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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av n:geringsprotokoll ovannämnda dag. 
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OLOF PALME 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag om att lagen ( 1959: 92) om förfarandet 

vid viss konsumtionsbeskattning ersiitts mt::d en ny lagstiftning, lagen om 

punktskatter och prisregleringsavgifter. Den nya lagen skall reglera be

skattningsförfarandet för punktskatterna och de prisreglcringsavgifter som 

tas ut pil jordbruksområdet m. m. Förslag liiggs också fram om följdänd

ringar i de olika skatte- och avgiftsförfattningarna. 

Vidare föreslås att skattekredittiderna för punktskatterna samordnas så 

att redovisning i de flesta fall skall ske för enmånadsperioder och så att 

tiden för avlämnande av deklaration och betalning av skatt bestäms till 25 

dagar efter utgi'tngen av redovisningsperioden. Förslagen herör skatterna 

på energi och ett tiotal andra punktskatter. 

Slutligen föresläs vissa ändringar i lagen ( 1972: 266) om skatt på an

nonser och reklam och i lagen ( 1978: 144) om skatt pä vissa resor. 

De nya bestämmelserna förcsläs triida i kraft den 1 juli 1984. 1 fr{1ga om 

de förkortade kredittiderna för skatt pä energi föresfrls dock särskilda 

övergångsbestämmelser. 

I Riksdagen !983i8-I. I sam/. Nr 71 
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1 Förslag till 

Lag om punktskatter och prisreglcringsavgifter 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

I * Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt 
I. lagen ( 1928: 376) om skatt på lotterivinster. lagen ( 1941: 251) om 

siirskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) om allmiin energiskatt, lagen 
(1961: 372) om bensinskatt, lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt. lagen 
( 1972: 266) om skatt pt1 annonser och reklam. lagen ( 1972: 820) om skatt pa 
spel. lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar. lagen 
( 1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol. bilskrotningsla
gen (1975:343). lagen (1977:306) om dryckesskatt. lagen (1978:69) om 
försäljningsskatt på motorfordon. lagen ( 1978: 144) om skatt på vissa resor. 
lagen ( 1982: 691) om skatt pa vissa kassettband, lagen ( 1982: 1200) om skatt 
på videobandspelare, lagen ( 1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. 
lagen I 1983: 000) om skatt p~i omsättning av vissa värdepapper. lagen 
( 1983: 000) om siirskild avgift för elektrisk kraft frän kärnkraftverk. 

2. lagen ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets omräde. lagen 
( 1974: 2261 om prisrcglering på fiskets område. 

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som 
utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker 
från denna lag gäller dock den bestämmelsen. 

2 * Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för öwrlastavgift, viig
trafikskatt och växtföriidlingsavgift enligt vad som föreskrivs i lagen 
( 1972: 435) om överlastavgift. vägtrafikskattclagcn ( 1973: 6011 och utsädes
lagen ( 1976: 298). 

3 * Lagen gäller inte för skatter och avgifter som enligt bestämmelser i 
de i 1 *angivna lagarna skall erHiggas till tullmyndighet. 

4 * Vad som sägs i denna lag om skatt. skattskyldig eller beskattning 
gäller även avgift, avgiftsskyldig och uttag av avgift i motsvarande fall. 
Vad som siigs om vara gäller även annan nyttighet eller tjänst. 

Bestämmelserna om skatt i denna lag, med undantag av bestämmdscrna 
i 9 kap. 4 § första stycket. gäller också för ränta. restavgift. skattetillägg 
och förseningsavgift. 

Bcskattningsmyndighctcr 

5 * Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning 
enligt denna lag (heskattni11gsmv11diRhet) iir 

I. när det gäller förl"attningarna i I* första stycket I. riksskatteverket. 
2. när det giiller författningarna i I § första styået 2. statens jordbruks

nämnd. med undantag för de fall då riksskatteverket förordnats till beskatc
ningsmyndighet enligt lagen I 1967: 34()) om prisreglering på jordbrukets 
område. 
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6 * Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig för beskattningsfrågor 
som kräver särskild sakkunskap. Den sakkunnige har rätt till ersättning av 
statsmedcl med belopp som bcstiims av bcskattningsmyndigheten. 

Allmänt ombud 

7 § Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud 
som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden 
enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos 
beskattningsmyndigheten som avser förhandsbesked enligt 6 kap. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar 
det allmänna ombudet och ersättare för denne. 

Skattskyldighet 

8 * V cm som är skattskyldig samt tidpunkten för skattskyldighetens 
inträde anges i författningarna enligt 1 *· eller i författningar som har 
utfärdats med stöd av dem. 

Beskattningsår 

9 * Beskattningsår enligt denna lag utgörs av beskattningsåret enligt 
kommunalskattclagen ( 1928: 370). Om den verksamhet som redovisningen 
avser inte medför skattskyldighet enligt den lagen utgörs beskattningsåret 
av kalenderåret. Förs i verksamheten räkenskaper som avslutas med års
bokslut. får dock räkenskapsåret utgöra beskattningsår om det samman
faller med riikenskapsår som är tillåtet enligt bokföringslagen ( 1976: 1251. 

2 kap. Redovisning av skatt 

Deklarationsskyldiga 

I * Den som iir skattskyldig skall redovisa skatten till beskattningsmyn
dighctcn genom att lämna deklaration. 

Om dcklarationsskyldighet i visst fall för den som iir registrerad som 
skattskyldig föreskrivs i 6 § första stycket. 

Redovisningsperioder 

2 § Skattercdovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperio
der (redo1·isni11gspcriodcrJ. 

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster och inte 
hdler för avgifter som tas ut enligt författningarna i I kap. 1 §första stycket 
2 i den mån statens jordbruksnämnd meddelar avvikande bestämmelser. 

3 * För skatt enligt författningarna i 1 kap. I § första stycket I är kalen
dermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser giilkr i fråga om 
skatt enligt lagen ( 1972: 266) om skatt pf\ reklam. lagen ( 1972: 820) om skatt 
på spel. lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband och lagen 
( 1983: 000) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. 

För avgifter enligt författningarna i I kap. I § första stycket 2 är kalen
dermånad redovisningspcriod om statens jordbruksniimnd inte föreskriver 
något annat. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fär för s~1-

dana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp 
medge att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt 
beskattningsår. Beskattningsmyndigheten får meddela föreskrifter om re
dovisningsperiod för fall dä den skattskyldige har försatts i konkurs. 

4 * För en skattskyldig som regelmilssigt upprättar kortperiodiska bok
slut får beskattningsmyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller 
två månader förkortas eller förlängs med ett mindre antal dagar. 

Redovisningsskyldighetens inträde 

5 * Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilkcn redo
visningsskyldighet har inträtt under perioden. 

Redovisningsskyldigheten inträder när affarshändclser. som grundar 
skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bok
förts. Är den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokföringsla
gcn ( 1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö
ringslagen ( 1979: 141) intr~ider redovisningsskyldigheten samtidigt med 
skattskyldigheten. Detsamma gällcr om skattskyldigheten inträdcr vid 
händelser som inte föranleder någon bokföringsatgärd. 

Vid försäljning mot kredit kan bcskattningsmyndigheten. om princi
perna för den skattskyldiges bokföring föranleder det. medge att redovis
ningsskyldigheten intriider vid beskattningsiircts utgång. do.:k inte senare 
än n~ir betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överbts. 

Om en skattskyldig försiitts i konkurs inträder redovisningsskyldighct 
genast för de affärshändelser för vilka skattskyldighct har inträtt före 
konkursbeslutet. 

Deklarationen 

6 ~ Deklarationen skall för vm:ie redovisni11gsperiod eller. om skattere
dovisningen inte avser redovisningsperioder. för var:je skattepliktig hän
delse lämnas till heskattningsmyndigheten. Den som hos beskattningsmyn
digheten är rt!gistrerad som skattskyldig skall bmna deklaration även fi.ir 
redovisningspcriodcr för vilka han inte har någon skatt att redovisa. 

Statens jordbruksnämnd får föreskriva att deklarationen i stiillet skall 
l~imnas till en sådan ekonomisk förening som avses i I a ~ lagcn ( 1967: 340) 
om prisreglering på jordbrukets område. 

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas pi'i 
blankett enligt formulär som fastställs av heskattningsmyndighetcn. 

7 § Deklarationen skall ta upp heskattningsviirdc. beskattnings vikt elkr 
annan grund som gäller för bcriikning av skatten. skattens bruttobelopp 
och yrkade avdrag samt skattens ncttL1belopp. Beskattningsmyndighctcn 
får föreskriva att grunderna för skatteberäkningen, bruttobeloppen och de 
yrkade avdragen skall delas upp p[1 siirskilda poster. Bcskattningsmyn
digheten far vidare förcskriva att deklarationen skall innch[1lla i.rppgift om 
varulager. 

I fdga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. I * första stycket 2 for 
statens jordbruksniimnd föreskriva att uppgift enligt första stycket inte 
skall tas upp i deklarationen. 
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Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre 
hela krontal. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri
va att till deklaration skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor 
som omfattas av deklarationen. 

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranle
der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten 
skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp. 

Deklarationstider 

8 § Deklarationer som avser ~katt enligt författningarna i I kap. I §första 
stycket I skall ha kommit in till beskattningsmyndighetcn senast den 
tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodcns slut eller, när skattere
dovisningen inte avser redovisningsperioder. senast tjugofem dagar efter 
den skattepliktiga händelsen. 

I fråga om avgifter enligt författningarna i I kap. I § första stycket 2 
bestämmer statens jordbruksnämnd deklarationstiden. 

9 § Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda om
ständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid, får beskatt
ningsmyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen. 

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten 
senast den dag då deklarationen skulle ha liimnats. 

Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut 
skall anståndet omprövas. 

Övriga bestämmelser 

10 § Bestämmelserna i 47 § taxeringslagen ( 1956: 623) om vem som skall 
fullgöra deklarationsskyldigheten för omyndiga, dödsbon och andra gäller i 
tillämpliga delar. 

11 § De deklarationsskyldiga skall i skiilig omfattning genom riikenska
per. anteckningar eller på annat lämpligt siitt sörja för att underlag finns for 
fullgörande av deklarationsskyldighcten och för kontroll av deklarationen. 
Handlingar som nu avses skall bevaras under sju år efter utgången av det 
kalenderår under vilket beskattningsåret har gåll till ända. 

I skatteförfattning eller besliimmelse som utfärdats med stöd därav 
föreskrivs i särskilda fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina räken
skaper och bevara sina handlingar. 

3 kap. Skattekontroll 

Deklarationsgranskning 

1 § När en deklaration har kommit in till beskattningsmyndigheten skall 
den granskas så snart som möjligt. 

2 * Underlåter den som skäligen kan antas vara deklarationsskyldig att 
lämna sin deklaration i rätt tid eller är den avlämnade deklarationen ofull
ständig, kan beskattningsmyndigheten förelägga honom att lämna deklara-
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tionen eller göra erforderliga kompletteringar. Ett sådant föreläggande får 
förenas med vite. 

3 § Beskattningsmyndigheten får om det behövs för skattekontrollen 
förelägga den deklarationsskyldige att lämna upplysningar utöver deklara
tionen samt prov och beskrivning på varor som används. säljs eller tillhan
dahålls på annat sätt i verksamheten. Ett sådant föreläggande får förenas 
med vite. 

Beskattningsmyndigheten får vidare förelägga den deklarationsskyldige 
att förete de handlingar som behövs för kontroll av deklarationen, såsom 
kontrakt. kontoutdrag. räkningar och kvitton. 

