabbt anpassar sina
tillvägagångssätt efter nya kontrollrutiner.
Vad jag nu sagt gäller i många avseenden exporten likaväl som importen.
För att nå en bättre regelefterlevnad krävs enligt min mening samverkan
av en rad olika faktorer, bland vilka - förutom kontrollinsatser av olika slag
- ett effektivt och väl fungerande sanktionssystem är särskilt viktigt. Jag
delar i allt väsentligt GTS uppfattning att de nuvarande sanktionsmöjligheterna är otillräckliga såsom medel att verksamt beivra överträdelser av
införselregleringarna. Vidare anser jag denna kritik vara tillämplig även på
överträdelser av utförselregleringarna. Den nuvarande ordningen bör kompletteras med en reaktionsmöjlighet, som är utformad med tanke på att nå
effektivitet under rimligt hänsynstagande till rättssäkerhetsintressena.
0
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2.3 Allmänt om sanktionsavgifter
System där regelöverträdelser sanktioneras med särskilda avgifter utgör
ett relativt nytt inslag i den svenska rättsordningen. De har vuxit fram vid
sidan av lagstiftningens mer traditionella ekonomiska styrmedel - böter,
förverkande, vite och skadestånd - och de har till utformning och tillämpning många likheter med dessa sanktionsformer. Avgifterna används således ofta på ett sätt som närmast för tanken till straff och förverkande och
de kan på samma sätt som dessa sanktioner genom sin preventiva effekt
motverka överträdelser av vissa bestämmelser och eliminera orättmätiga
vinster. Formellt står de emellertid utanför den straffrättsliga ordningen
och är därför inte bundna av de allmänna principer som där gäller. Avgifterna företer även många likheter med viten. I vissa fall används avgifter
även för att till samhället dra in ersättning för generella skadeverkningar
och avgiftsbeloppet kan således ibland ha drag av skadeersättning. Det är
emellertid inte fråga om skadestånd i ordets egentliga bemärkelse.
Utmärkande för sanktionsavgiftcr är att de erläggs till det allmänna och
utgör en form av ekonomisk påföljd för överträdelse av särskilda författningsbestämmelser.
Exempel på sanktionsavgifter är skattetillägg enligt taxeringslagen
(1956:623), överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift, miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), varselavgift enligt lagen
(1974: 13) om vissa anställningsbefrämjande åtgärder, byggnadsavgift och
tilläggsavgift enligt lagen (1976:666) om påföljder och. ingripanden vid
olovligt byggande m.m., sanktionsavgift enligt utlänningslagen (1980:376)
och övertidsavgift enligt arbetstidslagen (1982:673).
Sanktionsavgifter kan utformas med särskild inriktning på att komma till
rätta med missförhållanden inom vissa avgränsade områden, och de kan
därvid "skräddarsys" för just det område det gäller. Det säger sig självt att
avgifter av det här slaget kan vara ett mycket effektivt komplement till
sanktionsordningen i övrigt. I förhållande till exempelvis en förverkanderegel kan de sägas ge en mer preventiv verkan, eftersom de kan konstrueras så att de slår till oavsett om det i det särskilda fallet uppkommit
någon effekt eller inte.
I prop. 1981/82: 142 Ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet har angivits vissa riktlinjer som bör gälla för sanktionsavgifter. Dessa
riktlinjer har riksdagen tagit del av och lämnat utan erinran (JuU 53, rskr
328). Jag hänvisar i denna del i första hand till den nämnda propositionen.

tl
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2.4 Sanktionsavgifter vid överträdelser av in- och utförselregleringar

Mitt förslag: Regeringen bemyndigas meddela föreskrifter om sanktionsavgifter vid överträdelser av sådana regleringar av importen och
exporten av varor som riksdagen delegerat till regeringen all besluta
om.
Bestämmelserna tas in i lagen ( 1975:85) med bemyndigande all meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

I lagen anges att avgiften skall erliiggas till staten och uppgii till högst

20 procent av varans värde, all den skall påföras den för vars räkning
in- eller utförseln sker. att uvgift inre skall ras ur om förh;'\llandena iir
utsäktliga samt att ett avgiflsbeslut skall kunna överprövas.

GTS förslag: Det avser enbart överträdelser av handels- och niiringspolitiska importbegränsningar. Vad giiller avgiftens storlek. heräkningsgrund.
m.m., överensstämmer det i huvudsak med mitt förslag.
Remissinstanserna: Med några undantag tillstyrker de i allt viisentligl GTS
förslag eller lämnar detta utan erinran.
Skäl för mitt förslag: Det är viktigt all sådana införsel- och utförselrestriktioner, som bl.a. av hänsyn till landets försöijningsberedskap ansetts nödvändiga också efterlevs. Det behövs enligt min mening en förbällring på
den punkten. Ett lämpligt medel för att uppnå en siidan förbiittring iir
sanktionsavgifter, som tas ut vid överträdelser av import- och exportregleringar.
Med begreppet regleringar av import och export avser jag hi:stiimmelser
om förbud mot in- och utförsel av varor. om tillstiind (licensl sam! föreskrifter om ordningen vid import och export 1• Hit är all hänföra exempelvis kringgående av införsel- eller utförselbegränsningar. försök till sådana
förfaranden samt överträdelser av ordningsföreskrifter. vilka har till syfte
att i varje särskilt fall ge tullmyndigheterna ett fullgott underlag för att
bedöma huruvida införsel eller utförsel skall få ske. Även vissa andra
företeelser hör hit. Exempelvis förekommer licenser som inre grundar sig
på någon begränsningsbestämmelse, s.k. övervakningslicenser. Dessa sistnämnda licenser används i kontrollsyfte för statistiska och jämförliga ändamål.
Sanktionsavgifter bör dock inte kunna påföras vid varje överträdelse av
en föreskrift om införsel eller utförsel. Endasl vid överträdelser av sådana
regleringar, vars syfte det är angeläget att upprätthålla och beträffande
vilka de straffrättsliga reaktionsmöjligheterna inte är tillräckliga bör avgift
I
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kunna tas ut. l princip anser jag att föreskrifter om begränsningar i in- och
utförseln samt sådana ordningsföreskrifter, som är väsentliga för tullmyndigheternas kontroll och för deras möjligheter till riktig införselprövning,
har ett sådant syfte.
Som jag tidigare nämnt har riksdagen med stöd av 8 kap. 7 § första
stycket RF bemyndigat regeringen att meddela föreskrifter om in- och
utförsel av varor. Bemyndigandet innefattar även rätt för regeringen att
överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter. Det är
lämpligt att regeringen även får möjlighet att meddela föreskrifter om
sanktionsavgifter av det slag det här är fråga om. Däremot bör förvaltningsmyndighet inte kunna meddela sådana föreskrifter.
En sanktionsavgift innebär ett åliggande för den enskilde och ett ingrepp
i hans ekonomiska förhållanden. Föreskrifter om sådana avgifter hör därför enligt 8 kap. 3 § RF till det s.k. primära lagområdet. Eftersom sanktionsavgiften i detta fall avser överträdelser av in- och utförselregleringar
är det emellertid möjligt att med stöd av 8 kap. 7 § RF delegera normgivningskompetensen till regeringen. Med hänvisning till vad jag nu sagt
förordar jag att riksdagsbemyndigande i frågan inhämtas.
Lämpligen kan bemyndigandet tas in som en ny paragraf i lagen om
bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.
Som framgår av det jag sagt anser jag att bemyndigandet bör gälla
föreskrifter om avgift vid överträdelser av såväl import- som exportregleringar. Vad gäller exporten har rapporter om oegentligheter av olika slag
blivit allt vanligare på senare tid. Det har visat sig att kontrollen på detta
område varit klart otillräcklig. Numera har dock problemen uppmärksammats och olika åtgärder planeras för att bl.a. få till stånd en bättre kontroll
(prop. 1983/84:100 bilaga 9). Jag anser det befogat att regeringen ges
möjligheter att tillgripa sanktionsavgifter även mot överträdelser av exportregleringarna, om det skulle visa sig erforderligt.
Avsikten är dock att avgiftsområdet åtminstone till en början skall vara
begränsat till i huvudsak viss tekoimport, beträffande vilken det sedan lång
tid ansetts angeläget att införa sanktionsavgifter (prop. 1981/82: 148,
1982/83: 130 och 150).
På grund av avgifternas karaktär bör det i bemyndigandelagen föreskrivas vissa ramar för regeringens normgivningskompetens, varigenom de
viktigaste grunderna för avgiftskonstruktionen fastslås.
Jag skall i korthet ange vissa riktlinjer för avgifterna samt förklara i vad
mån jag anser att riktlinjerna bör tas in i lag.
En sådan bestämning som det i och för sig vore motiverat att ha i lagen
är angivande av de företeelser som skall kunna beivras med sanktionsavgifler. Till detta vill jag dock anföra följande. Den konstruktion jag förordat
- bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om avgifterna ger regeringen möjlighet att besluta inte enbart om tillämpningsområdet,
dvs. vilka licensbestämmelser m.m., som skall skyddas med sanktionsav-
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gifter, utan även om vilka förfaranden. dvs. vilka oriktiga handlingar och
underlåtenhcter. som skall kunna föranleda avgiftspilföring inom tilliimpningsområdet. Jag anser det vara värdefullt att regeringens befogenhet att
besluta i dessa frågor inte inskriinks till några särskilda företeelser mot
bakgrund av att bl.a. skyddsintressena på detta omräde kan iindras ganska
snabbt. Som allmän riktpunkt bör dock gälb att möjligheten att införa
sanktionsavgifter endast skall utnyttjas beträffande regleringar. som skall
tillgodose angelägna intressen. såsom exempelvis vissa importbcgriinsningar. Vidare skall det finnas ett uttalat behov av en sanktionsavgift vid
sidan av de straffrättsliga reaktionsmöjligheterna. Vad sedan gäller de
förfaranden till vilka avgiflen skall knytas skall dessa vara av den arten att
de typiskt sett är resultatet av uppsåt eller oaktsamhet. En särskild undantagsregel bör dock finnas som gör det möjligt att underlåta ta ut avgift i
ursäktliga fall. Någon direkt bedömning av huruvida uppsåt eller oaktsamhet förelegat i det enskilda fallet skall beslutsmyndigheten inte behöva
inlåta sig på.
Avgiften bör tas ut av den för vars räkning in- eller utförseln sker. Vid
import torde det härmed oftast vara den som är tullskyldig (se 5 tullagenl.
som kommer i fråga för avgiftspåföring. Vid övenriidelse av en utförselreglering bör exportören påföras avgiften.
En sanktionsavgift bör kunna uppgå till högst 20 procent av värdet pil
den vara som varit föremål för in- eller utförsel eller försök diirtill. Avgiftssatsens storlek överensstämmer med GTS förslag. Den har också godtagits
av flertalet remissinstanser. Med varans värde avser jag vid import tullviirdet och vid export varans fob-pris. dvs. det värde som för statistiskt
ändamål skall anges i exportanmälan.
Om en vara eller dess värde blivit föremr.l för förverkande enligt varusmugglingslagen bör avgift inte tas ut. Om endast en del av varan eller
värdet förverkats bör avgift endast utgå på grundval av den del som inte
blivit förverkad.
Ett beslut om avgift bör kunna omprövas om tulltaxeringsbeslutet ändras. Det skall vidare kunna överprövas.
Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag att bcmyndigandelagen
bör innehålla föreskrifter om avgiftsbeslutets adressat. dvs. mot vem beslutet skall riktas, om avgiftens maximala storlek samt om att avgift inte
skall tas ut vid ursäktlighet och att avgiftsbeslut skall kunna överprövas.
De riktlinjer som angivits i den tidigare nämnda prop. 1981/82:142 bör
läggas till grund för utfärdandet av föreskrifter om avgiften.
Sanktionsavgiften bör inte vara avdragsgill i inkomstskattehänseende.
En uttrycklig bestämmelse härom bör tas in i 20 ~ kommunalskattclagcn
(1928:370).

*

Prop. 1983/84: 192

3

13

Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag har anfört i det föregående har inom finansdepar-

tementet upprättats förslag till
1. lag om ändring i lagen I 1975:85) med hemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor.
2. lag om ändring i kommunal skattelagen I 1928:370).
Det under I. angivna förslaget har uppriittats i samråd med statsrådet
Hellström.
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som hihiRa 3.

4

Hemställan
Jag hemställer att lagrf1dets yttrande inhämtas över lagförslagen.