4 § Om den som granskar en deklaration finner att uppgifter i den bör 
kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper. anteckningar eller andra 
handlingar får han efter överenskommelse med den deklarationsskyldige 
göra en sådan avstämning vid besök hos denne eller annars vid personligt 
sammanträffande. Överenskommelse får även träffas om besiktning av 
lokaler, inventarier, lager, tillverkningsprocesser eller annat som är av 
betydelse för skattekontrollen. 

5 § Bestämmelserna i 3 och 4 ~§ gäller även den som utan att vara 
deklarationsskyldig tillverkar. bearbetar, säljer eller distribuerar skatte
pliktiga varor eller idkar handel med varor, som används vid framställning 
av skattepliktiga varor. Bestämmelserna gäller också den som bedriver 
förmedlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet att 
uppgifter som behövs för skattekontrollen kan hämtas ur anteckningar 
eller andra handlingar som hör till verksamheten. 

6 ~ Bestämmelserna i 50 § I och 3 mom. taxeringslagen (1956: 623 l om 
utlämnande av uppgifter gäller i fråga om uppgifter i deklarationer och 
andra handlingar som har avlämnats till ledning för beslut om skatt enligt 
denna lag eller har upprättats eller för granskning omhändertagits av en 
myndighet vid skattekontroll. 

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos beskattnings
myndigheten under sju år efter utgången av det kalenderår under vilket 
beskattningsåret har gått till ända, om inte regeringen föreskriver annat. 

Skatterevision 

7 ~ Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon
trollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och 
fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till ledning for beslut om 
skatt. Skatterevision får företas hos den som iir eller skäligen kan antas 
vara skattskyldig och hos den som avses i 5 §. 

K ~ I ett beslut om skatterevision skall en eller flera tjänstemän förordnas 
att verkställa revisionen. 

9 § Skatterevisionen får verkställas hos den vars verksamhet skall grans
kas eller på annan plats. Om räkenskaper och andra handlingar skall 
granskas p[i annan plats än där de förvaras, skall de mot kvitto överlämnas 
till den som skall verkställa revisionen. 

13eskattningsmyndigheten får. när det behövs. bestämma tid och plats 
för revisionen. 
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10 § Skatterevisionen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan 
tid att den inte medför hinder i verksamheten för den hos vilken revisionen 
sker. 

11 § Vid skatterevision får granskning ske av räkenskaper. anteckningar 
och andra handlingar som rör verksamheten. Även handlingar som hör till 
den löpande redovisningsperioden får granskas. Den som verkställer revi
sionen får ta prov på varor som används. säljs eller tillhandahålls på annat 
sätt i verksamheten. Vidare får han granska varulager. inventarier. fordon. 
särskild räknarapparatur, mätapparatur och tillverkningsprocesser. Han 
får också prova särskild räknarapparatur och mätapparatur. 

Beskattningsmyndigheten fär besluta att kassainventering får göras vid 
revisionen. 

12 § Den hos vilken revisionen sker är skyldig att utan dröjsmål tillhan
dahålla de handlingar som skall granskas och lämna tillträde till de lokaler. 
upplagsplatser och andra utrymmen som används i hans verksamhet. Han 
skall också lämna upplysningar och på annat sätt lämna det biträde som 
krävs för att kontrollåtgärder enligt 11 § skall kunna vidtas. 

13 § Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt 12 § får 
beskattningsmyndigheten förelägga honom att vid vite fullgöra sina ålig
ganden. 

14 § Den som verkställer skatterevisionen far ta del av handlingar som är 
av betydelse för revisionen även om den hos vilken revisionen sker har att 
iaktta tystnad om deras innehåll. På framstiillning av denne får dock 
länsrätten, när det finns synnerliga skäl, besluta att sådana handlingar skall 
undantas från revisionen. Detsamma gäller om den, hos vilken revisionen 
sker, i annat fall begär att en handling skall undantas från revisionen med 
hänsyn till att dess innehåll p[1 grund av särskilda omständigheter inte bör 
komma till någon annans kännedom. 

Framställning som avses i första stycket prövas av länsriitten i det län 
där den, hos vilken revisionen sker, är bosatt. 

15 § Beskattningsmyndigheten skall snarast lämna meddelande om re
sultatet av revisionen till den hos vilken revisionen skett och lämna denne 
tillfälle att yttra sig om det behövs. 

4 kap. Fastställande av skatt, efterbeskattning, m. m. 

Fastställande av skatt 

1 § Skatten skall fastställas för vaije redovisningsperiod eller. om skat
teredovisningen inte avser redovisningspcrioder. för vaije skattepliktig 
händelse. 

2 § Har den skattskyldiges deklaration kommit in till beskaltningsmyn
digheten inom den tid som anges i 2 kap. 8 ~eller inom den tid som anges i 
ett beslut orn anstånd med att lämna deklarationen. anses skatten fastställd 
till det deklarerade beloppet. 

Om deklarationen inte har kommit in till beskattningsmyndighctcn inom 
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den tid som anges i första stycket. anses skatten fastställd till noll kronor. 
Kommer deklarationen in till beskattningsmyndigheten vid en senare tid
punkt anses skatten i stället fastställd till det deklarerade beloppet. om ett 
beslut inte dessförinnan har meddelats enligt 3 eller 5 §. 

3 § Beskattningsmyndigheten skall meddela beslut om fastställande av 
skatten, om deklarationsgranskning, skatterevision eller något annat för
hållande ger anledning till det. Shdant beslut skall också meddelas l)m den 
skattskyldige begär det. 

Beslut som avses i första stycket får inte meddelas senare än tredje året 
efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till 
ända eller, om skatteredovisningen inte avser rcdovisningsperioder. den 
skattepliktiga händelsen har intriiffat. Inkommer från den skattskyldige en 
begäran om sådant beslut senare än två mimader före utgängcn av den 
angivna tiden. skall framställningen anses som en begäran om slutligt 
beslut enligt 5 *· 

Av beslut som avses i första stycket skall framgå att den skattskyldige 
kan få ett slutligt beslut enligt 5 §. 

4 § Efter utgången av den tid inom vilken deklarationen för den sista 
redovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas får sådan iind
ring av skatten som berör mer än en redovisningsperiod under beskatt
ningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under beskattnings
året. 

Första stycket gäller inte om slutligt beslut har meddelats för någon 
redovisningsperiod under beskattningsåret. 

S § Slutligt beslut om skatt skall meddelas om den skattskyldige eller 
allmänna ombudet begär det inom den tid som anges i 3 * andra stycket 
första meningen. Har denna tid gått ut skall slutligt beslut ändå meddelas, 
om begiiran härom inkommer från den skattskyldige inom tvä mi\nader 
frän den dag då han fått del av beslut enligt 3 * eller från allmänna 
ombudet inom två milnader friin den dag då sådant beslut meddelades. 
Föreligger särskilda skäl far slutligt beslut meddelas inom den tid som 
anges i 3 §andra stycket första meningen iiven om den skattskyldige eller 
allmänna ombudet inte har begärt det. 

Sedan slutligt beslut har meddelats för en viss redovisningsperiod eller. 
när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder. en viss skatte
pliktig händelse. fftr beslut enligt 3 *eller 5 §första stycket inte meddelas 
för samma period eller händelse. 

6 * Kan skatten inte bestämmas tillförlitligt med ledning av deklaration 
eller annan föreliggande utredning skall den beräknas efter skälig grund. 

Efterbeskattning 

7 * Har den skattskyldige 
I. i deklaration eller pa annat sätt lämnat oriktig uppgift till ledning för 

beskattningen. 
2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt. 
3. underlåtit att lämna deklaration eller infordrad uppgift. eller 
4. underlåtit att tillhandahålla begärt varuprov. skall beskattningsmyn

dighcten besluta om efterbeskattning om den oriktiga uppgiften eller un-
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derlåtenheten medfört att skatt inte utgått eller utgfitt med för lfigt belopp 
eller medfört att skatt återbetalats med för högt belopp. 

8 * Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som avses är att 
anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår 
som uppenbart oskiiligt att efterbeskattning sker. Avser prövningen flera 
redovisningsperioder under samma beskattningsår, skall frågan om skatte
beloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda 
beloppet för perioderna. 

9 § Bestämmelserna i 4 * tillämpas även vid efterbeskattning. 

10 ~ Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning sedan 
slutligt beslut om skatt har meddelats eller. om så inte har skett. niir slutligt 
beslut inte l~ingre kan meddelas. Efterbeskattning för ej ske om inte be
skattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året 
efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till 
ända eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder. den 
skattepliktiga händel~en har inträffat. Efterbeskattning på grund av en 
oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den 
månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft. 

Il § Har den skattskyldige avlidit. skall efterbeskattningen päföras hans 
dödsbo. Beslut om sadan efterbeskattning får inte meddelas av beskatt
ningsmyndigheten efter utgången av det andra året efter det kalenderår 
under vilket bouppteckningen efter den skattskyldige har lämnats in för 
registrering. 

12 § Har den skattskyldige åtalats för skattebrott som avser skatt enligt 
de författningar som anges i I kap. I * första stycket I, fär beskattnings
myndigheten meddela beslut om efterbeskattning även efter utgången av 
de tider som anges i 10 och 11 **· Detsamma gäller om efterbeskattning 
medför att den skattskyldige enligt 12 § skattebrottslagen (197 I: 69) iir fri 
från ansvar för sådant brott. Beslutet om efterbeskattning får i sådana fall 
inte meddelas senare än under kalenderåret efter det d{1 åtalet väcktes eller 
åtgärd som avses i 12 * skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige 
avlidit. får beskattningsmyndigheten inte meddela beslut om efterbeskatt
ning av dödsboet senare än sex månader från dödsfallet. Efterbeskattning 
som har påförts efter åtal mot den skattskyldige skall undanröjas av be
skattningsmyndigheten, om åtalet inte bifalls till någon del. Detta gäller 
dock inte om åtalet ogillas med stöd av 12 * skattebrottslagen. 

Första stycket skall tillämpas också i fall då den som har företriitt en 
juridisk person t1talats för skattebrott som avser den juridiska personens 
skatt eller är fri Min ansvar för sådant brott på grund av 12 * skattebrotts
lagen. 

13 * Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund för en tillför
litlig beräkning eller saknas uppgifter från den skattskyldige. får efterbe
skattningen ske efter skälig grund. 
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Övriga bestämmelser 

14 * Finner bcskattningsmyndighetcn att beslut enligt 3, 5 eller 7 ~blivit 
uppenbart oriktiga pi\ grund av skrivfel. räkndel eller annat stidant förbi
seende skall myndigheten meddela beslut om rättelse, om inte beslut kan 
meddelas enligt 3 *· 
15 ll Det allmänna ombudet skall underrättas om innehållet i beslut enligt 
5. 7 eller 14 *· 
16 § I beslut om skatt enligt detta kapitel skall skattebelopp avrundas till 
närmast lägre hela krontal. 

5 kap. Betalning av skatt 

Betalning 

1 § Skatten för varje redovisningsperiod eller. när skattcredovisningen 
inte avser redovisningsperioder. varje skattepliktig händelse skall vara 
inbetald senast den dag då deklarationen skall ha kommit in enligt 2 kap. 
8 * eller. om anstånd har medgetts enligt 2 kap. 9 *· senast den dag då 
deklarationen skall lämnas enligt anståndsbeslutet. 

För avgift enligt författningarna i I kap. I * första stycket 2 får statens 
jordbruksnämnd föreskriva att inbetalning skall ske vid annan tid än som 
anges i första stycket. 

Skatt som har fastställts på annat sätt än enligt 4 kap. 2 * skall betalas 
inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I sådana fall kan 
beskattningsmyndigheten. om synnerliga skiil föreligger. besluta att betal
ningen av skatten får delas upp på flera betalningstillfällen under högst ett 
{u-. 

2 § Skatten bdalas genom insättning på ett särskilt postgirokonto utan 
kostnad för den skattskyldige. Betalningen anses ha skett den dag dä den 
har bokförts på det särskilda postgirokontot. 

Skattebelopp som för en redovisningsperiod eller en skattepliktig hän
delse understiger femtio kronor skall inte betalas in. 

Anstånd 

3 * Är den skattskyldiges skallebetalningsförmåga nedsatt på grund av 
sjukdom eller någon annan omständighet som han inte kunnat råda över 
och föreligger det synnerligen ömmande omständigheter. kan bcskatt
ningsmyndigheten efter ansökan från den skattskyldige medge anstånd 
med betalningen av den skatt som förfaller till betalning närmast efter det 
att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller en 
del av den. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av 
den månad då skatten förfaller till betalning. 

Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden föriindrats väsentligt 
sedan anståndet beviljades skall anståndet omprövas. 

4 ~ Har skyldighet att redovisa skall för lager av skattepliktiga varor 
inträtt på grund av att den skattskyldige har upphört att vara registrerad 
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hos beskattningsmyndigheten. får myndigheten medge anständ med betal
ning av skatten om särskilda skiil föreligger. Anst[mdet får avse hela 
skatten eller en del av den. Anståndstiden får bestämmas till Hingst ett år 
efter utgången av den månad då skatten förfaller till betalning. 

5 * Har besvär anförts över beslut om skatt kan den skattskyldige av 
beskattningsmyndigheten få anstilnd med betalning av skatten. Bestäm
melserna i 49 * I. 2 och 3 mom. uppbördslagen (1953: 272) om anstånd vid 
besvär över beslut rörande taxering skall då tillämpas. Det som sägs om 
taxeringsintendent i uppbörd slagen gäller då det allmänna ombudet. 

Återbetalning 

6 § Om den skattskyldige har betalat in skatt för en redovisningsperiod 
eller en skattepliktig händelse och den inbetalade skatten överstiger vad 
han enligt beslut av beskattningsmyndigheten. domstol eller annan be
svärsmyndighet skall betala, skall det överskjutande beloppet återbetalas 
till den skattskyldige. 

Överstiger avdragen för en redovisningsperiod skattens bruttobelopp för 
perioden, skall det överskjutande beloppet utbetalas till den skattskyldige. 

Utbetalning enligt första eller andra stycket skall ske endast om beloppet 
uppgår till minst femtio kronor. Beloppet skall avrundas till närmast lägre 
hela krontal. 

7 * Från överskjutande belopp enligt 6 * skall före utbetalning avräknas 
skatt för vilken den skattskyldige står i skuld hos beskattningsmyndighc
ten. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala 
enligt 5 * skall dock inte avräknas. 

Restavgift 

8 § Restavgift skall tas ut om 
1. det skattebelopp som har tagits upp i en deklaration inte betalas inom 

den tid som anges i I §första eller andra stycket. eller 
2. skatten inte betalas inom den tid som har bestämts enligt I ~ tredje 

stycket. 

9 § Har anstånd med betalning av skatten medgetts enligt 3. 4 eller 5 §. 
tas restavgiften ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast 
vid anståndstidens utgång. 

JO * Restavgiften är sex öre för vai:ie hel krona av den skatt som inte har 
betalats. dock minst femtio kronor. Vid beräkningen av restavgiften skall 
avrundning ske till närmast högre hela krontal. 

Il ~ Om särskilda omständigheter föreligger får heskattningsmyndighe
ten meddela befrielse från skyldighet att betala restavgift. Bestämmelserna 
om fastställande av skatt i denna lag gäller även om beslut i fråga om sådan 
befrielse. 

Beskattningsmyndigheten får meddela föreskrifter i fr:tga om befrielse 
från skyldighet att betala restavgift. 
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Ränta 

12 * Riinta skall utgå på 
I. skatt som avses i I ~tredje stycket, 
2. skatt som den skattskyldige fatt anstf\nd med all betala enligt 5 §till 

den del skattebeloppet faststiillts av besvärsmyndigheten. 
1 fall som avses i första stycket I utgiir räntan fran den dag dt1 skatten 

skulle ha betalats enligt I § första stycket till och med den dag då skatten 
skall betalas enligt beskattningsmyndighetcns beslut. 1 fall som avses i 
första stycket 2 skall bestämmelserna om ränta i 49 * 4 mom. uppbördsla
gcn ( 1953: 2721 tillämpas. Räntan skall dock beriiknas frtm den dag. då 
skattebeloppet skulle ha betalats om anstånd inte medgetts. till och med 
den dag då anst[1ndstidcn giir ut. 

13 * Ränta skall utgå pil skatt som skall åtcrhetalas enligt 6 * första 
stycket. Räntan utgår från den dag då skattebeloppet har hetalats till och 
med den dag då det återbetalas. 

14 * Räntan beräknas för visst kalenderår efter den räntesats som mot
svarar det av riksbanken fastställda diskonto som gäller vid utgängen av 
december månad det föregående året. i fall som avses i 12 § med ett ti!Higg 
av tre procentenheter. För tid som infaller efter utgången av det år då 
skatten beslutas tillämpas dock den räntesats som giiller för det året. 

Vid ränteberäkningen skall avrundning ske till närmast lägre hela kron
tal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte. 

15 * Har beslut som föranlett ränta ändrats. skall ny beriikning av ränta 
göras. I fall som avses i 12 ~ första stycket I skall därvid för mycket erlagd 
riinta återbetalas till den skattskyldige och i fall som avses i 13 § skall den 
skattskyldige betala tillhaka vad han uppburit för mycket. 

Indrivning 

16 * Betalas inte skatten i rätt tid och ordning skall den drivas in. 
Bestämmelserna i uppbördslagen I 1953: 272) om indrivning. avkortning. 

avskrivning och efterkrav gäller i tilliimpliga delar för skatt enligt denna 
lag. Bcskattningsmyndigheten heslutar dock om avkortning och kronofog
demyndigheten om avskrivning av skatt. Införsel enligt 15 kap. utsök
ningshalkcn får äga rum vid indrivning av skatten. 

17 § Har någon. i egenskap av företrädare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in 
skatt i rätt tid och ordning. är han tillsammans med den skattskyldige 
betalningsskyldig för skatten. Betalningsskyldigheten far jiimkas eller ef
terges om det föreligger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga bctalningsskyldighet enligt första stycket skall foras 
vid allmän domstol. Talan ff1r inte väckas sedan den skattskyldiges bctal
ningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen ( 1982: 188) om 
preskription av skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd hetal
ningsskyldighct får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp enligt första 
stycket får söka heloppet åter av den skattskyldige. 

Bestämmelsen i 4 ~ preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i frfrga om re
gressfordran enligt tredje stycket. 
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18 * Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att 
betala den skatt som besvären avser. 

Åtgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som 
föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid 
verkställighet enligt utsökningsbalken. Att skatten efter överklagande har 
fastställts till lägre belopp än det allmänna ombudet yrkat eller medgett får 
dock inte föranleda återbetalning. om det allmänna ombudet anmält hinder 
mot det. I sistnämnda fall rår beskattningsmyndigheten efter ansökan av 
den skattskyldige medge t1terbetalning. varvid bestämmelserna i 49 § 2 
mom. sista stycket uppbördslagen (1953: 272) om ställande av säkerhet 
skall tillämpas. 

6 kap. Förhandsbesked 

1 * Beskattningsmyndigheten får. efter ansökan av den som är skattskyl
dig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som kan medföra 
skyldighet att betala skatt. meddela förhandsbesked i M1gor som rör be
skattningen. om det iir av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning 
eller rättstillämpning. 

I fräga om skatteplikt för trycksak enligt lagen ( 1972: 266) om skatt pä 
annonser och reklam kan förhandsbesked också meddelas efter ansökan 
av den som avser att beställa en trycksak av en skattskyldig. 

I frt1gor som rör beskattning enligt lagen ( 1957: 262) om allmän energi
skatt kan förhandsbesked meddelas även efter ansökan av den som i större 
omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen. 

Ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked enligt denna lag skall 
avgöras av den särskilda niimnd som anges i 19 § taxeringslagen 
( 1956: 623 ). 

2 * Förhandsbesked skall sökas skriftligt hos beskattningsmyndigheten. 
Sökanden skall lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked 
skall kunna meddelas. Myndigheten för begiira varuprov av sökanden. 
Görs undersökning eller anlitas sakkunnig för att utreda en varas beskaf
fenhet. skall sökanden betala kostnaden för detta om myndigheten inte 
medger undantag. 

3 * Finner beskattningsmyndigheten med hänsyn till ansökningens inne
hf1ll, utredningens beskaffenhet eller andra omstiindigheter att fi.irhands
besked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas. Aeslut om avvisning 
får fattas utan att det allmiinna ombudet har yttrat sig över ansökningen. 

4 * Arenden om förhandsbesked skall handläggas skyndsamt. 

5 * Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft iir bindande för stats
verket i förhttllande till sökanden. om denne yrkar det. Förhandsbeskedet 
gäller skatt som redovisas efter det att beskedet har meddelats. Det får inte 
avse längre tid iin tre år. Förhandsbeskedet upphör att giilla vid forfatt
ningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser. 
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7 kap. Särskilda avgifter 

1 § Har den som är skattskyldig i en deklaration eller ett annat skriftligt 
meddelande som avgetts till ledning för fastställande av hans skatt. lämnat 
en uppgift som befinns vara oriktig, skall han päföras en särskild avgift 
(skattetillägg). Skattetillägget är tjugo procent av det skattebelopp som 
inte skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Detsamma 
gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i mål om skatt. 

Har avvikelse från deklaration skett med stöd av 4 kap. 6 eller 13 §. 
påförs den skattskyldige skattetillägg. Skattetillägget är tjugo procent av 
den skatt som till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöver 
vad som annars skulle ha påförts honom. Till den del uppskattningen 
innefattar rättelse av en oriktig uppgift från den skattskyldige påförs dock 
skattetillägg enligt första stycket. 

Har den skattskyldige inte lämnat deklaration och har skatt beslutats 
genom uppskattning enligt 4 kap. 6 eller 13 §. påförs den skattskyldige 
skattetillägg. Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som till följd av 
uppskattningen påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha 
påförts enligt de skriftliga uppgifter han lämnat till ledning för beskattning
en. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från 
den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt första stycket. 

2 § Skattetilliigg enligt I § tredje stycket skall undanröjas av beskatt
ningsmyndighctcn, om deklaration kommer in inom en månad från den dag 
då den skattskyldige har fått del av beslutet om skattetillägg. 

3 § Meddelande som har lämnats för en skattskyldig som iir juridisk 
person skall vid tillämpningen av detta kapitel anses ha lämnats av den 
skattskyldige. om det inte var uppenbart att uppgiftsliimnaren saknade 
hehörighct att företräda den skattskyldige. 

4 § Skattetillägg pil.förs inte i samband med riittclse av en felräkning eller 
en misskrivning. som uppenbart framgår av deklarationen eller ett annat 
skriftligt medddandc frän den skattskyldige. 

Skattetillägg påförs inte heller i den mån avvikelsen avser hedömning av 
ett skriftligt yrkande och avvikelsen inte gäller uppgift i sak. 