5

Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bilaga I

1 Allmänt
1.1 Tullförfarandet
Tullförfarandet vid import ändrades radikalt genom den tullagstiftning
som trädde i kraft 1974 (tullagen 1973:670, tullstadgan 1973 :671, tullförordningen 1973 :979 och tullkungörelsen 1973: I014). Ett tidigare officialsystem
ersattes då med ett deklarationsförfarande. Härigenom erhölls en betydligt
snabbare tullbehandling, bättre anpassad till den ökande utrikeshandelns
krav. Av vikt vid införandet av den nya tullproceduren var att en mycket
stor del av importen skulle komma att vara befriad från tull genom tullavvecklingen av varor från EG. EFTA och u-länder.
Tulltaxeringen vid import sker således numera med ledning av deklarationer som importörerna eller deras ombud upprättar. Deklarationsförfarandet är obligatoriskt utom i vissa undantagsfall. I deklarationssystemet
ingår att importören bl.a. skall klassificera de införda varorna enligt tulltaxan, beräkna varornas värde och de på dem bclöpande avgifterna samt
tillämpa ursprungs- och införselbestämmelser.
Även export skall anmälas till tullverket. Detta sker genom en s.k.
exportanmälan. Denna anmälningsskyldighet hänger samman med att det
åligger tullverket att samla in underlag för handelsstatistiken samt kontrollera att de särskilda exportföreskrifterna efterlevs.
Ett speciellt förfarande som infördes genom lagstiftningen 1974 och som
fått stor betydelse är det s.k. hemtagningssystemet. En hemtagare har
särskilt tillstånd av en tullmyndighet och får på grund härav ta hand om
och förfoga över införda varor utan att de dessförinnan förtullats. Varorna
anmäls till hemtagning vid en tullanstalt på den ort där de finns när
hemtagaren eller hans ombud, i regel en speditör. vill ta hand om dem.
Varorna anmäls senare till förtullning vid den tullanstalt som utsetts till
kontrollmyndighet för hemtagaren. Vid förtullningen skall hemtagaren eller hans ombud lämna tulldeklaration eller andra dokument - fakturor,
ursprungsbevis m.m. - som underlag för förtullningen.
Större delen av importen sker inom ramen för hemtagningssystemet.
Endast för cirka en tredjedel av införseln lämnas tulldeklarationer utan
föregående hemtagning. i regel då i samband med att godset passerar ·
gränsorten.
Om varorna är licensbelagda får emellertid inte ens en hemtagare förfoga
över dem förrän en giltig importlicens från vederbörande licensmyndighet
erhållits eller tullmyndighet meddelat att hinder mot vidare förfogande ej
föreligger. Man brukar använda uttrycket att varorna i sådana fall är lagda
under förfogandeförbud. Tanken bakom denna ordning är bl.a. att tullmyndigheterna skall ha en möjlighet att kontrollera godsets mängd och art.
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Beträffande sådana införselreglerade varor som är hänförliga till 50-63
kap. lagen ( 1977:975) med tulltaxa (tckovarorl giiller fr.o.m. den I januari
1984 att de inte ens f:'ir tas hem med mindre licens företes eller åtminstone
licensens nummer och förvaringsplats anges (SFS 1983:781 och kommcrskollegicts författningssamling KFS 1983: 141.
Alltsedan införandet av den nya tullproceduren har tullverket hedrivit en
omfattande kostnadsfri kurs- och informationsverksamhet för importörer
och speditörer. Denna upplys11ingsvcrksamhet har syftat till att ge kunskaper om tull- och deklarationsförfarandet i stort men också till att ge
särskild vägledning hcträffande sådana bestämmelser. handliiggningsrutiner m.m. som visat sig förorsaka svårigheter i det löpande arbetet.
Hiirutöver har lämnats information i anslutning till granskningen av tulldeklarationer och vid sådana kontrollbesök som tullmyndigheten regelmiissigt gör hos importörer. Generaltullst}-relscn har som en kommentar
till denna sin verksamhet uttalat att man anser näringslivets kunskaper om
sina åligganden i tullfrågor numera vara goda.

1.2 Närmare om myndigheternas gransknings- och kontrolh·erksamhet
Tullmyndigheternas gransknings- och kontrollarbete avseende varuimporten sker numera efter i huvudsak fyra olika linjer, nämligen varukontroll i niira anslutning till gränspassagcn. dcklarationsgranskning. kontrollbesök hos importörer och översiktlig granskning av det handelsstatistiska
materialet.
Enligt riktlinjer som faststiillts av generaltullstyrelscn skall stor vikt
läggas vid den fysiska kontrollen av importvarornas mängd och art samt
vid kontrollhesöken. Deklarationsgranskningen har effektiviserats genom
en mera systematisk inriktning på kontrollmoment som är särskilt hetydelsefulla samt på deklarationer med höga värden. Speciell uppmärksamhet
ägnas f1t varor som är underkastade införselregleringar.
Enligt gencraltullstyrelsens riktlinjer skall deklarationer med värden
understigande 40 000 kr. normalt endast underkastas en formell granskning
samt en översiktlig tilläggsgranskning. Dessa deklarationer utgör drygt 2/3
av det totala antalet men täcker endast ca 15 procent av det totala importvärdet (exklusive postförtullningar och importen av olja). Tulltaxeringsbeslut kan i dessa fall fattas av kontorspersonal. varefter deklarationerna
tilläggsgranskas översiktligt av tulltaxcringsutbildad personal. Tilläggsgranskningen syftar till att öka säkerheten för att bl.a. importrestriktioner
blir iakttagna och riktigt tillämpade. Deklarationer med värden överstigande 40 000 kr. underkastas en mer ingående granskning och rent allmänt
gäller att granskningen görs noggrannare ju högre importvärdet är och ju
större risken i övrigt iir för felaktigheter i det enskilda fallet.
Fyra procent av deklarationerna underkastas oavsett värdet en mer
fullständig granskning inom ramen för ett slumpmässigt stickprovssystem.

Prop. 1983/84:192

16

Kontrollbesöken hos importörer ingår som en integrerad del i gransknings- och kontrollverksamheten. Målet för besöken är att med utgångspunkt från företagens redovisning och bokföring samt genom varuundersökning i efterhand kontrollera importen. Särskild vikt läggs vid att företagens importrutiner ger tillräckligt god garanti för att deklarationerna är
riktiga.
Granskningen av det statistiska materialet görs dels maskinellt dels
manuellt.
Bland andra åtgärder som vidtagits i syfte att motverka försök att kringgå importregleringarna kan nämnas inrättandet av en samordningsgrupp
för tekokontrollen inom generaltullstyrelsen. Gruppen skall bl.a. tillgodose
de särskilda informations-, samarbets- och samordningsbehov som föreligger på detta område. Dessa behov hänger samman med att den brottsliga
verksamhet som mynnar ut i kringgående av införselregleringarna ofta
inleds i utlandet. Gruppen samarbetar med myndigheter inom och utom
landet samt med organisationer som representerar företag och anställda för
att utveckla och effektivisera kontrollarbetet. En uppgift för gruppen är att
söka spåra förändringar i varuströmmar m.m. som kan antyda var det finns
speciella "riskområden". I detta sammanhang kan även nämnas de avtal
som träffats med bl.a. Förbundsrepubliken Tyskland, de nordiska länderna och Frankrike angående ömsesidigt bistånd _om att uppspåra och
beivra tullbrott.
Även kommerskollegiet har genomfört en rad åtgärder för att effektivisera och strama upp licensproceduren samt över huvud öka kontrollen på
tekoområdet. Bland dessa åtgärder kan nämnas striktare licensdirektiv för
att förhindra missbruk av utfärdade licenser och ökade direktkontakter
med organ och myndigheter i exportlandet för att påtala avvikelser mellan
exportdokument och faktisk import. Generaltullstyrelsen å sin sida har
tagit initiativ till diskussioner i EFT A rörande en förenklad form av kontroll av varas ursprung, vilken skulle kunna leda till ett ökat antal kontroller utan att nämnvärt öka arbetsinsatserna. Överväganden pågår om
hur användandet av dator och överförande av uppgifter mellan de båda
myndigheterna skall kunna förstärka kontrollen. I detta sammanhang erinras om kompletteringen av 54 a § tullagen (SFS 1982: 1009). som ger rätt till
överföring från tullverket till kommerskollegiet av uppgifter som rör import och export av varor.
Av betydelse för efterlevnaden av bestämmelserna om importrestriktioner på tekoområdet torde även lagen (1982:736) om ursprungsmärkning
av kläder komma att bli. Lagen trädde i kraft den I juli 1983.
Författningsföreskrifter med s.k. allmänna ursprungsregler har nyligen
beslutats av regeringen och träder i kraft den I april 1984.
I sammanhanget skall också nämnas att generaltullstyrelsen beslutat om
en uppstramning av kontrollen av s.k. samlastningsgods. Härmed avses
gods som befordras gemensamt till mer än en mottagare i samma vägfor-
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don, järnvägsvagn eller container. Denna skärpta kontroll, som generaltullstyrelsen beslutat om inom ramen för sin befogenhet att bestämma om
tullkontrollens konkreta inrikning och omfattning, avses - enligt regeringsbeslut - börja tillämpas den I april 1984. Bakgrunden till de utökade
kontrollrutinerna är att tullmyndigheterna i ökande utsträckning kunnat
konstatera att gods kommit in i landet utan au det anmälts för tullmyndighet samt au lastförteckningar och frakthandlingar ofta visat sig vara
ofullständiga eller felaktiga.
Vad gäller exportkontrollen är det egentilgen först på senare år, som
kontrollbehovet har aktualiserats 1• Det har visat sig att kontrollen på detta
område varit klart otillräcklig. Detta har numera lett till förslag om vissa
åtgärder för att förbättra kontrollsituationen (prop. 1983/84: 100, bil. 9).

2 Nuvarande sanktionssystem
Överträdelser av import- eller exportförbud är straffbara enligt varusmugglingslagen. Vissa gärningar som inte direkt innefattar överträdelser
av import- eller exportförbud men där den brottsliga hanteringen kan ha
samband med sådan reglering kan vara straffbara enligt annan lag eller
författning.

2.1 Varusmugglingslagen
Den som utan att ge det tillkänna hos tullmyndighet för in eller för ut
gods som enligt bestämmelse i lag eller annan författning inte får föras in i
eller ut ur riket kan dömas för varusmuggling. Detsamma gäller den som
genom att lämna oriktig uppgift i deklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehandling föranleder att gods införs eller utförs i
strid mot förbud. Straffskalan för uppsåtliga brott är böter eller fängelse
högst två år. I ringa fall skall straff inte ådömas vid oaktsamhet (I - 3 och
5 §§ varusmugglingslagen).
Såsom varusmuggling anses också att någon förfogar över gods som är
underkastat införsel- eller utförselförbud - gods som i vederbörlig ordning
anmälts för tullmyndighet - och genom sitt förfarande föranleder att
godset i strid mot införselförbudet kommer ut i den fria rörelsen eller att
utförsel sker i strid mot utförselförbudet. Motsvarande gäller om någon
genom vilseledande förmår tillståndsgivande myndighet att medge införsel
eller utförsel av gods och därigenom föranleder att godset förs in eller förs
ut i strid mot förbudet samt att någon underlåter att rätta oriktig uppgift i
tulldeklaration som lämnats genom ombud, och därigenom åstadkommer
1
Se bl.a. BRÅ-rapporten 1981 :2, Ekonomisk brottslighet vid import och export och
en promemoria, Förbättrad kontroll av export, avgiven i juli 1983 av en arbetsgrupp
knuten till kommissionen mot ekonomisk brottslighet.

t2
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enahanda förhållande. Även likartade former av hantering iir att bedöma
som varusmuggling (4 § varusmugglingslagenl. I lagen stallgas också att
gods som varit föremål för varusmuggling eller försök diirtill skall förklaras
förverkat. Om egendomen ej finns i behåll skall is1iille1 värdet förklaras
· förverkat. Förverkande kan helt eller delvis efterges om det är uppenbart
obilligt (9-12 §§ varusmugglingslagen).

2.2 Brottsbalken
Den som uppsåtligen åberopar falsk handling. exempelvis cl! ursprungsintyg, kan om gärningen innebär fara i bevishänseende dömas för brukande
av det förfalskade såsom om han sjiilv gjort förfalskningen. Straffskalan iir
vid, från böter till fängelse upp 1ill ålta år ( 14 kap. 9 §brottsbalken).
En bestämmelse om förverkande. Sllm förtjiinar siirskild uppmärksamhet i detta avseende. är 36 kap. 3 a §brottsbalken li krafl den I juli 1982).
Enligt detta stadgande skall domstol förverka sådana företagsekonomiska
vinster som uppkommit hos niiringsidkare till följd av brott i deras niiringsverksamhet. Bestämmelsen som iir subsidiär i förh{1llanue till andra förverkanderegler tar inte enbart sikte pil direkta brottsfönjiinster ulan iiven på
värdet av sådana ekonomiska fördelar som på clt mera indirekt siitt kan
härledas till brottet. Hit kan riiknas exempelvis besparingar i form av
uteblivna kostnader av olika slag samt i vissa fall ökade vinster som har
uppkommit i anledning av att giillande bestämmelser blivil {1siuosa1ta. Om
bevisning av värdet hos de ekonomiska fördelarna inre kan eller endast
med svårighet kan föras får värdet uppskattas till ctt med hiinsyn till
omständigheterna skäligt belopp. Förverkande skall inte ske om det iir
obilligt. Vid bedömningen om så iir fallet skall bl.a. beaklas om det finns
anledning anta att annan betalningsskyldighet som svarar mot fördelarna
av brottet kommer att åläggas niiringsidkarcn eller annars fullgöras av
denne.