Har den skattskyldige frivilligt riittat en oriktig uppgift, påförs inte 
skattetillägg. 

5 § Har den som är deklarationsskyldig inte kommit in med deklaration 
vid den tidpunkt då deklarationen senast skulle ha lämnats. pftförs han en 
siirskild avgift (ji"irsening.1·m·g(fl). 

Förseningsavgiften är 100 kronor. Avgiften iir dock 200 kronor om den 
skattskyldige 

I. anmanats att Uimna deklaration men inte fullgjort denna skyldighet 
inom den tid som föreskrivits. eller 

2. underlåtit att avge deklaration inom föreskriven tid för minst en av de 
tre närmast fi.in:g~lcndc redovisningsperioderna. 

6 § Skattetilliigg och förseningsavgift får helt efterges om felaktigheten 
eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyl
digcs ålder. sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämförligt förhiil
lande att den kan anses ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller 
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underlåtenhden framstår som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga upp
giftens heskaffenhet eller annan särskild omstandighct som rör annat än 
vad som sägs i första meningen. 

Skattetillägg får helt efterges även när det belopp som kunde ha undan
dragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa. 

Särskild avgift far inte påföras sedan den skattskyldige har avlidit. 

7 § Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Kammar
riitten prövar dock. på talan av allmänna ombudet. fråga om skattetillägg 
på grund av oriktig uppgift i mål om skatt. Sådan talan får föras om den 
oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har 
prövats i målet. Talan skall väckas inom ett är från utgången av den månad 
dä domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft. 

Den skattskyldiges yrkande i fråga om särskild avgift skall utan hinder 
av vad som annars gäller om besvär prövas, om beslutet om den skatt som 
avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna 
ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för den skattskyldige. 
Om yrkandet framställs först i domstol. kan domstolen förordna att mftlet 
om särskild avgift skall.tas upp och vidare handläggas av beskattningsmyn
digheten. 

8 § Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande om 
detta inte har framstiillts. i den mån det föranled-; av vad som har förekom
mit i ärendet eller målet om särskild avgift. 

Beslutas ändring av tidigare heslut om skatt. skall även därav föranledd 
nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas. 

9 § Skattetilliigg skall avrundas till närmast lägre hela krontal. Skattetill
lägg eller för en och samma redovisningsperiod utgående skattetillägg. som 
inte uppgftr till femtio kronor. påförs inte. 

10 § Bestämmelserna om särskild avgift i detta kapitel gäller inte i frftga 
om avgifter enligt fotfattningarna i I kap. I § forsla stycket 2. 

8 kap. Besvär 

Besvär i vanlig ordning 

I § Beskattningsmyndighetens slutliga beslut om skatt samt myndighe
tens beslut om efterbeskattning. om anstånd med att lämna deklaration 
clla betala skatt. om uppdelning av skattehetalning. om ftterhetalning av 
skatt och om rättelse får överklagas av den skattskyldige och av det 
allmänna omhudet genom hcsvär hos kammarrätten. 

Den skattskyldiges besvär skall ha kommit in inom två månader från den 
dag dfi han tick del av beslutet. Allmänna ombudets hesvär skall ha 
kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades. 

2 § Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas av den 
som har förpliktats utge vitet och av det allmänna ombudet genom hcsvär 
hos kammarrlitten. 

Besvären skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som 
klagar har fått del av beslutet. 
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3 * Ett beslut varigenom förhandsbesked har mcclclelats får överklagas 
av den skattskyldige, annan sökande och det allmiinna ombudet genom 
besvär hos regeringsrätten. 

Besviir av sökanden eller det allmänna ombudet skall ha kommit in inom 
en månad från elen dag då den som klagar har fått del av förhandsbeskedet. 
Besvär av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom en 
månad från elen dag då förhandsbeskedet meddelades. 

4 * Beslut enligt 3 kap. 14 * och 4 kap. -~ * samt beslut om skatterevi
sion. föreläggande av vite och avvisande av ansökan om förhandsbesked 
får inte överklagas. 

5 * Besvär över kammarrättens beslut i fr{1gor som avses i 1 * första 
stycket skall ha kommit in till regeringsriittcn inom två manader frän den 
dag då den som klagar har fått del av beslutet. 

lksviir över kammarrättens beslut om utdömande av vite skall ha kom
mit in till regeringsrätten inom tn: veckor från den dag då den som klagar 
har fått del av beslutet. 

6 * Har en part överklagat ett beslut om faststiillande av skatt eller om 
efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet. iiven om den för 
honom stadgade bcsvärstidcn har gått ut. Motpartens besvär skall ha 
kommit in inom en månad från utgangen av den tid inom vilken de först 
anförda besviiren senast skulle ha anförts. 

Återkallas eller förfaller på annat sätt den första bcsviirstalan. är iiven 
den senare besvärstalan förfallen. 

HesYär i särskild ordning 

7 ~ Den skattskyldige får anföra hesviir i siirskild ordning om 
I. skatten har faststiillts i strid med bestämmelserna om vem som iir 

skattskyldig eller vad som iir skattepliktigt. 
2. skatten har faststiillts mer än en g{ing för samma skattepliktiga förh;ll

lanclc. 
3. skatten har fastställts till ett belopp som väsentligt överstiger vad som 

rätteligen bort utgä och detta beror pii att den 5kattskyldigc underlåtit att 
lämna deklaration eller infordrad uppgift. eller om det har föranletts av 
felaktighet i deklaration eller annan uppgift som han har lämnat eller i en 
uppgift eller handling som har legat till grund för en siidan deklaration el kr 
uppgift. eller 

4. skatten borde ha faststiillts till ett viiscntligt liigre belopp på grund av 
n{1gon annan omstiindighet eller niigot annat bevis som den skattskyldige 
åberopar. 

Besviirstalan enligt .3 eller 4 för tas upp till prövning endast om den kan 
grundas på en omstiindighct eller ett bevis som det saknades kiinncdom om 
när skatt_cn fasbtiilldcs och det framsdr som ursiiktligt att den som söker 
riittclse inte i annan ordning har {1bernpat omstiimlighcten eller beviset för 
att rn rättelse. 

8 ~ Hesvär i särskild ordning fiir anföras senast under sjätte ~lrct efter 
utg~mgen av det kalenderår under vilket beskattningsåret har giltt till iinda 
eller. om skattcrcdovisningen inte avser redovisningsperiodcr. den skatte
pliktiga händelsen har intriiffat. 
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9 § Besvär som anförts i särskild ordning tas upp av kammarrätten. Har 
kammarrätten eller regeringsrätten beslutat om skatten skall besvären tas 
upp av regeringsrätten. 

Regeringsrätten och kammarrätten fär. om besvär som anförts i särskild 
ordning skall tas upp till prövning. förordna att målet skall vidare handläg
gas av beskattningsmyndigheten. 

10 § Vid fullföljd av talan mot beslut i anledning av besvär som anförts i 
särskild ordning gäller vad som i detta kapitel i övrigt stadgas om besvär 
över beslut om fastställande av skatt. 

Gemensamma bestämmelser om besvär 

11 § Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. 
Han har då samma behörighet som den skattskyldige. 

12 § Ändras efter besvär ett beslut om skatt därför att skatten eller ett 
avdrag bör hänföras till en annan redovisningsperiod än den som det 
överklagade beslutet avser. för härav föranledd ändring vidtas i beskatt
ningen för den andra redovisningsperioden. I fråga om överklagande av 
beslut om en sådan ändring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om 
överklagande av beslut om faststiillande av skatt. 

13 § Beskattningsfrågor som behandlas av en förvaltningsdomstol får 
visas åter till beskattningsmyndigheten för ny behandling. 

9 kap. Övriga bestämmelser 

1 § Beskattningsmymligheten skall föra register över vad som förekom
mer i ett skatteärende. 

2 § Vite som föreläggs enligt denna lag skall bestämmas till ett belopp 
som med hiinsyn till den skattskyldiges eller uppgiftsskyldiges ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att 
iaktta förcliiggandet, dock liigst till femhundra kronor. 

3 § Fråga om utdömande av vite prövas av länsriitten i det län diir 
beskattningsmyndigheten är beliigcn. Har vite samtidigt förelagts med stöd 
av en bcstiimmelse i taxeringslagcn ( 1956: 623) prövas frågan av den läns
rätt som är behörig enligt den lagen. Har vite i annat fall samtidigt förelagts 
med stöd av denna lag och lagen ( 1968: 430) om mervärdcskatt görs pröv
ningen av den länsriitt som är behörig enligt sistnämnda lag. Frågor om 
utdömande av vite prövas efter anmälan från beskauningsmyndighctcn. 

Om :indamålet med vitet har förfallit. då frilga om att döma ut vitet 
uppkommer. fär vitet inte dömas ut. Ändamålet med vitet skall inte anses 
ha förfallit om vitesföreläggandet iakttagits först efter det att anmälan 
enligt första stycket kommit in till länsrätten. 

Vid prövning av fråga om utdömande av vite får också fräga huruvida 
och med vilket belopp vitet hade bort föreläggas komma under bedöman
de. 

2 RiksclllRl'n 1983184. I sam/. Nr 71 
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Befrielse från skatt 

4 * Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer i särskilda fall medge nedsättning av elkr befrielse 
från skatt. liksom återbetalning helt eller delvis av skatt. 

Medges nedsättning. befrielse eller återbetalning får medgivandet avse 
även på skatten belöpande ränta och särskild avgift. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984 då lagen ( 1959: 92) om förfaran
det vid viss konsumtionsbeskattning skall upphöra att gälla. 

2. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om skatt för vilken deklara
tion skulle ha lämnats före ikraftträdandet. Vid tillämpningen av denna 
bestämmelse och av bestämmelsen i punkt I skall dock iakttas vad som 
sägs i punkterna 3-12. Vidare skall reglerna i 3 kap. i den nya lagen 
tillämpas även på äldre förhållanden. 

3. Inträder deklarationsskyldigheten tidigare enligt den nya lagen än 
enligt den gamla lagen. skall den nya redovisningsordningen tillämpas först 
för redovisningsperiod som börjar eller för skattepliktig händelse som 
inträffar vid ikraftträdandet eller senare. 

4. Skattskyldiga som efter ikraftträdandet skall lämna redovisning enligt 
2 kap. 3 § tredje stycket för halvt eller helt beskattningsår får lämna en 
deklaration för tiden från ikraftträdandet till ingången av närmast följande 
beskattningsår. 

5. De nya bestämmelserna i 2 kap. 11 *· 3 kap. 6 *andra stycket samt 4 
kap. 4 och 9 **tillämpas i fråga om beskattningsår som börjar vid ikraftträ
dandet eller senare. 

6. Bestämmelserna om beslut i 4 kap. med undantag för 4 och 9 ** 
tillämpas även på äldre förhållanden. Beslut om fastställande av skatt 
enligt 3 eller 5 * eller om efterbeskattning får dock inte meddelas om tiden 
för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid 
den nya lagens ikraftträdande. 

7. Vid beräkning av de tidsfrister för beslut som avses i 4 kap. 3. 5 och 
10 **tillämpas bestämmelserna i I kap. 9 *om beskattningsår iivcn f'ör tid 
före ikraftträdandet. 

8. I fall som avses i 5 kap. 4 * gäller den nya bestämmelsen om skatt
skyldigheten inträtt efter ikraftträdandet. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 
5 § tillämpas om besvär anförts efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om 
restavgift och ränta i den nya lagen tillämpas även på iildrc förhållanden. 
om skyldigheten att betala skatten till följd av deklaration eller bcskatt
ningsmyndighetens beslut inträtt efter den nya lagens ikraftträdande. Rän
ta som avser tid före ikraftträdandet beräknas dock efter de procentsatser 
som anges i 27 och 29 §§gamla lagen. 