2.3 Vissa andra stratlbestämmelser
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att liimna tulldeklaration eller vissa uppgifter i samband med tulltaxeringen kan dömas enligt
tullagen för tullförseelse till böter, om underlåtenhelen inte iir belagd med
straff enligt varusmugglingslagen (41 § tullagen).
Även tullstadgan innehåller straffbestämmelser för den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot vissa av stadgans regler eller mot föreskrifter som utfärdats med stöd av stadgan. Hit hört.ex. olovliga förfoganden
över varor som är underkastade förfogandeförbud. Ringa förseelser eller
gärningar som är straffbelagda i brottsbalken eller varusmugglingslagen
omfattas inte av stadgans straffbestämmelser (72_- 75 §§ tullstadgan).
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För både tullförseelse och förseelse enligt tullstadgan gäller att allmänt
åtal får väckas endast efter anmälan av tullmyndighet.
Bland övriga straffbestämmelser som kan komma ifråga kan nämnas
11- 13 §§ lagen ( 1971: 176) om vissa internationella sanktioner. Även dessa
bestämmelser är subsidiära till varusmugglingslagens straffbestämmelser.

3 Kritiken mot den nuvarande regleringen
Vikten av att de handels- och näringspolitiska importregleringarna efterlevs har betonats i flera olika sammanhang. I samband därmed har det
nuvarande sanktionssystemet kritiserats för att vara alltför ineffektivt.
Kritiken har gått ut på att de rättsvårdande myndigheterna dels ställt
kravet på vad som skall anses vara grov oaktsamhet i varusmugglingslagens mening mycket högt, dels vid fällande domar i regel låtit påföljden
stanna vid böter. Vidare har hävdats att det från företagsekonomisk synpunkt rent av kan vara förmånligt att bryta mot importbestämmelserna.
Det straff som kan komma ifråga för en ställföreträdare eller anställd kan
nämligen framstå som obetydligt i jämförelse med den vinst eller besparing
som företaget kan komma att göra till följd av en överträdelse. Kritiken har
framkommit främst i samband med diskussioner om åtgärder för tekoindustrin.
I dessa diskussioner har särskilt påtalats brister och oegentligheter inom
ramen för hemtagningssystemet. Generaltullstyrelsen och kommerskollegiet har framhållit bl.a. följande.
Det har visat sig vid stickprovskontroller som tullmyndigheter utfört att
förfogandeförbuden överträds i mycket stor omfattning. Undersökningar
av ett begränsat antal importtransaktioner tyder på att överträdelserna
uppgår till inemot 40 procent av de fall då licens saknas vid hemtagningstillfället. Det har gjorts gällande att överträdelserna kan betecknas som
ordningsförseelser, eftersom det vanligen visat sig att förutsättning funnits
för att få licens. Även vid en sådan bedömning av överträdelserna finner
dock kollegiet och styrelsen de rådande förhållandena vara helt otillfredsställande. I åtskilliga fall har dessutom kvoten varit förbrukad när licensansökan behandlats. Oavsett hur åsidosättande av förfogandeförbudet är att
bedöma från varusmugglingssynpunkt medför de omfattande överträdelserna stora olägenheter för kontrollmyndigheterna. samtidigt som respekten för regleringen urholkas. Som exempel kan nämnas att kontroll av att
en vara överensstämmer med en sedermera beviljad licens inte kan göras,
vilket ju är syftet med förfogandeförbudet. Vidare försvåras förundersökningar angående ifrågasatt varusmuggling. Möjligheterna till beslag och
varuförverkande i vissa smugglingsfall minskas eller omöjliggörs dessutom. Slutligen innebär överträdelserna av förfogandeförbudet att vissa importörer tillskansar sig en orättmätig konkurrensfördel i förhållande till
dem som följer gällande bestämmelser.
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Bilaga 2

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDENA ÖVER GENERALTULLSTYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER vrn
ÖVERTRÄDELSER AV IMPORTBEGRANSNINGAR

1 Remissinstanser
Remissyttranden har inkommit fri'in riJ..stikl11g11re11. '1111Tiilfe11 .fi"ir Viistrn
Si•erige, kammarriitte// i Stock'111l111, k11111111111Tiilf1•11 i Giitehorg. Stockholms tingsriitt, rikspolis.1·tyrdse11. hroll.1:fi'irl'h1·gg111ule rtldet, statsl..ontoret, riksre1 ·isions1•erket, riksskall e 1·erket. stat ens jordlm1krnii 111nd. ko111merskolle gi11111, liin.1·styrd.1·en i Mal111c'i/111.1· liin, sk111tetilliigg.rntredningl'n
(Fi 1975 :06), S1•erige.1· Adl'l>kctt.rn11(/i111d. !freriges .1pedit1)1:fi'irh11nd. ljiinstemännens centralorg1111i.rntion (TCOJ och /.1111dsorga11irn1i1111e11 i .''it't'l'ige
(LOJ. Gemensamt yttrande har avgetts av S1·enska ha11delska111111111:/i"irlm11det, Sveriges grossistji)rhuml, S1't'rigc'.1· kiip1111111111(/i'irh1111d o.:h !•fraiges
industrifiirhund. rco har som eget remissyttrande ;lheropat ett uthltande
av Tulltjiinste111annq/'iirb1111clet. LO har anslutit sig till ett utliitandc av
Bekliidnadsarbetamas ./i'irhwul. Rik.11/klagal"t'n har överliimnat yttranden
från ö1·eråklagam11 i Stockho/111.1· och Giiteborg.1 tlkl11gardi.l'lrikt samt friln
/iinsåklagarmyndighetema i M11/111iilw.1-, Norrh1111e11s o.:h Viinnlancls liin.

2 Remissyttrandena
2.1 Behovet av åtgärder
Flertalet remissinstanser instiimmer i att reformhchov föreligger dler
lämnar GTS påstående därom utan erinran. Till dem S(lm uttryckligcn
ullalar att komplellerande sanktionsl:lestiimmclscr bör införas hör lii11.1·åklagarmy11dighetema i Norrho11e11s och M11/111ii/111.1· /ii11. k1111111111rriilfcrn11
i Stockholm och Göteborg, rik.lpoli.u1yrelsc11. RR\'. RS\', stcllt'll.\' jord-

bruksnämnd, TCO och LO.
kommerskollegium an}i'ir, all det inte iir ornnligt 1111 i111portl>egrii11s11i11gsbestiimmelserna 1J\·ertriids och alf e11 .rn11ktio11.1·111iUlighet i enlighet
med \'lid GTS föres/är bör kunna bidra till en bii11re i:fierlernad. inte 111i11st
i tekosammanhmig.
Sl'enska ha11delskw1111111rft'irb11ndet m .jl. framför:
För berörda näringsidkare är det av stor betydelse att gällande importbegränsningar respekteras och all överträdclser beivras. Stora krav bör
därför ställas på att företagen har goda insikter i begriinsningsbestämmelst;rnas omfattning. Det har konstaterats alt del inte är ovanligt all importreglerade varor kommit ut i den fria rörelsen utan all giltig importlicens
funnis. GTS förslag om sanktionsavgifler tillstyrks.
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Ett mindre antal remissinstanser. s{1som lii11s1/kla!!11m1_rndighete11 i
Viir111/1111d1 /iin. '1111Tiittc11 ji"ir \:iistm S1·crigc. skt1Ttctilliigg.wtrcd11i11Rl'n
och Si·Nigcs sp1·ditii1:fi"irh1111d ;111ser emellertid inte all reformbehov föreligger eller ifrilgasättcr om s{1 iir fallet.
Således anför /ii11s1lk/11,,;11r111.rndighctl'l1 i Viir111/a11ds lii11 att sanktionsavgifter i enlighet med förslaget kan komma att uppi?<°• till mycket hetydande.
hclopp och att en s{1 kiinnhar reaktion inte hör införas uran ing: 1cnde
överväganden.
/lo1Tiitt1·11 fi!r i'iistra S1·erig1· framh{dlcr:
0

I skrivelsen från GTS uppges all det straffriillsliga sanklionssystemet ej
fungera! lillfredssliillandc. friimsl hcrocndc r<°• att griinsen för straffhar
(grov) oaktsamhet enligt .'i varusmugglin!!slagcn i praxis satts förhftllandevis högt. Frilgan har kommit under hovriittens prövning i s{1 få fall all
n{1got bedömande av GTS rf1st;°1ende i denna del ej lf1ter sig göra. Anmärkningsvärt iir do<.:k att GTS i detta sammanhang ej berör frågan om en
iindring av den aktuella paragrafen t.cx. p[1 s;°1 siitt att all ovarsamhet som ej
iir att bedöma som ringa hcliiggs med straff. Hovriitten finner dock för sin
del- friilnst mot bakgrund av intresset att likformighet crh<°1lles med vad
som giiller betriiffande den inrikes varuheskattningcn - ej skiil att föreslå
en ökad kriminalisering vad giillcr v{irdslösa förfaranden i samband med
tulldeklaration. Hovrätten anser forslagct om sanktionsavgift ej tillräckligt
viil underbyggt for att kunna liiggas till grund för lagstiftning.

*

Hovrättens kritik avser bl.a. följande:
GTS framhflllcr beträffande nu aktuella förfaranden just det otillfredsstiillandc förhilllande. som för niirvarandc ri'1dcr. därigenom att även om en
anställd gjort sig skyldig till slraffhar överlriidclse av ett införselförbud,
pilföljden ofta stannar vid dagsböter, ibland med förordnande om visst
förverkande. medan företaget på grund av övertriidelsen kunnat få betydande vinning. vilken alltsä i stort lämnas orubbad. Detta förhållande - all
pi'tföljden för hrott som i niiringsverksamhct begått<; av aristiilld eller ställföreträdare framstär som obetydligt i jämförelse med den vinst eller den
besparing som företaget kan göra till följd av det hrottsliga förfarandet har diskuterats hl.a. i de inom justiticderartcmnetet upprättade promemoriorna Os Ju 1978:.'i och 1979: 10 angående företagsbötcr samt Ds Ju 1981 :3
ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet. I sistnämnda promemoria föreslt1s en effektivisering av förverkandeinstitutet på s{1 sätt att
genom viss ändring i 36 kap. 4 ~ brottsbalken och införande av en ny
paragraf i samma kapitel. 3 a ~. möjlighet ges att förverka viirdct av sådana
ekonomiska fördelar som - direkt eller indirekt - har uppkommit i ett
företag i anledning av att någon bland personalen gjort sig skyldig till ett
brott begånget i utövning i näringsverksamheten. Hovrätten finner att en
s[1dan ordning skulle innebära avsevärda fördelar i jämförelse med GTS
förslag. För det första blir möjligheterna större att mera direkt rikta in
sanktionen mot den orättmätiga vinst som kunnat komma företaget till
godo. En sådan kan nämligen i m[111ga fall ha föga samband med tullvärdet
hos det obehörigen införda godset. Vidare torde cl! sanktionssystcm, som
innebär domstolsprövning och som utformats enligt departementspromemorians modell. bli mer tillfrcdsstiillandc ur rättssäkerhetssynpunkt än
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GTS förslag om en av tullmyndighet bestämd sanktionsavgift. En sådan
torde bli alltför schablonartad och ur rättviscsynpunkt kunna leda till
mindre tillfredsställande resultat. Hovrätten föreslår på grund av det anförda att frågan om sanktioner mot överträdelser av införselförbud övervägs ytterligare mot bakgrund av det nyss nämnda promemorieförslagets
enligt ovan föreslagna riktlinjer. I detta sammanhang bör vidare ytterligare
utredas om nuvarande straflbestämmelser på området är tillräckligt effektiva.
Skatteti//iiggsutredningen anför, att de administrativa sanktionssystemen på skatte-, tull- och avgiftsområdena bör utformas på ett i största
möjliga utsträckning enhetligt sätt och att det därför finns starka skäl att
avvakta statsmakternas ställningstagande till utredningens föreslagna ändringar av det skatteadministrativa avgiftssystemet.
Sveriges speditiirfiirhund framhåller:

Varusmugglingslagen i dess nuvarande lydelse innebär en fullt tillräcklig
straffsanktion. Den bör i förening med en rimlig kontroll från tullverkets
sida kunna medföra alt erforderlig omsorg iakttas vid framtagningen av de
uppgifter som behövs för tulltaxeringen. Några ytterligare påföljder behövs inte för att upprätthålla respekten för gällande tullförfattningar. Ett
genomförande av förslaget skulle medföra administrativ omgång och leda
till att det allmännas resurser togs i anspråk för mindre angelägna ändamål.
Tullverkets redan nu knappa resurser bör i stället inriktas på vad som
under alla förhållanden krävs för upprätthållande av respekten för tullförfattningarna, nämligen en effektiv kontroll.