Bestämmelserna om indrivning i 5 kap. 16 * tillämpas även i fråga om 
ärende som har lämnats för indrivning före ikraftträdandet och i fraga om 
ärende som efter ikraftträdandet har lämnats för indrivning men som avser 
skatt som hänför sig till tid dessförinnan. 

9. De nya bestämmelserna om förhandsbesked i 6 kap. gäller inte för 
beslut i ärenden i vilka yttrande från reklamskattenämnden har avgetts 
före ikraftträdandet. 

10. Yttrande från det allmänna omhudct i ärenden som avser förhands
besked enligt 6 kap. skall inhiimtas endast i sådana ärenden där ansökan 
från den skattskyldige kommit in efter ikraftträdandet och. såvitt gäller 
förhandsbesked i fråga om reklamskatt. också i ärenden som har kommit in 



Prop. 1983/84: 71 19 

före ikraftträdandet om yttrande frtin reklamskattcnämnden inte dessförin
nan har avgetts. 

11. De nya hestämmelscrna om besvär i 8 kap. tillämpas i fråga om 
heslut som meddelas efter ikraftträdandet. 

12. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift 
som har ersatts genom en hestämmclse i denna lag tillämpas i stiillet den 
nya hcstämmelsen. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om 
skatt enligt stämpelskattclagen ( 1964: 308) och lagen I 1983: 219) om tillfäl
lig vinstskatt. 

13. Deklaration som avser skatt på bensin och andra bränslen enligt 
lagen (1957: 262) om allmän energiskatt. skatt enligt lagen ( 1961: 372) om 
bensinskatt eller avgift enligt lagen ( 1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol och som avser redovisningsperiod som infaller under 
tiden den I juli 1984 - den 30 juni 1985 skall ha kommit in till beskattnings
myndigheten senast den femte i andra månaden efter redovisningsperio
dens slut. 

Har i fråga om skatt på elektrisk kraft enligt lagen om allmän energiskatt 
rcdovisningspcriod förkortats genom den nya lagen skall de nya bestäm
melserna om redovisningsperioder gälla först för redovisningspcriod som 
enligt de äldre bestämmelserna böi:iar vid ikraftträdandet eller närmast 
därefter. 

14. I den mån lagarna under I kap. I ~ innehäller särskilda övergångs
regler som strider mot innehållet i punkterna 2-13, gäller i stället dessa 
regler. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotteri
vinster 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1928: 376) om särskild skatt å 
vissa lotterivinster1 

dels att 3 a och 5 §§ skall upphöra att gälla. 
dels att rubriken och 2-4 §~ skall ha nedan angivna lydelse. 
Lag om skatt på lotterivinster 

Nuvarande lydelse 

När vinst. som ai•ses i I §, uthe
talas eller utgives till l'i1111aren, 
skall lotteriets anordnare eller pre
mieohligationemas u(färdare inne
hdlla så stor del av vinsten. som 
motsvarar den stadgade skatten å 
densamma. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldig är den som anord
nar lotteri och den som u((iirdar 
pre111ieohli/.:at ivner. 

Skattsky/digheten intriider 1·id 
vinstdragningen eller. 0111 denna 
har iigt rum .fåre lot(/i'irsii/jningens 
hörjan. rid utgtlng('n a1· den tid 
som har bestämts .får lottfiirsiilj
ningcn. 

Med l'in.1·1draw1ing m·sc.1· i fi'åga 
om l'lllll1i/llni11g det förfarande. 
l'arigeno111 vinsterna hestiims. 

3 *' 
Det äligger anordn11re m• lolleri 

eller 11(/tirdare m• premieobliga
tioner att i11om viss tid. som rege
ringen bestämmer, ejier det 1·inst
dragning iigt mm. till .1·tat.1Terket 
redm·i.rn de11 ä vin.1·1dragningen he
liipande skatten. 

Diirest lotteriets anordnare eller 
premieohligationernas utfärdare 
visar. att i·inst icke hlh·it m· vinnare 
txfiad inom den härför förcskril'lw 
tid. iiger anordnaren eller ut.flir
daren att av det inbet11/da sk11ttehe
loppet återhekomma så mycket 
som heliiper på denna vi11st. 

Med 1·instdragni11g ll\'.H'S i fråga 
om w1dhåll11ing det förfi1ra11de, 
1·arigenom vinstern11 hestiimm11s. 
1 Senaste lvdelsc av 
3 a * 1974: RV1. se även 1974: 863 
5 § 1974: 856 
lagens rubrik 1974: 856. 
2 Senaste lvdelse 1945: 407. 
·' Senaste lydelse 1974: 856. 

0111 d1'11 skattskyldige visar att en 
vinnare inte har tagit ut .1in 1·inst 
inom .fi'ire.1krii'e11 tid eller 1111 1·inst 
har 11!fi1/lit pil en osåld lott elll'r 
obligation. iir den skattskyldig<' he
riilligad all få fil/haka den skatt 
som erlagts .fi'ir Fin.1·1e11. Beskatt
ningsmyndigheti'n hcslutar 0111 

åtl'l'hctalning t:fier 11nsiika11 m· den 
skattskyldige. Riinta utgär inte på 
återhetalat belopp. 
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N111'{1rande lydelse 

liar skatt icke erlagts eller er
lagts med lägre belopp än som en
ligt riksskartel'crkers heslut skall 
erläggas. skall l'erket anmana an
ordnaren av lotteriet all omedel
hart inbetala felande belopp. Över
stiger inbetalt helopp vad som en
ligt heslutet skall erläggas, äger 
anordnaren omedelbart återfå det 
överskiutande heloppet jämte rän
ta. 

Bestämmelserna i 27-29 §§ la
gen ({959: 92) om ji)rfarandet i'id 
viss konsumtionsbeskattning om 
ränw och restavg~ft äger mot.1·1·a
ra11de tillämpning pc/ skatt enligt 
denna lag. 

21 

Föreslagen lydelse 

Regler för fö1farandet vid he
skattningen.finns i lagen ( ) 
om punktskatter och prisreglerings
m·g(fier. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med 

stöd av lotterilagen ( 1982: I 011) kunnat påbörjas före den I juli 1984. 

4 Senaste lydelse 1974: 856. 



Prop. 1983/84: 71 22 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941: 251) om särskild varuskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1941: 251) om särskild varuskatt 1 

dels att 3 a och 4 ~§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå, 
dels att 2, 5 och 6 **skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 6a och 8 §§ och en ny 

rubrik närmast före 5 § av nedan angivna lydelse. 

Nuvarunde lydelse Fares/agen lydelse 
2 §2 

Skattskyldighet inträder 
al för vara, som tillverkas inom riket, när varan av tillverkaren levere

ras till köpare eller tages i anspråk för vidare bearbetning: samt 
bl för vara, som införes till riket av någon som blivit enligt 5 § regi

strerad såsom importör. när varan av denne levereras till köpare eller tages 
i anspråk för vidare bearbetning eller ock, vid avregistrering, ingår i hans 
lager. 

Skattskyldiga äro 
al för vara, som tillverkas inom riket. tillverkaren: samt 
b) för vara. som införes till riket av registrerad importör, denne. 

Jl!f'iires skattepliktig vara till riket h!fi:irs skattepliktig vara till riket 
av annan än registrerad importör av annan än registrerad importör 
skall skatt erläggas till ///llmy11- skall skatt erläggas till ///llmyndig-
dighet. Tull agen ( 1973: 670) gäller i heten. Diirl'id gäller tullagen 
fi'äga 0111 skatten. Dii1:jiimte giiller <1973: 670) och 9 kap. 4 § lagen 
.:/6 .~ lagen ( 1959: 92) 0111 fii1:fim111- ( ) 0111 punktskaller och 
det l'id 1·is.\· kon.rnmtiv11sbeskall- prisregleringsm·g(fier. 
ning. 

Riksskatteverket kan om synnerliga skäl föreligger medge att registrerad 
importör får vara skattskyldig för vara som tillverkas inom rikct av annan 
fcr hans räkning. 

Registrering, avdrag m. m. 
5 §·' 

J. Den som iimnar bedri1·a till-
1·erkning, som i I §första eller and
ra stycket m·ses, skallf(ir registre
ring giira skrifilig anmälan till riks
skattcverkct minst fjorton dagar 
fiire til/vnkningens pdhii1ja11de 

1 1.~1gen omtryckt 1%0: 612. 
Senaste lydelse av 
3a ~ 1973:989. seiiven 1974:863 
4 *I rnorn. 1%0: 612 
4 ~ 2 rnorn. 1971: 248 
lagen~ rubrik 1975: 1406. 
2 Senaste lvdelsc 1981: 1314. 
' Senaste ly·debe 1971: 248. 

Skattskyldig som m·ses i 2 §and
ra stycket a och som inte iir hefi'iad 
frän redorisningsskyldighet enligt 
6 a !i fiirsta eller andra styckena 
skall 1·am registrerad hos riksskat
teverkct. 



Prop. 1983/84: 71 

N11varande lydelse 

med angh•a11dt' m·f()retagt'ts 11am11 
och heliigenhet. tilll'erkarens .fi1ll
ständiga namn och postadress, det 
eller de 1·11r11slag, 1i/h·erk11i11ge11 iir 
m·sedd lift omfatta. samt Jagen fi.Jr 
dess påbö~jande. 

Inträder iindring i förhållande, 
mrum 11ppgiji lämnats i anmälan. 
skall tillrerkaren inom åtta dagar 
11nderriitta riksskattel'erket därom. 

2. Den. som ämnar yrkesmässigt 
till rikt:! in.fi"ira sk<1ttep/iktig vara 
för .fi"irsä/jning till återförsäljare. 
må lfter ansökan registreras hos 
riksskatteverket. Vad i I mom. 
stadgas a11gde11de anmiilan .fi'ir re
gistrering skall äga motsl"llrande 
tillämpning i fi"tlga um ansiika11 om 
registrering. 

3. Ämnar tilfrerkare 11\'hryta, 
åtempptaga eller helt ned/iigga rii
relsen eller l"ill registrerad importör 
b/h·a iH'rcgistrerad. skall anmä/1111 
om .fiirlulllandet göras till riksskat
tevaket mi11st ätta dagar i .fbrl'iig 
med uppgift om dagen för m·hrot
tet. tltemppt<1gandet. nedläggan
det eller önskad m·registrering. 

23 

Föres/agen lydelse 

Den som yrkesmässigt för in 
skattepliktiga i·aror till riket för att 
sälja dem till återförsäljare. kan om 
rerk.rnmheten är av stiirre onif'att
ning eller annars 0111 det finns sär
skilda skäl registrt:ras hos riksskat
teverket. 

6 *4 
I. Tillverkare och registrerad 

importör skall insiinda deklaration 
till riksskattei·crket si·nast fem
tonde dagen i andra månwle11 l'.fier 
varje;: kalendermånad.i· 11tgä11g. De
klaration skall innehålla 11ppg(ft 0111 

heskattningsl'ikten eller. ifräga 0111 

l"llror J(:ir 1·ilkt1 skallen 11/går i .f'iir
hållande till 1·am1•ärdet, ht'skatt-
11i11gs1·iirdet .för de 1·aror fiJr l'i/ka 
.1kattskyldighet inträtt under den 
kalendermånad deklarationen m·
ser. 