2.2 Utformningen av sanktionsavgifter vid överträdelser av importregleringar

Bland de remissinstanser som instämt i reformbehovet har inte rests
några egentliga principiella invändningar mot att införa sanktionsavgifter.
Således har länsåklaRarmyndigheten i Norrhottens liin anfört. att sanktionsavgifter tycks mycket väl motiverade, då de drabbar den som gör
vinsten - i allmänhet en juridisk person - på ett betydligt hårdare sätt än
den påföljd som normalt drabbar den fysiska person. som åsidosatt reglerna.
Angående tillämpningsområdet för sanktionsavgifter anmärker jordhruk.rnämnden att detta bör vara vidare än vad som föreslagits av GTS.
Således anför jordbruksnämnden:
Nämnden förutsätter att avgiften skall drabba såväl den som utan tillstånd för in en vara till landet för vilket tillstånd krävs som den som i och
för sig har tillstånd till införsel av varan men som bryter mot något villkor
som licensmyndigheten har ställt i licensen. Avgift bör vidare drabba den
som vilseleder licensmyndigheten att utfärda licens. Nämnden får vidare i
sammanhanget peka på att det inom nämndens område föreligger även
näringspolitiska exportbegränsningar. Nämnden ifrägasätter om inte också
dessa bör omfattas av den föreslagna straffavgiften. Från nämndens ut-
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g{mgspunkter iir de näringspolitiska exporthegriinsningarna lika angeliigna
s{lm motsvarande importhegriinsningar. - Niimnden får i sammanhanget
peka r1'1 ytterligare ett omd1de diir den föreslagna avgiften skulle kunna
komma i fråga. De avgifter som tas ut vid import inom ramen för prisregleringcn giiller i allmänhet generellt för varor tillhörande visst ~tatistiskt
varunummer. För vissa sammansatta jordhruksprodukter fordras emellertid al! importören vid varje importtillfiille för tullmyndigheten visar upp ett
av niimnden utfärdat s.k. avgiftshesked. Importören har 1.li'i i sin ansökan
om avgiftshesked angett vanns rf1varuinnehåll. och nämnden har med
ledning hiirav hestämt avgiften. En upps<°1tligt eller av grov oaktsamhet
liimnad oriktig uprgift i en st1dan ansökan föranleder. om hrottet inte är
ringa. påföljd enligt 34 a §första stycket lagen om prisreglering pl'ijordbrukets omr{1de. Enligt niimndens mening är det motiverat att avgift skall
kunna tas ut även niir felaktiga uppgifter liimnas i ansökan om avgiftshcsked. - Enligt GTS förslag skall avgift inte komma i fråga när den
tullskyldige förfogat över varor som visserligen är belagda med licens. men
diir n{1gon reell importnegriinsning inte föreligger (s.k. övervakningsliccnsl. S{1dant förfogande skall i stället beivras enligt 72 §tullstadgan. För
niimndens vidkommande kan ändringar mellan tillämpning av licenser i
övervaknings- resr. begriinsningssyfte rf1 grund av marknadsläget ske med
kort varsel. Licenstvfmg för visst varuslag kan alltså tillämpas omväxlande
i olika syften under olika perioder. varvid dock givetvis landets handelspolitiska tilagamlen m1'1ste respekteras. Pt1 niimndens område kan man därför·
i regel inte utan vidare hiinföra licenstvång for ett visst varuslag till den ena
eller andra kategorin. Eftersom avgift enligt förslaget inte skall tas ut vid
förfogande över vara som omfattas endast av övervakningslicens fordras
diirför utredning i varje siirskilt iirende huruvida licenstvånget vid den
aktuella tidpunkten tilHimpas i det ena eller andra syftet.

K11mmcrskol/cgi11111 anför hetriiffande övervakningslicensiering följande:
I nuvarande importlicenssystem görs ingen formell åtskillnad mellan de
licenser som utfärdas som ett led när det gäller att administrera hegränsningsramar och de licenser som meddelas i rent övervakningssyfte. I
samband med att nya liinder/varor begränsas kan också gränsen mellan de
niida licensslagen temporärt vara flytande. - Enligt kollegiets mening är
griinsdragningen till det formellt negriinsade området således inte alltid
sjiilvklar. Visserligen tilliimpas s.k. övervakningslicensiering alltid och till
vissa delar uteslutande för statistiska och därmed jämförliga ändamål. Om
enhart si'1dana iindamf1l är i fråga skulle det te sig stötande med en kraftig
ekonomisk sanktion för en felaktigt liimnad urpgift. Det bör emellertid
uppmärksammas att övervakningslicensieringen särskilt på tekoområdet
också hidrar till att underlätta kontrollen av att importbegränsningar ej
kringgås. Kollegiet förutsätter därför att sanktionsbestämmelserna skall
kunna tillämpas även i de fall då ursrrungsland varit land mot vilket
Sverige tillämpar importbegriinsning men annat ursprungsland uppgetts.
i.ex. s:°1dant land för vilket enbart övervakningslicensiering gäller.
Angående sanktionsavgiftens storlek anför kommersko/lcgi11m:
Vid bestämmande av avgiftens storlek hör beaktas den vinning importörerna haft eller kunnat få av överträdelsen. Urrenbart är att vinningen är
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starkt varierande, bl.a. mellan olika varuslag. Som exempel kan nämnas å
ena sidan insatsvaror såsom stål och baskemikalier och å andra sidan
lågprisvaror på konfektionsområdet. I sistnämnda fall kan marginalerna
liksom vinningen av överträdelserna vara betydande. Detta talar för att
sanktionsavgiften i vissa fall eller på vissa områden borde sättas avsevärt
högre för att den åsyftade preventiva effekten skall uppnås. Det torde dock
inom ramen för ett administrativt sanktionssystem finnas betydande svårigheter att undvika att den tullskyldige drabbas på ett obilligt sätt om
schablonavgiften sätts för högt. Också principiella betänkligheter kan anföras mot ett sådant förfarande. Om dessa svårigheter gör att en sådan
ordning ej anses lämplig är det dock ändå klart att GTS förslag är ett steg i
rätt riktning.
Förslaget om eftergift av avgift har i allt väsentligt tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Kammarrätten i Stockholm har
uttalat bl.a. följande:
Det framgår att eftergiftsgrunderna skall tillämpas liberalt. möjligen mer
frikostigt än i andra skattesammanhang. Med hänsyn till de särskilda
förhållanden som kan råda i fråga om förtullning och tulldeklarationer
synes en sådan liberalisering befogad.
En fråga som RSV särskilt kommenterar är hur sanktionsavgifter skall
behandlas i inkomstskattehänseende. Verket anför:
Av 20 § kommunalskattelagen (1928:370) framgår att avdrag inte får
göras för bl.a. svenska allmänna skatter. 1 detta begrepp torde efter en
jämförelse med 1 § uppbördslagen (1953:272) ingå bl.a. skattetillägg enligt
116 a § taxeringslagen. Tull faller inte under begreppet svenska allmänna
skatter utan är enligt uttryckligt stadgande i punkt 9 av anvisningarna till
29 § kommunalskattelagen avdragsgill såsom en speciell för rörelsen utgående avgift till det allmänna. I samband med att nya administrativa
sanktioner på andra områden än skatteområdet kommit till har 20 § kommunalskattelagen försetts med ett förtydligande tillägg att avdrag inte får
göras för överlastavgift (1972:436), felparkeringsavgift (1976:205) och för
avgift enligt lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande
(1976:669). - Mot bakgrund av det anförda anser RSV att övervägande
skäl talar för att sanktionsavgift bör betraktas som en icke avdragsgill
kostnad vid inkomsttaxeringen. Det bör komma till uttryck genom en
ändring av 20 § kommunalskattelagen.
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Bilaga J

1 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1975:85) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 §. av nedan angivna
lydelse.
Numrande lydelse

Föreslagen lydelse

Bemyndigandet i denna lag medför ej befogenhet att meddela föreskrifter om tull. Ej heller medför
det befogenhet att meddela föreskrifter om annan avgift än sådan
som avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för omhändertagande av gods eller för
kontroll, inspektion eller annan
därmed jämförlig åtgärd.

Bemyndigandet i l § medför inte
befogenhet att meddela föreskrifter
om tull. Ej heller medför det befogenhet att meddela föreskrifter om
annan avgift än sådan som.följer ai·
3 § eller avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd. för
omhändertagande av gods eller för
kontroll, inspektion eller annan
därmed jämförlig åtgärd.

3§
Regeringen får .föreskriva att en
särskild al'gi.ft skall erläggas till
staten \"id överträdelser lll' j(Jreskrifter enligt I §. A 1•giften skall tas
ut av den för vars räkning in- eller
utförseln sker. Den får uppgå till
högst tjugo procent av i·arans i·iirde. Om en öi•erträdelse är ursäktlig
skall avgift inte tas ut. Ett hes/ut
om m·gift skall kunna ö1·erpröl'lis.

Denna lag träder i kraft den I juli 1984.
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2 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs att 20
nedan angivna lydelse.

Nurarande lydelse

*kommunalskattelagen (1928:370) skall ha
Fiireslage11 lydelse

20 § 1
Vid beräkningen av inkomsten från särskild förviirvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars viirde (hmttointiikt), som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret. Att
koncernbidrag. som inte utgör sådan omkostnad. ändå skall avriiknas i
vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgfir av 43 § 3
mom.
Avdrag för inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, såsom vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller
därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll:
kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar till
den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt
19 §:
.
värdet av arbete. som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 år:
riinta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet:
svenska allmänna skatter:
kapitalavbetalning på skuld:
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen ( 1973:3491:
avgift enligt lagen ( 1972:435) om överlastavgift:
avgift enligt lagen (1976:6661 om pMöljder och ingripanden vid olovligt
byggande:
avgift enligt 99 a § utlänningslagen ( 1980:3761:
avgift enligt 26 § arbctstidslagen (1982:6731:
straffavgift enligt 8 kap. 7 §tredje stycket rättegångsbalken:
belopp, för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt 75 § uppbördslagen ( 1953:272) eller för vilket betalningsskyldighet föreligger p(1 grund av
underlåtenhet att göra avdrag enligt lagen ( 1982: 10061 om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersiittningar:
avgift enligt lagen ( 1976:2061 om felparkeringsavgift:
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268):
vattcnföroreningsavgift enligt lagen ( 1980:4241 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg:

*

m·1-:(ft e11li1-:t 3 la1-:1•11 I 1975 :85 I
med he111y11diga11de att meddela .fi"ircskr(fier om i11- eller 11~fi"irscl 111"
\"(//"(}/";

' Senaste lydelse 1983: 105 I.
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ränta på lånat kapital till den del räntan täcks av sådant statligt bidrag
som avses i punkt 7 av anvisningarna till 24 §;
kapitalförlust m.m. i vidare mån än som får ske enligt 36 §.
(Se vidare anvisningarna.)
Denna lag träder i kraft den I juli 1984.
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LAGRÅDET

Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
1984-03-19

Närvarande: justitierådet Höglund, f. d. justitierådet Hessler, regeringsrådet Wahlgren.
Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 9 februari 1984
har regeringen på hemställan av statsrådet Feldt beslutat inhämta lagrädets
yttrande över förslag till

I. lag om iindring i lagen ( 1975: 85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor och
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovriittsassessorn Lars Nordin.
Förslagen föranleder följande yttranden inom lagr<°1det.

Wahlgren anför med instämmande av Hessler:
Den föreslagna ändringen i 1975 års lag syftar till att möjliggöra införandet av en sanktionsavgift vid överträdelser av föreskrifter om in- och
utförsel av varor. Förslaget är utformat som ett bemyndigande för regeringen att utfärda bestämmelser om s<°1dan sanktionsavgift. Bemyndigandet
är försett med vissa begränsande ramar. till vilka jag återkommer i det
följande.
I detta sammanhang må observeras att lagen med bemyndigande att
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor i sin helhet är en
fullmaktslag som endast anger förutsättningarna för regeringens riitt att
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor. Regeringen har diirvid
också fått befogenhet att överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela
sådana föreskrifter.
Det remitterade förslaget synes utgå från att ett bemyndigande av hiir
aktuellt slag - dvs. en delegation av riksdagens normgivningskompetens
såvitt gäller sanktionsavgifter - utan vidare följer av 8 kap. 7 första
stycket regeringsformen (RFl, enligt vilket stadgande regeringen får. såvitt
nu är i fråga, efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrif-

*

ter angående annat än skatt, om föreskrifterna avser in- eller utförsel av
varor. Ett sådant synsätt torde emellertid. som strax närmare skall utvecklas. inte vara riktigt. I vart fall ger det inte en tillriicklig helysning av den
problematik som här föreligger.

*

Om man bortser från sådana situationer i vilka 13 kap. 6
RF iir
dvs.
krig.
krigsfara
och
andra
i
nämnda
grundlagsstadgande
tillämplig.
omniimnda förhållanden - och förevarande lagrådsremiss tar sikte på
övertriidelser av in- och utförselföreskrifter som gäller långt utöver dylika
situationer - regleras frågan om bemyndigande all införa sanktionsavgifter av här aktuellt slag i 8 kap. RF. Därvid knyter sig intresset. utöver till
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nyss nämnda stadgande i 8 kap. 7 §första stycket, närmast till bestämmelserna i 8 kap. 3 § samt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 § andra stycket.
I 8 kap. 3 § första stycket stadgas att föreskrifter om förhållandet mellan
enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt
avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. Enligt andra stycket är sådana föreskrifter bl. a. föreskrifter om brott och rättsverkan av brott. om skatt till staten samt rekvisition
och annat sådant förfogande. Jämlikt 8 kap. 7 § första stycket kan, som
redovisats i det föregående. regeringen efter bemyndigande i lag genom
förordning meddela föreskrifter om annat än skatt. om föreskrifterna avser
nägot av där uppr~knade ämnen. varvid här må nämnas in- eller utförsel av
varor samt n~iringsvcrksamhet. Bemyndigande enligt 8 kap. 7 § första
stycket medför. på grund av bestämmelserna i andra stycket. ej rä!l att
m,eddela föreskrifter om annan r~ittsverkan av brott än böter. Enligt samma
stycke kan riksdagen i lag. som innehåller bemyndigande med stöd av 8
kap. 7 § första stycket. föreskriva iiven annan riittsverkan iin böter för
överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet. I 8 kap. 9 §andra stycket stadgas att regeringen eller kommun kan
efter riksdagens bemyndigande meddela sf1dana föreskrifter om avgifter,
som pil grund av 8 kap. 3 § annars skall meddelas av riksdagen.
Av den sålunda liimnade redogörelsen framgår att ett bemyndigande för
regeringen att införa en sanktionsavgift vid övertriidelser av in- eller utförselföreskrifter inte kan sägas entydigt stt1 i överensstämmelse med regeringsformen. Som i det föregående antytts torde bestämmelserna i 8 kap.
7 § första stycket. dvs. i förevarande fall närmare bestiimt reglerna om
delegation av normgivningsmakten såvitt gäller in- eller utförsel av varor.
inte kunna ;\beropas som stöd för det remitterade förslaget. Skiilet hiirtill är
bestiimmelserna i 8 kap. 7 § andra stycket. som siirskilt behandlar möjligheten att delegera normgivningsmakten niir frf1ga iir om annan riittsverkan
av brott iin böter liksom i vad avser annan riittsverkan än böter vid
övertriidelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet. En del av tveksamheten till grundlagsenligheten i det remitterade
förslaget bottnar sålunda just i spörsmålet om man i den föreslagna sanktionsavgiften har att göra med en s;°1dan typ av rättsvcrkan som regleras av
8 kap. 7 § andra stycket. Men innan jag tar upp denna fråga till närmare
diskussion finns anledning att dröja något vid stadgandet i 8 kap. 9 § andra
stycket. som inte n~irmare berörts i lagrådsremissen.
Enligt 8 kap. 9 § andra stycket kan regeringen. som nyss anförts. efter
riksdagens bemyndigande meddela sådana föreskrifter om avgifter. som på
grund av 8 kap. 3 § annars skall meddelas av riksdai::en. Hiirmed kan
frågan om möjligheten för riksdagen att delegera normgivningsmakten
såvitt gäller sanktionsavgifter synas avgjord. Att en ekonomisk pålaga i
lagstiftning betecknas som en avgift innebär emellertid inte att den utan
vidare faller in under stadgandet i 8 kap. 9 §andra stycket. Hiir kan erinras

Prop. 1983/84: 192

30

om föredragande departementschefens uttalande under förarbetena till
regeringsformen (prop. 1973:90 s. 219-220) att den beteckning som i det
särskilda fallet åsätts en penningpålaga inte är avgörande för dess statsrättsliga karaktär. Ett övervägande som enligt förarbetena till regeringsformen är av stor betydelse rör avgränsningen mot skatteområdet. En såsom
avgift betecknad pålaga som visar sig vara en skatt kan således inte bli
hänförlig till stadgandet i 8 kap. 9 § andra stycket.
Förarbetena till regeringsformen tar inte till behandling upp den typ av
s. k. administrativa avgifter varom här är fråga, dvs. sanktionsavgifter med
i huvudsak preventiv eller repressiv karaktär. Detta kan ha en naturlig
förklaring, eftersom sådana avgifter, bl. a. avsedda ao ersätta straff, har
kommit i bruk i större omfattning och tilldragit sig allmän uppmärksamhet
först efter regeringsformens ikraftträdande. Den här diskuterade avgiftstypen kom emellertid i viss utsträckning att behandlas i samband med ändringar i regeringsformen år 1976, då förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning fick sin nuvarande plats i 2 kap. IO §. Ändringarna hade föregåtts av
ett utredningsarbete redovisat av 1973 års fri- och rättighetsutredning i
betänkandet (SOU 1975: 75) "Medborgerliga fri- och rättigheter". Utredningen gör i fråga om nämnda förbud ett tolkningsuttalande (bet. s. 157) av
innebörd att detsamma "naturligtvis - åtminstone genom analogisk tilllämpning - träffar även straffliknande administrativa påföljder såsom
skattetillägg, restavgift och förseningsavgift enligt olika skatteförfattningar. överlastavgift etc.". Föredragande departementschefen anslöt sig i
prop. 1975/76: 209 s. 125 till utredningens tolkningsuttalande och anförde
vidare för egen del: "All ge retroaktiv verkan åt regler om sådana administrativa sanktioner som har trätt i stället för straffrättsliga påföljder måste
ses som ett klart kringgående av det nu diskuterade förbudet. Motsvarande
resonemang kan föras också i fråga om administrativa sanktioner av uppenbart repressiv, straffliknande karaktär som införs på tidigare oreglerade områden."
År 1979 genomfördes vidare den ändringen i 2 kap. IO § att nya föreskrifter infördes däri som ett andra stycke (SFS 1979: 933). Dessa föreskrifter
innebär ett särskilt retroaktivitetsförbud avseende skatter och statliga avgifter. Av förarbetena till detta lagstiftningsärende vill det emellertid synas
som om föreskrifterna inte omfattar sanktionsavgifterna. vilket torde ha
sin grund i att dessa enligt de tidigare återgivna tolkningsuttalandena
ansågs i förevarande hänseende - dvs. när det gäller förbud mot retroaktiv
lagstiftning - böra följa reglerna för straff eller annan brottspåföljd (se
prop. 1978179: 105 s. 54 jämfört med SOU 1978: 34 s. 155).
Det hittills anförda leder mig till följande slutsats beträffande tillämpligheten av stadgandct i 8 kap. 9 § andra stycket i föreliggande lagstiftningsärende. Regeringsformen bör om inte alldeles särskilda skäl talar däremot
tolkas efter ordalagen. Att emellertid ordet "avgift" inte har entydig
innebörd har stått fullt klart för grundlagsstiftaren. Vidare måste anses
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framgil att de särskilda bestämmelst:r med vilka grundlagsstiftaren kringgärdat normgivningen i vad avser påföljder och andra rättsverkningar av
hrott - t. ex. förhud mot retroaktiv lagstiftning - också ansetts böra
innefatta åtminstone vissa typer av sanktionsavgifter. Även om således

*

n[1gon distinktion i 8 kap. 9 andra stycket RF eller i stadgandets förarbeten inte särskilt gjorts mellan sanktionsavgifter och andra slag av avgifter
anser jag ändock - i synnerhet med beaktande av det förut återgivna
uttalandet av föredr;igande dcpartementschefen angående betydelsen av
den beteckning. som åsatts en pålaga - förhållandena här utgöra särskilda
skäl för att frångå en tolkning av 8 kap. 9 § andra stycket enligt ordalagen
och följaktligen undanta sanktionsavgiften från stadgandcts tillämpningsområde. Min uppfattning pil. denna punkt synes f. ö. stå i överensstämmdse med föredragande depanementschefens i det föregi'Lende återgivna
uttalande om kringg<'tende av retroaktivitetsförbudet i samband med 1976
ilr·s iindringar i regeringsformen.
Med det nu sagda finns anledning att återknyta till diskussionen om i vad
nuln den i lagrt1dsremissen föreslagna sanktionsavgiften kan anses innebära en si1thtn typ av rätts verkan som regleras av bestämmelserna i 8 kap. 7
andra stycket.

*

De slag av övertriidelser som är avsedda att med stöd av det föreslagna
bemyndigandet kunna omfattas av sanktionsavgift torde i de allra flesta fall
åtminstone teoretiskt kunna åtkommas med straff enligt varusmugglingslagen (1960:4181. hrottsbalken. tullagen (1973:670). tullstadgan (1973:6711
eller lagen ( 1971: 176) om vissa internationella sanktioner. Att beakta i
sammanhanget är att nilgon s. k. avkriminalisering av del slraftbelagda
omrildct inte föreslt1s. I den miin sanktionsavgifterna s{tlunda är avsedda
all lriiffa övertriidelser som redan iir belagda med straff och diirför att
bl'lrakla som brnll mflste de anses innebiira annan riittsverkan hiirav än
böter. l\kd del hiir anlagda bctraktelsesiittet skulle sanktionsavgiften en-

*

ligt 8 kap. 7 andra stycket andra punkten RF kriiva riksdagens medverkan genom direkta föreskrifter i lag.
Mot det hiir förda resonemanget skulle emellertid kunna invändas att de
straftbestämmclser som kan hli tilliimpliga inte alltid tar sikte pii just det
förfarande som den tilltänkta Sltnktionsavgiften är avsedd för. Sanktionsavgitfrn skulle diirmed i ;'itskilliga fall tiicka delvis andra rekvisit än vad
straffhestiimmelserna gör. Att så kan vara fallet synes ocks:i kunna utläsas
ur den kritik som framförts mot nuvarande ordning.
En dylik argumentation ger upphov till frftgan om sanktionsavgiften i så
fall kan anses jiimstiilld med böter. varvid det remitterade förslaget skulle
stil i överensstämmelse med 8 kap. 7 *andra stycket första meningen RF.
Förarbetena iir inte entydiga pti denna punkt. Det kan nämnas att bemyndigande enligt hiir niimnda bestämmelse ansetts omfatta befogenhet att meddela föreskrifter om vite. Mol bakgrund av det i det föregäcnde på flera
sliillen åberopade departementschefsuttalandet i frftga om lagstiftning som