Om särskildt1 skäl därtill iiro äger 
riksskattnerket .fåreskril'll. att de
klaration skall m·se kale11derki·artal 
i stiillet .fi'ir kalendemulnad. i l"ilkt't 
/{il/ deklaration slwll insimda.1· inom 
en mänad efter 1·ai:je kl'lirtals 111-

gtlng. Riksskafle1·erket må ock. 0111 

4 Senaste lydelse 1978: !:!3. 
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N111·tirwule lydelse 

siirskilda skäl därtill iiro,ji"ireskril'G 
att deklaratio11 skall i11siindas inom 
a1111a11 tid ii11 i det fiircgåe11de iir 
sagt, dock tidigast i11omfemto11 da
gar och sc11ast inom ti·å mä11ader 
e.fier 11tgä11gc11 m· de11 månad eller 
det kl'(irtal deklaratio11e11 m·scr. 

2. I deklaration som i I mom. 
al'ses mil avdrag göras för varor. 
som 

aJ a111·ii11ts vid tillverkning som 
deklaratione11 arser och fi"ir vilka 
skatt skyldighet tidigare i11triill; 

hJ u((örts ur landet eller ji'irts till 
svensk frihamn för annat ändamål 
än att förbrukas där eller lagts upp 
på tullager som i11riittats för förva
ring av·proviant; 

c) tilli·erkare eller registrerad 
importär återtagit i samband med 
återgång av köp eller mrs forsiilj-
11i11g förorsakat honom förlust på 
grund m· 'bristande betalning från 
köparen; 

dJ försålts till den som enligt 7 * 
tullförordningen ( 1973: 979) iiger 
åtnjuta tullfrihet vid införsel av 
varor. 

Avdrag som nyss sagts skall a\'Se 
heskattningsl'ikten i fråga om varor 
för vilka skalle11 utgår eficr 1·ikt och 
heskallningsvärdet i fråga om 
rnror för .1;ilka skatten 11/gtlr i för
hälla11de till l'11rt11·ärdet. 

24 

Föreslagen lydelse 

I deklarationfdr avdrag göras för 
skall pil varor. som 

I. har ji'irl'iin·ats i heskallat 
skick ji'jr att anl'iindas vid tillverk
ning a1· skattepliktiga 1·aror. 

2. har förts ut ur landet eller till 
svensk frihamn för annat ändamål 
än att förbrukas där eller har lagts 
upp på tullagcr i11riittat för förva
ring av proviant. 

3. har återtagits i samband med 
återgång av köp. 

4. har sålts med förlust för de11 
skall skyldige. i de11 må11 förlustrn 
hän/är sig till bristande betalning 
från köparen. 

5. har sätts till den som enligt 7 ~ 
tullförordningen (1973: 979) kan j(l 
tullfrihet vid införsel av varor. 

Avdrag enligt fiirsta stycket 4 .får 
göras med belopp som .1Tarar mot 
så stor del m· skatten som ./iirl11ste11 
1·isas utgiira ai· 1·arans.fi'irsäljnings
pris. Har sådant avdrag gjorts och 
inflyter därefter betalning skall re
dol'isninr; äter lämnas jbr skatten 
på de varor som hl'talninge11 m·ser. 

Har m·drag gjorts för skatt på 
l'{lror enligt första stycket I in
träder äter skattskyldighet för \'a
rorna om de am·iinds för annat än
damål iin skatteplikti/~ till1·erkning. 

6a .~ 

En skattskyldig är redo\'isnings
skyldig 

I. om lwns tillverkning av diok
lad- och kmifektyrl'l1ror tillsam
mans med 1•erksamhet som m·ses i 
5 * andra stycket om.fi1ttar minst 
500 kilogram skattepliktiga i·aror 
ji)r heskatt11i11gsår. eller 
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N1/\'arande lydel.1·e 

25 

Fiireslagen lydelse 

2. om han under närma.1·t jöre
gåendt' beskattningsår har rnrit rc
dovis11i11gsskyldig. 

Ifi1ll som a1-.1·c.1· i fiirsta stycket 2 
får riksskattc1·erkl:'f hesl11ta att re
dovisningssky/dighet i11te längre 
skall fiJreligga. Scldant beslut jllr 
meddelas om verksamheten kan be
räknas i fimsiittningen onifatta 
mindre miingd varor än som anges 
i fiJrsta stycket I och giiller endast 
så länge 1·erksamheten ärm· den11a 
mindre on1f{1ttning. 

Har skattskyldig betalat skatt 
trots att 1·erksamhete1111nder ett be
skattningsår omfattat lziigst 500 ki
logram skattepliktiga varor iir han 
beriittigad till återbetalning m• 
skatten. 

8 .~s 

Regler fiir förfarandet l'id be
skattningen finns i lagen ( ) 
om punktskatter och prisreglerings
m•g(fter. 

t. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. De nya bestämmelserna i 6a ~ gäller i fråga om beskattningsår som 

böljar vid ikraftträdandet eller senare. 

~ Förutvarande 8 § upphiivd genom 1973: 989. 
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4 Förslag till 

26 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957: 262) om allmän energi-
skatt1 

dels att 9, 13. 18-23 och 30 *~skall upphöra att gälla, 
dels att 6-8. 11. 12, 24-25 och 32 *§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrande lydelse 

Den som inom riket producerar 
skattepliktigt flytande bränsle eller 
förbrukar sådant bränsle för fram
ställning av därmed likvärdig vara 
är skyldig att hos riksskatteverket 
rara registrerad såsom producent 
m· skattepliktigt bränsle. 

Den som i stiirre onifi1ttning åter
försii/jer eller f'iirbmkar skarteplik
tigt bränsle eller håller sådant 
bränsle i lager må t:fier w1siikan 
registreras hos riksskattn·erket så
som äterj(:irsii/jare eller .fi"irbrukare 
a1· dylikt bränsle. Niir särskilda 
skäl diirtill iiro må iiren eljest den. 
som fi'irbrukar skattepliktigt bräns
le. efter ansiikan rl'igstreras. 

Skatten skall erliigga.1· m· den 
som iir eller bort rara registrerad 
enligt 6 § om l'.i w111at fö(ier m· 8 § 
andra stycket. 

Skatt skall erliiggas ii1·en av den 
som icke är rcgisrrcrad enligt 6 .~ 

och .wm .fi"ir annat iindamål iin so111 
m·ses i 24 § återförsä(icr eller fi"ir
brukar hriinsle. som fiirl'iil"l'ats 
utan skatt eller med nedsatt skatt 
111ot ji'irsiikran enligt 26 §. 

1 Lagen omtryckt 197:\: 27"2. 
Senaste lvdclsc av 
22 * 1982~ 286 
23 ~ 1982: 286 
lagens rubrik 1975: 272. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldig iir 
I. den som inom landet produ

cerar skattepliktigt flytande bränsle 
eller förbrukar sådant bränsle för 
framställning av därmed likvärdig 
vara. 

2. den som har registrerat.i· en
ligt 7 § andra stycket som tlter}i'ir
sä/jare eller .fi'irbrukare m· skatte
pliktigt briinsle. 

3. den som .fi:ir annat iindamål 
iin som a1·ses i 24 § åtoförsii/jer 
ellerförhmkar bränsle. som fi'irrär
l'ats utan ska// eller med nedsatt 
skatt mot .fi'irsäkran enligt 26 .~. 

Den som iir skattskyldig enligt 
6 § I skall rnm registrerad hos riks
skattc1·erket. 

Den som i större 0111.fi1ttning äter
Ji'irsii/jer eller .fi'irbmkar ska11eplik
tigt briinsle eller håller sådant 
hriinslc i lager kan registreras hus 
riksskattn·erket som åte1fi'irsii/jare 
eller förbrukare m· sådant briinsle. 
Ä 1·en annan som .fi'irbmkar bränsle 
kan 0111 det finns särskilda skäl re
gistreras som fiirbrukare. 
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N111·arwule lydelse 

Skattskyldighct inträder 
a) för den som är eller hort vara 

registrerad e111igt 6 §.då bränsle av 
honom levereras till köpare. som 
icke iir registrerad. eller till eget för
säljningsställe för detaljförsäljning 
som icke 11tgiires av depå eller 
tages i anspråk för annat ändamål 
än försäljning. och 

h) i fall som a1·ses i 7 § andra 
stycket, då bränslet levereras till 
köpare eller tages i anspråk för an
nat ändamål än försäljning. 

lnfiJres skattepliktigt bränsle till 
riket av annan iin registrerad er
lägges skall till tullmyndighet. Tull
lagen ( 1973: 670) gäller i .fi"äga om 
skatten. Dii1:iiimte giiller../6 § /age11 
(/ 959: 92 J om fiJrj{mmdet rid l'iss 
konsu m t ionshe skattning. 

Förcslage11 lydd.1e 

Skattskyldigheten inträder 
I. för den som är skal/skyldig 

enligt 6 § I eller 2. då bränsle av 
honom levereras till köpare som 
i11te är registrerad. eller till eget för
säljningsställe för detaljförsäljning 
som inte utgörs av depå eller tas i 
anspråk för annat ändamål än för
säljning. 

2. fi'ir de11 som iir skal/skyldig 
enligt 6 .§ 3. då bränslet levereras 
till köpare eller tas i anspråk för 
annat ändamäl än försäljning, och 

3. får de11 som upphiir all \'ara 
registrerad l'11ligt 7 .§. 11iir registre
ringen upphör. l'llrl'id skattskyldig
hl'te11 ontfattar det hrii11sle som dtl 
ingår i ha11s lager. 

0111 skattepliktigt bränsle f{'irs in i 
landet av annan än den som iir re
gistrerad skall skatten heta/as till 
tullmyndigheten. Diirl'id gäller tull
lagen () 973: 670) och 9 kap. 4 .~ la
gen ( J om punktskal/er och 
prisreglering.w 1·g(fter. 

11 ~ 

Den som inom riket yrkesrniissigt 
distribuerar eller förbrukar av ho
nom producerad skattepliktig elek
trisk kraft eller yrkesmiissigt distri
buerar av annan producerad dylik 
kraft är skyldig att hos riksskattc
i·erkct i·ara registrerad s1lsom pro
d11cent eller di.1·trih11tör m· elektrisk 
krqfi. 

Vid tilliimpning av denna lag 
skall den för vars räkning elektrisk 
kraft iherföres till riket iirensom 
den som utan att erliigga avgift diir
j('ir emollager elektrisk kraft. för 
vilken skatt skall 11tgå. anses hara 
producerat kraften. 

Skattskyldig iir 
I. den som inom landet yrkes

mässigt distribuerar eller förbrukar 
av honom producerad skattepliktig 
elektrisk kraft eller yrkesmiissigt 
distribuerar av annan producerad 
dylik kraft. och 

2. den som .fi'ir a111wt ändamål 
ii11 som m·ses i 25 § åte1:fi:irsii(ier 
eller förhrukar elektrisk kraji. som 
fi"in·iirvats utan skatt eller med ned
sall ska11111otförsiikra11 enligt 26 ~-

Vid tilliimp11ingen av denna lag 
skall den för vars räkning elektrisk 
kraft 1'il'c1:fi'irs till landet och den 
som utan att betala avgift tar emot 
elektrisk kraft för vilken skatt skall 
betalas. anses ha producerat kraf
ten. 

Den som iir skal/skyldig enligt 
.fi'irsta stycket I skall rnra regi
strcrnd hos riksskutte1·crket som 
producent eller di.l'lrihutör ai· elek
trisk krt~fi. 
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N111·arande lydeisl! 