Prop. 1983/84: 192

32

kan uppfattas som ett kringgående av regler. som måste anses vara uppställda som rättssäkerhetsgarantier i regeringsformen finns emellertid anledning till restriktiv tolkning av bestämmelsen i 8 kap. 7 § andra stycket
första punkten. Jag kan därför inte biträda en tolkning av regeringsformen
enligt vilken sanktionsavgifter av det slag som här är i fråga skall kunna
jämställas med börer. Även på grund av det nu anförda synes sanktionsavgiften kräva riksdagens medverkan i särskild lag.
Sammanfattningsvis anser jag med hänsyn till mina i det föregående
utvecklade synpunkter så stor tvekan råda i fråga om grundlagsenligheten
av det begärda bemyndigandet att jag finner mig inte kunna tillstyrka
förslaget i det skick det nu föreligger.
Härmed torde den frågan uppstå huruvida förslaget i omarbetat skick dvs. utformat som en direkt lagföreskrift om en sanktionsavgift, att utgå
vid överträdelser enligt i övrigt i lagrådsremissen angivna förutsättningar
- kan godtas.
Därvid synes i första hand böra beaktas vad föredragande departementschcfen anförde i prop. 1973: 90 (s. 211) angående regeringens möjlighet att
besluta om verkställighet av lag. Föredragande departementschefens uttalande innebär att lagbestämmelserna skall vara så detaljerade att verkställighetsföreskriftcrna inte medför något väsentligt nytt. Vidare kan hänvisas till de riktlinjer som åberopats också i remissprotokollet och som
angivits böra gälla för sanktionsavgifter. Dessa riktlinjer har riksdagen
tagit del av och lämnat utan erinran (prop. 1981/82: 142 s. 24 f, JuU 53, rskr
328).
Anledning synes föreligga att i detta lagstiftningsärende särskilt beakta
punkterna 2, 4, 5 och 6 i dessa riktlinjer. Dessa punkter, som i propositionen har återgivits i enlighet med den inom justitiedepartementet upprättade promemorian (Ds Ju 1981: 3) "Ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet", har följande lydelse.
2. Avgifter bör enligt promemorian få förekomma endast inom speciella
och klart avgränsade rättsområden. I den mån de används på näringsrcgleringens område bör de vara knutna till särskilda föreskrifter som
näringsutövarna har att iaktta i denna egenskap.
4. Beroende på det aktuella rättsområdets natur bör enligt promemorian
särskilt prövas om uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighct eller om denna skyldighet kan bygga på strikt ansvar. För att en
konstruktion med strikt ansvar skall vara försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt bör förutsättas att det finns starkt stöd för en presumtion om att
överträdelser på området inte kan förekomma annat än som en följd av
uppsåt eller oaktsamhet. Vidare måste uppmärksammas att särskilda undantag från det strikta ansvaret även i dessa fall kan vara nödvändiga med
hänsyn till förhållandena inom avgiftens användningsområde eller till reglernas utformning i övrigt. Sådana undantag bör så långt möjligt vara
preciserade, så att det inte föreligger någon tvekan om deras räckvidd. Det
sistnämnda gäller även i fråga om bestämmelser som reglerar möjligheten
till jämkning av avgiftsbeloppct.
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5. I promemorian konstateras att något hinder inte bör föreligga mot att
låta avgiftsregler som i första hand riktas mot juridiska personer och
straffrättsliga bestämmelser riktade mot fysiska personer vara tillämpliga
vid sidan av varandra. De subjektiva rekvisiten kan därvid vara annorlunda utformade i de olika systemen - strikt ansvar vid avgift och uppsåt eller
oaktsamhet vid straffrättsligt ansvar. Om det rör sig om mindre allvarliga
överträdelser, kan den vinsteliminering som uppnås genom avgiften framstå som en fullt tillräcklig åtgärd. Det kan i så fall bli aktuellt att låta
införandet av ett avgiftssystem innebära att de aktuella gärningarna inte
längre är straffbara.
6. Åläggande av avgiftsskyldighet kan enligt promemorian i viss utsträckning överlämnas till de administrativa myndigheter som är verksamma på det aktuella området. I vissa fall är det emellertid lämpligt att
överlämna denna prövning till de ailmänna domstolarna. Det gäller främst
när avgiftsskyldigheten görs beroende av huruvida överträdelsen skett av
uppsåt eller oaktsamhet och när reglerna är utformade på sådant sätt att
det finns utrymme för betydande skönsmässiga bedömningar. I sådana fall
kan sakkunniga administrativa myndigheter ges ställning som initiativtagare till eller part i domstolsprocessen.
Vad beträffar punkt 2 kan framhållas att av naturliga skäl det remitterade
förslaget saknar anknytning till speciella och klart avgränsade rättsområden. In- och utförselföreskrifter föreligger på en mängd olika områden och
av helt olika skäl. Av remissprotokollet framgår att sanktionsavgifterna är
avsedda i främsta rummet för att skydda teko-området. Denna avgränsning
bör komma till uttryck i lagen.
I fråga om punkterna 4 och 5 må följande anmärkas. Det remitterade
förslaget förutsätter att avgiften skall tas ut av "den för vars räkning ineller utförseln sker''. Detta sätt att bestämma subjektet för avgiftsskyldigheten är otillfredsställande.
Inom tullförfarandet - som är övergripande och måste anses bestämmande också för den huvudsakliga administrationen av sanktionsavgifter
- förekommer begreppet "tullskyldig". (Ang. definition. se 5 tullagen.
1973: 670.) Ibland - såt. ex. vid varusmuggling utan angivande av vara till
tullbehandling eller utan omhändertagande genoms. k. hemtagning - finns
ingen som tekniskt sett kan betraktas som tullskyldig. Dessa fall torde
emellertid sakna betydelse i förevarande sammanhang. Någon utredning i
tullförfarandet om vem som skall anses som "'den för vars räkning in- eller
utförseln sker" torde inte göras. Av lagrådsremissen framgår att vid import - som på grund av det tidigare anförda väl får anses vara det enda
område som nu behöver behandlas - det oftast är den tullskyldige som
kommer i fråga för avgiftspåföring. En lag om sanktionsavgift bör därför
som huvudregel ha bestämmelser att den tullskyldige också skall vara
subjekt för avgiftspåföringen. Subjektet "den för vars räkning införseln
sker" bör behållas endast som komplement till huvudregeln.
Angående punkt 6 må konstateras all anvisning i lagrådsremissen helt
saknas om förfarandet. Närmast till hands synes ligga att låta administra-

*
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tionen ske helt inom tullverkets ram. men detta är inte säkert den bästa
lösningen. Frågor om förfarandet - däri inbegripet regler om besvär.
eventuella extraordinära besvär. preskription för väckande av talan om
avgifter m. m. - synes böra ytterligare utredas innan ställning kan tas
härtill.
Även vad som anförts om förslaget i ett eventuellt omarbetat skick leder
till att de förutsättningar som angivits för införandet av en sanktionsavgift
inte räcker som grund för lagstiftning. Jag finner mig sf1lcdes inte kunna
godta förslaget ens om det förändras till en lagföreskrift i stället för ett
bemyndigande.
Mitt ställningstagande i den nu behandlade frågan medför att jag avstyrker även förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen.
l/iiRl1111d anför:
Genom lagen ( 1975: 85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om

in- eller utförsel av varor har riksdagen med stöd av 8 kap. 7 ~ regeringsformen (RF) till regeringen delegerat normgivningsmakten såvitt avser
föreskrifter om in- eller utförsel av varor. Enligt det bemyndigande 1975
års lag innehåller äger regeringen dock inte meddela föreskrifter om tull
eller om annan avgift än sådan som avser kostnad för handläggning av
fråga om tillstånd. för omhiindertagande av gods eller för kontroll. inspektion eller annan därmed jämförlig åtgärd. Det nu remitterade förslaget
innebär en utvidgning av bemyndigandet till att omfatta även en siirskild
avgift vid överträdelser av sådana föreskrifter som regeringen utfärdar
med stöd av lagen. Utvidgningen kommer till uttryck i kompletterande
besWmmelser som föreslås bli införda i 1975 års lag. Dessa bestämmelser
innehåller också vissa grundläggande regler om avgiftens utformning. De
innebär att avgiften skall tas ut av den för vars riikning in- eller utförseln
sker. att avgiften får uppgå till högst tjugo procent av varans viirde. att
avgift inte skall tas ut om överträdelsen är ursäktlig samt att ett beslut om
avgift skall kunna överprövas. Enligt en samtidigt föreslagen ändring i
kommunal skattelagen skall avgiften inte vara avdragsgill vid inkomsttaxeringen.
Utmärkande för den typ av avgifter som här är i frf1ga - vanligen
benämnda sanktionsavgifter - är att de erläggs till det allmänna och utgör
en form av ekonomisk pftföljd för överträdelser av särskilda författningsbestämmelser. Sådana avgifter har vuxit fram vid sidan av lagstiftningens
traditionella sanktionsformer - böter. förverkande. vite och skadestånd och har till utformning och tillämpning många likheter med dessa. De kan.
såsom framhålls i remissprotokollet. på samma siitt som straff och förverkande genom sin preventiva effekt motverka överträdelser av vissa bestämmelser och hindra orättmätiga vinster. Exempel på avgifter som hiir
avses utgör skattetillägg enligt taxeringslagen l 1956: 623). överlastavgift
enligt lagen ( 1972: 435) om överlastavgift. miljövftrdsavgift enligt miljöskyddslagen (} 969: 387). varselavgift enligt lagen ( 1974: 13 l om vissa an-
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ställningsbefrämjande åtgärder, byggnadsavgift och tilläggsavgift enligt lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m ..
sanktionsavgift enligt utlänningslagen ( 1980: 376) och övertidsavgift enligt
arbetstidslagen (1982: 673). De har alla införts genom lagar tillkomna under
1970-talet och senare.
Medan tidigare införda sanktionsavgifter reglerats genom bestämmelser
i lag stiftad av riksdagen, är meningen att den nu ifrågavarande avgiften
skall införas genom bestämmelser av regeringen efter bemyndigande av
riksdagen. Härvid inställer sig den särskilda frågan, om RF tillåter en
sådan delegation till regeringen. Förslaget utgår tydligen från att en sådan
delegationsrätt följer utan vidare av 8 kap. 7 § första stycket 3 RF, enligt
vilken regeringen får efter bemyndigande i lag genom förordning meddela
föreskrifter angående annat än skatt. om föreskrifterna avser. bl. a., ineller utförsel av varor. Enbart den omständigheten att föreskrifterna om
sanktionsavgift hänför sig till föreskrifter om in- eller utförsel av varor
skulle alltså motivera att delegation enligt 8 kap. 7 § första stycket RF är
tillåten.
Det förefaller emellertid ytterst tveksamt, om frågan kan besvaras så
enkelt. Med hänsyn till avgiftens särskilda natur sådan den framgår av det
anförda synes nämligen också böra uppmärksammas föreskrifterna i andra
stycket av 8 kap. 7 § RF, vilka avser rättsverkan av hrott. En sak är att
meddela föreskrifter som reglerar själva in- eller utförseln av varor. en
annan att meddela föreskrifter om sanktionsavgift. Till jämförelse kan
nämnas att det vid tillkomsten av 1975 års lag skildes mellan två kategorier
av bestämmelser. nämligen dels sådana bestämmelser som föreskrev skyldighet att erlägga en ekonomisk prestation till staten i form av tull, annan
skatt eller avgift, dels sådana som förbjöd in- eller utförsel i visst hänseende. Genom lagen avsågs att reglera behovet av delegation från riksdagen
till regeringen när det gällde föreskrifter av den senare kategorin lprop.
1975: 8 s. 91).
Men innan frågan behandlas närmare med hänsyn till 8 kap. 7 ~ RF tir
anledning att uppmärksamma även en annan regel i 8 kap. RF. nämligen
9 § andra stycket. Enligt detta lagrum kan regeringen - eller kommun efter riksdagens bemyndigande meddela sådana föreskrifter om avgifter
som på grund av 3 § i samma kap. annars skall meddelas av riksdagen.
Lagrummet avser alla avgifter till staten som inte är att hänföra till skatter
eller utgör tull på införsel av vara och som inte enligt 13 § direkt faller in
under regeringens normgivningskompetens. I förarbetena till RF karakteriseras föreskrifterna om hithörande avgifter sålunda, att de avser åligganden för enskilda eller ingrepp i deras ekonomiska förhållanden. Och vidare
anförs att "i den mån enskilda skall förpliktas att erlägga en avgift för
vilken någon direkt motprestation från det allmänna inte utgår ..:. jag
förutsätter härvid att pålagan inte i själva verket utgör en skatt - har man
otvivelaktigt att göra med ett åliggande som i princp bör kräva riksdagsbe-
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slut" (prop. 1973: 90 s. 218). Betydelse skall enligt förarbetena också fästas
vid om den enskilde befinner sig i en sådan situation att han rättsligt eller
faktiskt kan anses tvingad att erlägga avgiften. När åter avgiften inom ett
visst verksamhetsområde erläggs frivilligt som ersättning för vara eller
prestation och avser att bidra till eller helt täcka statens kostnader inom
ifrågavarande verbamhetsområde hör avgiftssättningen falla inom regeringens kompetensområde (prop. 1973: 90 s. 218).
Sanktionsavgifterna är otvivelaktigt av tvångskaraktär och faller in under riksdagens normgivningskompetens. det primära lagområdet. Beteckningen avgifter kan också tyckas leda till att de omfattas av sådan delegation till regeringen som avses i 8 kap. 9 ~ andra stycket RF. Men även här
gör sig den särskilda naturen hos avgifterna gällande på ett sätt som gör det
tveksamt var de hör hemma.
Sanktionsavgifterna berördes inte särskilt under förarbetena till RF.
tydligen beroende på att de då ännu inte fått någon användning att tala om.
En uppfattning, enligt vilka de är att hänföra till avgifter som avses i
nyssnämnda lagrum, har kommit till uttryck i den juridiska litteraturen, se
Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform. 1983, s. 68
och 92. Men även annan mening har uttryckts, se Holmberg-Stjernquist,
Grundlagarna. 1980, s. 259. Där sägs att det saknar stöd i förarbetena till
RF att beteckna "vissa bötesliknande pålagor" som avgifter.
Under det grundlagsarbete som fortsatt efter RF:s ikraftträdande har
sanktionsavgifterna kommit in i bilden. Vid tillkomsten av 1976 års ändringar i RF - genom vilka skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna utvidgades och förstärktes - berördes sålunda sanktionsavgifterna i
samband med fråga om utvidgning av förbudet i RF mot retroaktiv strafflagstiftning till att gälla även på andra rättsområden. Departementschefen
anslöt sig till vad 1973 års fri- och rättighetsutredning anfört därom. att den
redan gällande regeln om förbud mot retroaktiv straftlagstiftning - åtminstone genom analogisk lagtillämpning - träffade ocksä straftliknande administrativa påföljder såsom skattetillägg, restavgift och förseningsavgift enligt olika skatteförfattningar, överlastavgift etc. Att ge retroaktiv verkan åt
regler om sådana administrativa sanktioner som hade trätt i stället för
straffrättsliga påföljder - fortsatte han - måste ses som ett klart kringgående av det diskuterade förbudet. Och motsvarande resonemang kunde
enligt departemcntschefcn föras i fråga om administrativa sanktioner av
uppenbart repressiv. straffliknande karaktär som infördes på tidigare oreglerade områden. Någon uttrycklig bestiimmelse om regelns tillämpning på
sådana avgifter infördes inte, emedan det ansågs inte vara möjligt att inom
ramen för en grundlagsregel dra en klar gräns mot åtgärder som borde
hållas utanför det skyddade området (prop. 1975/76: 209 s. 63 och 125).
Genom ändring år 1979 i RF utvidgades förbudet mot retroaktiv lagstiftning till att omfatta även skatt eller statlig avgift. Lagändringen grundades
pf1 ett av den år 1977 tillsatta rättighetsskyddsutredningen avgivet betän-
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kande !SOU 1978: 34) "Förstärkt skydd för fri- och rättigheter", fogat som
bilaga till prop. 1978179: 195. Dcpartcmentschefen hänvisade i lagstiftningsärendet till vad utredningen anfört beträffande frågan, när skattskyldigheten skulle anses inträda vid olika skatteformer. Utredningen berörde i
sin utförliga behandling av olika skatter och avgifter inte alls sanktionsavgifterna. Inte heller i övrigt nämndes dessa särskilt. Det vill härigenom
synas som om sanktionsavgifterna inte ansågs omfattade av lagstiftningsfrågan i 1979 års ärende utan betraktades såsom avklarade genom vad som
förekom i 1976 års lagstiftningsärende. Det borde annars. tycks det, ha
funnits anledning att beröra dem särskilt, eftersom det år 1979 införda
förbudet i andra stycket av 2 kap. 10 § RF mot retroaktiv lagstiftning
rörande skatt octi statlig avgift innebar en något annorlunda reglering än
den som redan fanns i första stycket och som enligt det tidigare lagstiftn~ngsiirendet ansågs tillämplig på sanktionsavgifterna. Det förefaller föga
troligt alt det nya andra stycket ansågs omfalta dessa avgifter och därmed
medföra en ändring betriiffande dem, utan all någonting blev sagt därom.
Ett synsiilt enligt vilket sanktionsavgifterna sålunda faller in under första
stycket i 2 kap. I 0 § RF men inte det nya andra stycket talar emot all
hiinföra sanktionsavgifterna till stldana avgifter som avses i 8 kap. 9 §
andra stycket RF. Detta lagrum avser visserligen enligt sin lydelse alla
avgifter som pä grund av 3 § hör till riksdagens beslutsområde och kan
diirmed synas omfatta iiven sanktionsavgifterna. Liksom när det gäller
griinsdragningen mellan skall och avgift torde emellertid rn iakttas. alt den
beteckning som i det särskilda fallet åsälts en penningpålaga - i förevarande fall avgift - inte iir avgörande för dess statsrällsliga karaktär (se
prnp. 1973:90s. 219f.l.
Enligt det anförda talar överviigande skiil för att fr;°tgan om delegation
sanktionsavgiftcr inte skall lösas med tillämpning av 8 kap. 9 §
andra stycket RF.
'
hc.:tr~iffande