Skatten j('ir elektrisk krafi skall 
erliigg<1s m· de11 som j()rhmkat 
krqfte11. 

Skyldird1ct <1/t redol'isa skatt till 
statsrerkct i11triider dä den elektris
ka kraften distribueras till förbru
kare, som icke är registrerad enligt 
11 § (skattepliktig distribution), el
ler då kraften a1· dc11 som iir säl1111-
da registrerad nyt~jas i egen rörelse 
(skattepliktig ege11fi"irhruk11ing ). I 
fråga om skyldighet att rcdm·isa 
skatt skall se/som registrerad a11ses 
ii1·e11 den som hor/ Fara regis
trerad. 

Vid skattepliktig distrihution 
skall skattc11 tll' fiirhrukare11 crläg
g<1s till re,.:istreradc distributören, i 
.f(>rekommande fall genom icke re
gistrerad distrihutiir. liar produ
cent yrkesmiissigt distribuerat krqfi 
tillförhrukare, är prod11ce11te11 med 
avseende å distrihutione11 a1· sådan 
krqft att anse .\"(/som registrerad 
distrihutiir. 

Har den. som enligt 11 § regi
strerats s'åsom producent. till a11-
nan distribuerat elektrisk kraft utan 
all detta ske// yrkesmässigt. skall 
krqften anses l'ara förbrukad i den 
Ji"irstnämnde.1· riirelse. 

I deklaration som m·ses i 23 .~ 
1110111. mil avdrag göras för bränsle. 
som 

28 

Föresl<1gen lydelse 

Skal/skyldighet inträder 
1. fi>r de11 som iir skattskyldig 

e11ligt 11 §första stycket l, då den 
elektriska kraften distribueras till 
förbrukare, som inte är registrerad 
enligt 11 * (skattepliktig distrilm
tion) eller då den ska11skyldige an-
1•iinder kraften i den eg11a riire/sen 
(skalll!pliktig ege11jl'irbruk11ing ), 
och 

2. J(:ir den som iir skal/skyldig 
enligt I I §fårs ta stycket 2, dä elek
trisk krqfi lei·ereras till köpare eller 
tas i anspråk för annat ändamål än 
fi'irsii/j11i ng. 

I deklaration som (ll'.~er andra 
hrii11sle11 ii11 bensin och gasol fär 
avdrag göras för skall på bränsle 
som 

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen 
rörelse. 

b) återtagits i samband med återgång av köp. 
c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandritt 

eller därmed likartat ändamål, 
dl förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, n~ir 

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat 
ändamål, 

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts 
till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 

~Med nuvarande lydelse avses den i prop. 1983/84: 28 föreslagna lydelsen. 
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Nuvarande lydelse F<Jreslagen lydelse 

I) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener
gialstring eller förbrukning, i samband med fabriksmässig tillverkning av 
motorer. för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord
ning utan att transportmedel därvid framföres, 

g) förbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen angivet 
bränsle eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan 
som avses i 25 § första stycket d), 

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

Avdrag får även göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för 
förbrukning i metallurgiska processer, i den mån avdrag inte har gjorts 
enligt första stycket I). 

I deklaration som lll'Ses i 23 § 2 
mom. får avdrag göras för elektrisk 
kraft, som 

Ai·drag enligt ./iJrsta stycket h) 

får göras med belopp som srnrar 
mot så stor del m· skatten som fiir
lusten visas utgiira m· rnrans för
sii(jningspris. liar sådant avdrag 
{jorts och inflyter diirejier betal
ning skall redovisning äter lämnas 
ji)r skatten på det bränsle som be
talningen avser. 

I deklaration som avser elektrisk 
krl{ft får avdrag göras för skatt på 
elektrisk kraft. som 

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likar
tat ändamål eller överförts till annat land, 

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat iindamål än ener
gialstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbruk
ning eller vid framställning av bensin c.:lkr i förteckningen angivet ~katte
pliktigt bränsle. 

cl försålts med förlust för den redovisningsskyldigc, i den mtin förlusten 
hänför sig till bristande betalning frän förbrukare eller icke registrerad 
distributör av elektrisk kraft, 

d) producerats i mottrycksanliiggning och förbrukats i egen industriell 
verksamhet. 

A 1·drag l'nligt .fi'irsta .1·tyckl't cJ 
får giiras med hdopp som s1·arar 
mot si) stor del ar skatten so111.hir
l11sten risas utgt)ra a;• den elektris
ka krafi<'11s ji"irsii(jni11g.1pris. Har 
stldant a1·drag gjorts och il!flyta 
diil'l'.fier hetalning skall redol'isning 
,/ta lii11111a.1.fi"ir skatten pä den krqfi 
som betalningen avser. 

-' Med nuvarande lydelse avses den i prnp. 198J'84: 28 föreslagna lydo:lsc:n. 
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Nurarande lydelse Fiireslagen lydelse 

Avdrag får även göras för skatt för bensin eller annat bränsle. som 
förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan 
som avses i första stycket d). i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 §första 
stycket g) eller enligt 7 § I mom. första stycket i) lagen ( 1961: 372) om 
bensinskatt. 

32§ 

Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin bokföring 
och. vad angår distribution av elektrisk kraft. jämväl sin statistik på sådant 
sätt att enligt riksskattevcrkets beprövande kontroll möjliggöres 

a) i fråga om skattepliktiga bränslen. över tillverkning. inköp. försälj
ning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom 

b) i fråga om elektrisk kraft, över inköpt och försåld samt eljest motta
gen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi, som 
inom rörelsen producerats, förbrukats och bortgått såsom överföringsför
lust m. m .. så ock över debitt:rade och erlagda kraftavgifter. 

Den som är registrerad skall l'i
dare stiilla sig till efterriittelse de 
siirskildafiireskrijier, som ri/.:sskat
tl'l'erket fiir erlulllande a\' en be
tryggande kontroll över skattens 
hehiiriga 11tgöra11de meddelar, 
äi·en.rnm de am·is11i11gar kontroll
t}iinsteman i enlighet med ri/.:sskat
tei·erkets ./l:ireskrijier kan komma 
ilff lämna. 

Regler fi>r .fur.farandet 1·id be
skattningen finns i la1<e11 ( ) om 
punkf.l'katter och prisreglering.1·m·
gijier. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
,., Äldre bestämmelser gäller i fråga om elt:ktrisk kraft som levereras till 

förbrukare på grund av ett fört: ikrafttr~tdandt:t ingånget skriftligt avtal som 
föreskriver bestämt pris för kraften utan möjligheter till prisändringar. 

4 Förutvarande 33 *upphävd genom 1959: 96. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1961: 372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1961: 3 72) om bensinskatt 1 

dels att 6 * skall upphöra att gälla. 
dels att 3-5 **samt 7 ~ I mom. skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 8 ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N11vara11de lydelse 

Skattskyldiglzet i11triider 
a) för he11si11, som a1· de11 som iir 

eller hor/ 1·11ra registrerad e11ligt 5 .~ 

l<'l'ereras till kijpare, som icke iir 
registrerad. eller till eget fi"irsiilj-
11ingsstiille Jör detaljfi"jrsiiljning 
som icke utgiires ai· depå eller 
tages i anspräk .fi'jr a1111at iindamäl 
än fi'irsiiljni11g eller ock, vid ll\Te
gistreri11g, i11g<lr i hans lager, niir 
lc1·era11se11, ianspråktagandet eller 
avregistreringen sker: 

bJ för bensin, som a1· an11a11 iin 
registrerad inkc)pts mot .fårsiikrnn 
enligt 7 .§ 2 mom .. niir he11sinen 
siiljes eller tages i a11språkfi"ir skat
tepliktigt iindamdl. 

Skattskyldig är i fall som m·ses i 
fi'irsta stycket under a J den som är 
eller hor/ rnrn registrcrnd och un
der hJ siiljaren ellerfiirhmkaren. 

lnfijres skattepliktig 1·a/"l/ till riket 
av an11an iin registrerad skall skatt 
erliiggas till tullmyndighet. Tu/la
gen (1973:670! giiller i .fi"äga om 
skatte11. Dii1jiimte giiller46 ~lagen 
(1959:92) om .få1fa/"l//l(let 1·id i·iss 
konsu m I ionsbeska ttninu. 

l fi"dga om skatt som skall utgii 
annorledes iin i·id i1(/orsel till riket 
är riksskattel'erket heskattnings
myndighet. Diirl'id sk11I! l'lld i logen 
om fii1j{1randet 1·id Fiss kon.rnm-

1 Lagen omtryckt 1975: 274. 
Senaste lyJelse av 

6 * 1982: 287 
lagens rubrik 1975: 274. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldig är 
I. den som inom la11dct till1·erkar 

hensin, 
2. d<•n som har registrerat.i· en

ligt 4 .~ andra stycket som 1lt('l:fi'ir
siiljure eller .fi"irhrukare m· hensin, 

3. den .rn111.fi'ir a1111at ii11Jwnål iin 
som a1·ses i 7 ~ I 1110111. äter.fl:ir
sii(il'r eller Firbrukar hcnsin. som 
/'i.irl'ii1Tats 11ta11 skatt eller med 11ed
.1·ott skatt 11wt .fi'jrsiikran enligt 7 ~ 2 
mom. 

Den som iir skattskyldig rnligt 
3 .~ I skall Farn registrernd hos riks
skattn·erket. 

Den som i stiirre 011~fi1tt11ing ilter
.Mrsiiljer dlerfi'irhrukar hc11sin eller 
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N111·arande lydelse 

tionsbeskattning iir stadgat iiga 
tillämpning. Riksskattererket äger 
11(fiirda de ji"ireskrifter rörande re
dodsning och särskilda kontrollan
ordningar som 1·erket finner e1:for
der/iga _fi"jr skattekontrollens ut
ö1·a11de. 

Den som inom riket tillrerkar 
hensin är skyldig att rnra regi
strerad hos riksskatte1·erket samt 
att för sådant ändamål giira anmä
lan till verket. 

Den som i stiirre omf(itlnin[! c/tcr
försä/jcr eller förbrukar bensin eller 
häller hensin i lager må ejicr ansö
kan registreras hos riksskatte1·er
ket. När särskilda skäl diirtill äro 
mil ii1·c11 e(jest den, som förbrukar 
hensin, 1ftcr ansiikan registreras. 

Om 1·erkstiilld registrering skall 
riksskatte1·erket 11(f'iirda he1·is. 

lntriider ändring i förhållande. 
rnrom uppg!fi liimnats i anmälan 
eller ansiikan, skall riksskatten•r
kct underrättas härom. 

32 

Fiireslagen lydelse 

håller bensin i lager kan rcr:istreras 
hos riksskatteverket som åtc1:fi:ir
sii/jare eller förhmkare av bensin. 
A 1·en annan so111 förhrukar bensin 
kan 0111 det finns särskilda skli/ re
gistreras som förbrukare. 

Skattskyldigheten intriidcr 
I. flir den som är skattskyldig 

enligt 3 ~ I eller 2. niir bensin m· 
honom /e1·ereras till kiipare. som 
inte iir registrerad. eller till eget 
fiirsä/jningsstiille .fi'ir deta(i.f'iirsii(j
ning som inte 11tgiirs a1· depå eller 
tas i ampråkjår annat ändamä/ än 
f("irsii(jning, 

2. fi>r den som är skattskyldir: 
enligt 3 ~ 3. niir bensin sii/js eller 
tas i anspråk fiir skattepliktigt iin
damäl, och 

3 . .fl'ir den som 11pphiir att 1·ara 
registrerad enligt 4 ~. niir registre
ringen upphör. 1·a1Tid skattskyldig
heten Oll!t'attar den bensin som Jä 
ingår i hans lager. 