*

Vad i'1ter niirmare angi\r 8 kap. 7 RF innehMler denna i sill andra
stycke en första mening av innehåll. alt bemyndigande som avses i första
stycket ej medför rält att meddela föreskrifter om annan riiltsverkan av
brolt iin böter. och en andra mening av innehåll. att riksdagen sjiilv kan i
lag. som innehtdler bemyndigande med stöd av första stycket. föreskriva
iiven annan rältsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet. Den fråga sor;n här inställer
sig ;ir. om sanktionsavgift skall betraktas som "annan rä1tsverkan av brott
iin böter" i lagrummets mening. Härvid märks att det för överträdelser av
in- och utförselföreskrifter redan finns bestiimmelser om straff och förverkande i lagen ( 1960: 418) om straff för varusmuggling samt straftbestämmelser i bl. a. tull agen !1973: 6 70l och tullstadgan (1973: 671) - i vissa fall
kan brottsbalken bli tillämplig - och all det inte torde vara fråga om all
upphäva dessa bestämmelser på här ifrågavarande område. Det kan därför
finnas skäl att uppfatta den sanktionsavgift som nu är i fråga som annan
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rättsverkan av brott än böter. Det är emellertid ovisst om innebörden av
nyssnämnda bestämmelser i 8 kap. 7 § andra stycket RF är sådan att den
leder till denna uppfattning. Med den förra av de båda bestämmelserna
avses enligt förarbetena att utsäga, att regeringen inte skall kunna meddela
föreskrifter om "svårare påföljd" för brott än böter eller om förverkande
eller annan särskild rättsverkan av brott (prop. 1973: 90 s. 314). Den av
grundlagberedningen föreslagna regeln innehöll också just uttrycket "svårare påföljd för brott än böter" och departementschefen sade sig föreslå
endast vissa tekniskt betingade avvikelser från dess förslag. Som exempel
på tillämpningen av den senare bestämmelsen i 8 kap. 7 § andra stycket RF
anförs. att det blir möjligt att i lag föreskriva frihetsstraff som påföljd för
brott mot en av regeringen föreskriven tystnadsplikt (a. prop. s. 315). Det
vill sålunda synas som om gränsen mellan de båda bestämmelserna skall
hänföras till påföljdens svårighetsgrad eller arten hos den särskilda rättsverkan som är i fråga. Från denna synpunkt framstår sanktionsavgiften
närmast som en påföljd, vilken inte är svårare än böter. Det kan nämnas att
samma departementschef som anmälde förslaget till RF sedermera i anslutning till prop. 1975: 8 - varigenom förslag till bl. a. nu förevarande 1975
års lag förelades riksdagen - anförde, att regeringen borde kunna förena
föreskrifter som avses i 8 kap. 7 § RF med annan sanktion än böter som
inte kom i konflikt med dåvarande tredje stycket - nu andra stycket - i 8
kap. 7 § RF. t. ex. vitespåföljd (prop. s. 45). Med ett betraktelsesätt enligt
vilket sanktionsavgiften sålunda ses snarare som en påföljd, vilken inte är
svårare än böter. än som "annan rättsverkan av brott än böter" blir det
möjligt enligt paragrafen att till regeringen delegera kompetensen att utfärda föreskrifter om sanktionsavgift. Att denna möjlighet föreligger enligt
paragrafen har också kommit till uttryck i litteraturen, se Strömberg,
Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 1983, s. 99.
På grund av det anförda finner jag hinder inte föreligga mot att riksdagen
genom en tilläggsbestämmelse i 1975 års lag bemyndigar regeringen att
besluta om sanktionsavgift vid överträdelser av föreskrifter om in- eller
utförsel av varor.
Eftersom bestämmelserna om sanktionsavgiften skall utformas av regeringen i förordning, undandrar de sig en närmare granskning från lagrådets
sida. Endast till sina huvuddrag kan regleringen bli föremål för en bedömning. Vissa grundläggande regler har, som nämnts inledningsvis, angivits i
det bemyndigande som det remitterade förslaget innehåller. De är emellertid knapphändiga och det kan sättas i fråga, om de är tillräckliga. De anger
t. ex. inte närmare vilka föreskrifter som kan föranleda sanktionsavgift vid
överträdelse. Under förarbetena till RF diskuterades hur detaljerat ett
bemyndigande borde vara. Departementschefen tog därvid avstånd från
sådana bi:myndiganden som var så allmänt hållna att de inte mycket skilde
sig från grundlagstextens beskrivningar av de ämnen beträffande vilka
delegation skulle vara möjlig. Enligt departementschefens mening skulle så
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allmiint hållna bemyndiganden stå i uppenbar strid med de intentioner som
l[ig bakom grundlagens regler. Hur detaljerade bemyndigandena skulle
vara borde få avgöras av riksdagen från fall till fall. I fråga om mindre
ingripande föreskrifter borde man enligt departementschefen kunna ge
tiimligen vidsträckta bemyndiganden. När det åter gällde föreskrifter.
t.

ex. på näringsrättens område. där mera väsentliga medborgarintressen

kunde komma att beröras av regleringen. borde riksdagen mera preciserat
ange de ramar inom vilka regeringen skulle få röra sig (prop. 1973: 90 s.
209).

Med hänsyn till sanktionsavgifternas natur och syfte står bäst i överensstiimmclse med nämnda motivuttalanden att ramarna för en avgiftsreglcring blir nägorlur~da preciserade av riksdagen. För bedömningen av det
föreslagna bemyndigandet i detta hänseende är av betydelse att riksdagen i
tidigare lagstiftningsiirende antagit närmare utförda riktlinjer för en avgiftsreglering. Det skedde år 1982 i anledning av regeringens proposition 1981/
82: 142 om iindring i brottsbalken (ekonomiska sanktioner vid brott i nä-

ringsverksamhetl. I anslutning till då antagen iindring i brottsbalkens bestiimmclser om förverkande antogs vissa prim:iper för anviindningen av
sanktionsavgifter såsom ekonomiska sanktioner vid i.ivertriidelser av bestämmelser bl. a. pil det niiringsriittsliga omr;ldet. Riksdagen förklarade sig
liimna utan erinran vad departementschefen anförde i ämnet p{1 grundval
av en inom justitiedepartementet upprättad promemoria !Ds Ju 1981: 3)
"Ekonomiska sanktioner vid brott i niiringsverksamhet" (se JuU 1981/
82: 53 och rskr 328). De antagna pri111.:iperna avsi1g friimst frågorna när

sanktionsavgifter borde anviindas och hur de borde vara konstruerade för
att uppfylla rimliga krav pil effektivitet och riittssiikerhet. En sammanfattning av prim.:iperna återiinns i biide propositionen (s. 24-2'.i) m:h utskottsbetiinkamkt (s. 6-7).
Bland riktlinjerna för anviimlnings1.1mr{1det kan niimnas att avgifterna
bör förc.:knmma endast inom speciella och klart avgriinsade riittsomriiden
och att de. i den män de anviinds pä niiringsregleringens omr{1de. bör vara
knutna till särskilda föreskrifter som niiringsutövarna har att iaktta i denna
egc.:nskap.
När det giiller konstruktillnen innebär riktlinjerna i

huvud~ak

följande.

Avgifterna hör vara utformade så att det blir möjligt all förutse och faststiilla hur stor avgiften skall bli i det särskilda fallet. De h~ir därför vara
knutna till nägot miitbart moment i den ifrågavarande övertriidelsen vanligen sil att den schablonnmiissigt faststiillda avgiften kan beriiknas genomsnittligt motsvara den uppkomna vinsten vid varje särskild överträdelse.
Siirskilt bör prövas om uppsilt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighet eller om denna skyldighet kan bygga på strikt ansvar. För
att en konstruktion med strikt ansvar skall vara försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt bör förutsättas att det finns starkt stöd för en presumtion om
att övertriidelser på omriidet inte kan förekllmma annat än som en följd av

Prop. 1983/84: 192

40

uppsåt eller oaktsamhet. Vidare måste uppmärksammas att särskilda undantag från det strikta ansvaret även i dessa fall kan vara nödvändiga.
Sådana undantag bör så långt möjligt vara preciserade, så att det inte
föreligger någon tvekan om deras räckvidd. Det sistnämnda gälier även
bestämmelser om jämkning av avgiftsbeloppet. Hinder bör inte föreligga
mot att låta av giftsregler. som i första hand riktas mot juridiska personer,
och straffrättsliga bestämmelser riktade mot fysiska personer vara tillämpliga vid sidan av varandra. De subjektiva rekvisiten kan därvid vara annorlunda utformade i de olika systemen.
I frågan, vilken myndighet som bör pröva avgiftsskyldigheten, innehåller riktlinjerna att åläggande av sådan skyldighet i viss utsträckning kan
överlämnas till de administrativa myndigheter som är verksamma på området. I vissa fall är det emellertid lämpligt att överlämna denna prövning till
de allmänna domstolarna. Det gäller främst när avgiftsskyldigheten görs
beroende av huruvida överträdelsen skett av uppsåt eller oaktsamhet och
när reglerna är utformade på sådant sätt att det finns utrymme för betydande skönsmiissiga bedömningar.
Departementschefen betonade avslutningsvis vid sin presentation av
riktlinjerna vikten av att avgiftssystem på nya områden införs först efter
noggranna överväganden, om behov föreligger, och att i linje med vad som
anförts i departementspromemorian systemen utformas på ett sådant sätt
att anspråken på rättssäkerhet blir fullt ut tillgodosedda (prop. 1981182: I 42
s. 25).
Av remissprotokollet i nu förevarande lagstiftningsärende att döma synes förutsättningar föreligga för att på området för regleringen av in- och
utförsel av varor införa sanktionsavgift vid överträdelser av vissa bestämmelser. Meningen är enligt protokollet att sådan avgift skall påföras endast
vid överträdelser av sådana regleringar vilkas syfte det är angdäget att
upprätthålla och beträffande vilka de straffrättsliga reaktionsmöjligheterna
inte är tillräckliga. Avsikten är också till en början att avgiftsområdet skall
vara begränsat till i huvudsak viss tekoimport, beträffande vilken det
sedan li\ng tid ansetts angeläget att införa sanktionsavgifter. Som allmän
riktpunkt ange~ i remissprotokollet att möjligheten att införa sanktionsavgifter endast skall utnyttjas beträffande regleringar som skall tillgodose
angelägna intressen, såsom exempelvis vissa importbegränsningar. Vidare
skall det finnas ett uttalat behov av sanktionsavgift vid sidan av de straffrättsliga reaktionsmöjligheterna. I den mån en vara eller dess värde blivit
föremål för förverkande enligt varusmugglingslagen bör avgift inte tas ut.
Det är tänkt att de förfaranden till vilka avgiften skall knytas skall vara av
den arten att de typiskt sett är resultatet av uppsåt eller oaktsamhet.
Bcslutsmyndigheten skall dock inte behöva inlåta sig på någon direkt
bedömning av huruvida uppsåt eller oaktsamhet förelegat i det enskilda
fallet. En särskild undantagsregel bör också, sägs det, finnas som gör det
möjligt att underlåta att ta ut avgift i ursäktliga fall.
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Med hänsyn till de förut berörda riktlinjerna och till de principer som
enligt det sagda förutskickats i remissprotokollet får ert bemyndigande av.
innehåll enligt det remitterade förslaget godtas. Vissa synpunkter därutöver synes dock böra iakttas vid den kommande regleringen.
Till en början kan i direkt anslutning till den i bemyndigandet intagna
regeln, iitt avgift inte skall tas ut om en överträdelse är ursäktlig. erinras
om att det i den tidigare nämnda departementspromemorian framhölls, att
en så allmänt hållen regel borde i aH möjlig utsträckning undvikas (se prop.
1981/82: 142 s. 96).
Den viktiga frågan, vilken myndighet som skall pröva avgiftsskyldigheten, har lämnats öppen i remissprotokollet. Det får dock antas att prövningen skall ankomma på förvaltningsmyndighet. Därpå tyder de enligt
remissprotokollet tänkta reglerna att ett beslut om avgift inte bara skall
kunna överprövas utan också. om tulltaxeringsbeslutet ändras. kunna
omprövas. Mot bakgrunden av de riktlinjer som enligt det förut sagda
godtagits av riksdagen synes någon principiell invändning inte kunna riktas
mot en sådan ordning. Enligt riktlinjerna skall överklagande av beslut om
avgift kunna ske hos domstol och däri får ses en viss trygghet mot att
rimliga rättssäkerhetskrav blir åsidosatta. Tillämpningen torde få följas
med uppmärksamhet och sikte på att. om den skulle komma att framstå
som tvivelaktig. överlåtas på allmän domstol. I alla händelser torde böra
klarläggas förhållandet inte bara till förverkanderglcrna i varusmugglingslagen utan också till den straffrättsliga regleringen på hithörande område.
En regel om preskription av anspråk på avgift bör övervägas. Exempel på
en ganska utförlig reglering utgör de år 1983 införda bestämmelserna om
vattenföroreningsavgift i 8 kap. lagen ( 1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (jfr också t. ex. bestämmelserna om skattetillägg och
förseningsavgift i I 16 a-116 t §§ taxeringslagen. 1956: 623).
Med det anförda !inner jag ej anledning till erinran mot det remitterade
förslaget till ändring i 1975 års lag.
Förslaget till ändring i kommunalskattelagen lämnas utan erinran.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde

1984-03-29
Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson.
Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen. Andersson. Boström. Bodström. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmhcrg. Hellström. Thunhorg. Wickhom
Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om sanktionsavgifter vid överträdelser
exportregleringar.

3\'

import-och

Anmälan av lagrådsyttrande
Föredraganden anmäler lagrådets yttrande över förslag till
I. lag om iindring i lagen ( t97.'i:8.'i) om hcmyndigande all meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.
2. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370).

Lag om ändring i lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter
om in- eller utförsel av varor
Den föreslagna lagstiftningen innebär att regeringen med stöd av 8 kap.
7 § RF bemyndigas meddela föreskrifter om sanktionsavgifter vid övcrtrii-

delser av sådana hestiimmelser om in- och utförsel av varor. som regeringen genom 197.'i års lag fått fullmakt att hcsluta om.
Lagrf1det har i yttrande över förslaget uttalat sig i fr<lga om delegation av
rätten all meddela föreskrifter om sanktionsavgifter iir möjlig med stöd av
dels 8 kap. 9 § andra stycket och dels 8 kap. 7 § RF. Siirskilda yttranden
har härvid liimnats av regeringsrådet Wahlgren med vilken f.d. justitier[1dcl Hessler instämt och av lagrådets ordförande. justitierådet Höglund.
I 8 kap. 9 § andra stycket föreskrivs att regeringen efter riksdagens
hcmyndigande kan meddela s;'1dana föreskrifter om avgifter som pii grund
av 8 kap. 3 ~ RF annars skall meddelas av riksdagen. Enligt lagd1dets
ledamöter skall en dclegationsrätt vad giiller föreskrifter om den nu aktuella sanktionsavgiften inte grundas på denna bestämmelse. De framhiiller
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att den beteckning som i det särskilda fallet åsatts en penningpålaga inte är
avgörande för pålagans statsrättsliga karaktär samt hänvisar till sanktionsavgiftens särskilda karaktär av straffiiknande administrativ påföljd och till
att den i ett annat avseende (förbudet mot retroaktiv lagstiftning, 2 kap.
10 § Rf) ansetts jämställd med straffrättsliga sanktionsmedel men däremot
uppenbarligen inte med avgifter 1 •
Vad sedan gäller tillämpligheten av 8 kap. 7 § har olika meningar framförts i lagrådet.
I paragrafens första stycke sägs att regeringen utan hinder av 8 kap. 3 §
efter bemyndigande i lag kan meddela föreskrifter om annat än skatt, om
föreskrifterna avser bl.a. in- eller utförsel av varor. I andra stycket första
meningen föreskrivs att ett sådant bemyndigande som avses i första
stycket inte medför rätt att meddela föreskrifter om annan rättsverkan av
broll än böter. I andra meningen anges att riksdagen i lag, som innehåller
bemyndigande med stöd av första stycket, kan föreskriva även annan
rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet.
Lagrådsledamöterna Wahlgren och Hessler menar att de överträdelser
som den aktuella sanktionsavgiften är avsedd att omfatta i de allra flesta
fall åtminstone teoretiskt skulle kunna åtkommas med straff enlig! de
särskilda straffstadganden som finns i varusmugglingslagen m.fl. författningar. Det skulle enligt deras mening innebära att sanktionsavgiften. i den
mån den är avsedd att träffa överträdelser som redan är helagda med straff,
skulle utgöra annan rättsverkan av brott än böter. Rätten att besluta om
sanktionsavgifter kunde därför på grund av bestämmelserna i andra
stycket inte delegeras till regeringen. De måste i stället på det sätt som
anvisas i andra stycket andra meningen tas in i den lag som innehåller
bemyndigandet att besluta de föreskrifter som kan medföra sanktionsavgifter om de överträds. Även om rekvisiten för sanktionsavgiften skulle
vara delvis andra än de som gäller för brott anser Wahlgren och Hessler att
8 kap. 7 § inte bör anses medge delegationsrätt. Deras ställningstagande
grundar sig därvid på att det med hänsyn till de rättssäkerhetsgarantier
som RF:s regler skall ge finns anledning att tolka bestämmelsen i andra
stycket första meningen restriktivt, och att sanktionsavgiften vid en sådan
tolkning inte är att jämställa med böter.
Ledamoten Höglund anser däremot att delegationsrätt bör föreligga.
eftersom sanktionsavgiften närmast framstår som en påföljd som är att
jämställa med böter.
För egen del vill jag först instämma i att 8 kap. 9 § andra stycket RF inte
hör anses tillämplig på sanktionsavgifter.

'SOU 1975:75 s. 157. Prop. 1975176:209 s. 125 och prop. 1978179:195 s. 54jfd med
SOll 197!U4 s. 15.5.
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Härutöver vill jag framhålla följande. Regler om sanktionsavgifter skiljer
sig på olika sätt från regler om straffansvar. Sanktionsavgifter kan I.ex.
åläggas juridiska personer; vidare konstrueras de inte sällan på så sätt att
avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar. och beslut om åläggande av
avgifterna fattas i många fall av myndigheter utanför rättsväsendet. l de
fall då stratTpMöljdcr och sanktionsavgifter används parallellt på samma
område framstår avgiftsreglcrna som helt självständiga i förhållande till
straffreglerna. Det saknar därför enligt min mening betydelse för den
statsrättsliga bedömningen av en regel om sanktionsavgift. att ett på så sätt
sanktionerat handlande eventuellt också kan medföra straffansvar för någon.
Övervägande skäl talar således för alt en sanktionsavgift av det slag som
här är aktuellt inte skall betraktas som vare sig en hrottspåföljd eller någon
annan rättsverkan av brott. Detta innehär att undantagsreglerna i 8 kap.
7 *andra stycket inte blir tillämpliga på regler om sil.dana avgifter. l det här
aktuella fallet kan således kompetensen att besluta föreskrifter om sanktionsavgifter överlämnas till regeringen med stöd av paragrafens första
stycke.
Även om man skulle anse att sanktionsavgifterna företer så stora lik-

*

heter med brottspåföljder. att reglerna i 7 andra stycket analogiskt bör
tillämpas på dem. blir slutresultatet detsamma. Som lagrådsledamoten
Höglund har funnit bör nämligen ett analogiskt resonemang leda till att
sanktionsavgifter jämställs med böter.
Att delegationsrätt föreligger i ett fall som det förevarande är ocks{1 den
mening som kommer till uttryck i förarbeten och doktrin~.
Jag kan således inte linna att det föreligger n{1got konstitutionellt hinder
mot den föreslagna lagstiftningen.

Lag om ändring i kommunalskattelagen
Lagrådet har ingen erinran mot lagtexten.i det remitterade förslaget.
I prop. 1983/84: 104 med förslag till lag om kontrollavgift vid olovlig
parkering föreslås en författningsreglering av sanktioner mot olovlig parkering på tomtmark. I propositionen anförs (s. 28! att kontrollavgift enligt
den föreslagna nya lagen därom inte skall vara avdragsgill. För att under-

*

lätta samordningen med andra förslag till iindringar i samma lagrum, 20
kommunal skattelagen ( 1928:370), togs nf1got lagförslag inte upp i proposi-

tionen. Det av lagrådet granskade förslaget till iindring i detta lagrum hör
diirfor kompletteras med kontrollavgift enligt lagen ( 1984:000) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

~ Prop. 1975:8 s. 45 l)Ch Strömberg: Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform. 1983. s. 99.
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Hemställan

Jag hemställer att regeringen föresl[ir riksdagen att antaga de av lagrådet
granskade förslagen med den ändring som angetts under I.
Ärendet bör behandlas under inne\iarande riksmöte.

3

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.
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