Om skattepliktig 1'11m .fårs in i 
landet tff annan ii11 den so111 är rl'
gistrcrad skall skatten betalas till 
t11/1111y11dighetc11. Diin·id gii/ler tull
lagen ( 1973:6701 och 9 kap. 4 ~la
gen I ) 0111 punktskat
ter och prisrc.~·leri11g.1·mxifier. 

7 ~ I mom.~ 

I deklaration fär avdrng göras för 
bensin. som har 

I deklaration får avdrag göras för 
skatt pä bensin. som har 

a) förvärvats för åte1forsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för 
vilken skattskyldighet tidigare intriitt. 

b) återtagits i samband med återgång av köp. 
c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av t<'1g eller 

fordon å jiirnviig. 
d) förbrukats eller försiilts för förbrukning i luftfartyg. när det inte 

anv~inds för fritidsiindarnål eller annat privat ändamål. 
el förbrukats eller förstllts för förbrukning. i samband med fahriksmiis

sig tillverkning av motorer. för avprovning av motorer ii provbiidd eller {1 

annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres. 

"Med nuvarande lydelse avses den i pmp. 1983/84: 28 föreslagna lydt::lsen. 
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N111·arwule lydelse Fiireslagen lydelse 

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål iin 
motordrift, om annat inte framgår av andra stycket. 

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts 
till svensk frihamn för annat iindamål än all förbrukas diir. 

hl försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför 
sig till bristande betalning från köpare. 

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av skatteplik
tig elektrisk kraft. 

Avdrag enligt första stycket f) får 
inte göras för 

Avdrag enligt första stycket f) får 
inte göras för skatt på 

I. bensin som har använts för framställning av vara som är liimpad eller 
avsedd för motordrift, 

2. bensin som avses i 1 * första stycket a) och som är avsedd för annat 
ändamål än motordrift, eller motoralkohol, när varan har förpackats eller 
försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter. 

3. gasol som med hänsyn till försäljningsform. kvantitet eller förpack
ning har karaktär av butiks vara. 

Har skattskyldighet inträtt för en vara som avses i andra stycket 2 eller 3 
får avdrag ändå göras enligt första stycket n. 

A 1·drag enligt fiirsta stycket /I) 
.fdr giiras med hclopp som s1·arar 
mot stl stor del m· skatten som fiJr
lusten i·i.rns utgöra <ll' 1·arw1s fiir
siiljningspris. Ilar sådant ardrag 
gjorts och inflyter diirefter hctal
ning skall redorisning åter lii111nas 
.fi'ir skatten pc/ de l'IIror som betal
ningen a1·ser. 

Regler fiir fii1fara11de1 vid he
skattningen finns i lagen ( ) 
0111 punktskatter och prisreglerings
m·g(fter. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 

-' Fiirutvaramk 8 * upphiivd genom 1973: 993. 

3 Riksdat:<'ll 191:13/8./. l sam/. Nr 71 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961: 394) om tobaksskatt 1 

dels att 6 § skall upphöra att gälla. 
dels att 3-5 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nul'{1rande lydelse 

Skattsky/dighet intriider då Fara 
m· den som är registrerad enligt 5 § 
levereras till kiipare eller tages i an
språk.får annat ändamål iin.försä/j
ning eller ock, vid m·registrering. 
ingår i hans lager. Hiirl'id iir den 
registrerade skattskyldig. 

Införes skattepliktig rnra till riket 
m· annan än registrerad skall skatt 
erläggas till tullmyndighet. Tu/la
gen ( 1973:670) giillcr i fråga om 
skatten. Diirjiimte giil/er46 §lagen 
([959: 92) om fi"i1:fiirandet vid 1·iss 
kon.rnmtionsbesko t t ning. 

I fråga om skatt som skall utgå 
umwrlede.1· iin 1·id J('irtullningen iir 
riksska tte1·erket beska tt ningsmyn
dighet. Diin·id skall l'l1d i lagen om 
f('i1farandet 1·id 1•iss konsumtions
beskattning är stadgat iiga tilliimp
ning. Riksskatte1·erket iiger ll(f'iirda 
de fhreskr(fier rörande l'l'dm·isning 
och särskilda kontrollanordningar 
som l'erket .finner cr_fordcrliga j('ir 
skattt'kontrollens utii1·ande. 

Den som inom riket .fi'ir försii/j
ning tillverkar tobaksrnror är skyl
dig att 1·ara registrerad hos riks
skattc1·erket samt att ji'ir .1ddant iin
damål göra anmiilan till 1·erket. 

Den som för åter.fiirsii/jning till 

1 Lagen omtry.:kt 1975: 141. 
Senaste lydelse av 

6 ~ 1983: 532 
lagens ruhrik 1975: 141. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldig är 
I. den som tilll'erkar skatteplik

tig 1·ara inom landet .fiJr att sälja 
den, 

2. den som har registrerats en
ligt 4 .~ andra stycket som importör 
m· tobak.1·1·ar01". 

Den som är skattskyldig enligt 
3 § I skall rnra registrerad hos rik.1·
skatte1·erket. 

Den som fi'ir in tohak.l'l'aror till 
landet.for att åter:ti>rsii(ia dem, kan 
0111 in.f('irseln iir m· stiirre 0111fi1tt
ning eller annar.1· om det finns sär
skilda skiil, registrera.i· hos rik.1·
skatte1·erket. 

Skatl.l'ky/dighcten inträder del 
ram11 lc'l'ererns till kiipare eller tas 
i ansprdkför annat ända mal än.får
sii(i11ing. 

Fiir den som upphör att 1·ara re
gistrerad enligt 4 § inträder skatt-

~ Med nuvarande lydelse av~es den i prop. 1983!84: 37 föreslagna lydelsen. 
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N111·arande lydelse 

riket inför tobaksl'ara nu/. där in
.forseln iir av stiirre omfattning eller 
eljest särskilda skäl diirtill iiro, ej: 
ter ansökan registrera.i· hos riks
ska ttn·erke t. 

Om 1·erkstiilld registrering skall 
riksskatteverket utfärda bevis. 

Inträder ändring i ji:irhållande, 
l'{lrom uppgift lämnats i anmälan 
ella ansiikan. skall riksskattever
ket underrättas härom. 

H 

35 

Föreslagen lydelse 

skyldighctrn niir registreringen 
upphör. och on!ftlltar de l'aror som 
då ingår i hans lager. 

Om en skattepliktig \'ara .fors in i 
landt't m· nilgon annan lin den som 
iir regisrrerad skall skatten· betalas 
till tullmyndigheten. Diin·id gäller 
tu/lagen I 1973:670) och 9 kap. 4 § 
lagen ( I 0111 punkt
skatter och prisregleringsmog(ftcr. 

I deklaration må avdrag göras för I deklaration.far avdrag göras för 
vara. som skatt på vara, som 

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare 
inträtt. 

b) återtagits i samband med återgång av köp, 
c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts 

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där. 
di lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller 

utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för 
försäljning i exportbutik. 

e) försålts till den som enligt 7 §tullförordningen ( 1973: 979) äger åtnjuta 
tullfrihet för varor. som införas till riket. 

f) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skattepliktiga 
varor eller för vetenskapligt. medicinskt eller likartat ändamål. 

g) tagits i anspråk för provning. 
h) försålts med förlust för den skattskyldige. i den mån förlusten hänför 

sig till bristande betalning från köparen. 

A l'lirllR enligt j('irsta stycket hJ 
får göras med belopp som n·arar 
mot så stor del m· skatten so111 j('ir
lusten 1·isas utgiira m· 1•arw1s fiir
sii(iningspris. Har sådant m·drag 
gjorrs och iitflytcr diirc'.fter betal
ning ska([ redol'irning äter liimnas 
./i'ir skatten på de 1·aror som betal
ningen al'Ser. 

Regler .for fiir.fimmdet 1·id be
skattninge11.fi1111s i lagen ( J 
om punktskatter och prisrcglcrings
m·g(ftcr. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

-' Förutvarande 8 *upphävd genom 1973: 988. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets 
område 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1967: 340) om prisrcglering på 
jordhrnkcts område 1 

dels att 11-13. 21. 24 o<.:h 34 §§ samt ruhriken närmast före 33 * skall 
upphöra all gälla. 

dels att 10. 17. 20. 21 b. 23. 33 och 34 a ** skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiircslagen lydelse 

10 § 

Avgift erläggs av Avgift erläggs av 
a) mjölkproducent för mjölk, a) mjölkproduccnt för slidan 

grädde och ost som han levererar mjölk, grädde och ost som han lc
till annan än mejeri eller företagare vererar till annan än mejeri eller fö
som handlar med mjölk eller meje- rctagarc som handlar med mjölk cl-
riprodukter, ler mejeriprodukter, 

b) mejeri för mjölk. grädde. ost b) i1111ehm•arc av mejen för 
och torrmjölk och kondenserad mjölk, grädde, ost. torrmjölk och 
mjölk, som ej levereras till annat kondenserad mjölk. som inte leve-
meJcn. reras till annat mejeri, 

c) annan tillverkare än mejeri för försåld margarinost. 
d) annan företagare som handlar d) annan som handlar med mjölk 

med mjölk eller mejeriprodukter ~in eller mejeriprodukter än i11m•hm·a
rncjeri för mjölk. grädde och ost rem· mejeri, fl'r mjölk, grädde och 
som mjölkproducent levererat. ost som mjölkproducent har levere-

rat. 
el potatisproducent för potatis e) i1111elu11·are m· hriinneri eller 

som han leFererar till hriinneri eller .1·tiirke/.1·e,f{ibrik för potatis som har 
sriirkclscjilhrik. le1·erernt.1· rill honom, 

0 importör av socker och sockertillverkarc för försält socker. 
g) kläckeri för levererade hön- g) ir111ehavare av kHil.:keri för k-

kycklingar av tamhöns. vererade hönky<.:klingar av tam-
höns. 

h) lläskproducent för tamsvin som han levererar till slakt. 
i) äggproducent för värphöns som han innehar. 
Den som odlar potatis på en sammanlagd åkerareal av minst 0.5 hektar 

erlägger avgift för potatisen i förhållande till den odlade arealen. 

Avgift ·som avses i 14 * erlägges 
till tullverket eller. om regeringen 
förordnar det, till jordbruksnämn
clcn. 

'Lagenomtryckt 1981:637. 

IH 
Avgift som avses i 14 * aliiggs 

till tullverket eller. om regeringen 
förordnar det. till jordbruksniimn
den. 
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Nuvarande lydelse 

Avgift som erlägges till tullver
ket debiteras och uppbäres av ver
ket i den ordning som gäller för tull. 
Även i övrigt gäller i sådant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. 

A 1·gift som erlägges till jord
bmk.rniimnden jästställes och upp
bäres i den ordning regeringen el
ler, efter bemyndigande m• rege
ringen, nämnden bestämmer. 

Vara för vilken avgift erlägges 
till jordbruksnämnden får, om 
nämnden i'.i medger annat, utläm
nas endast mot bevis om att avgif
ten erlagts. 

37 

Föreslagen lydel.~e 

Avgift som erläggs till tullverket 
debiteras och uppbärs av verket i 
den ordning som gäller för tull. 
Även i övrigt giiller i sådant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. 

Vara för vilken avgift erläggs till 
jordbruksnämnden får. om nämn
den inte medger annat. lämnas ut 
endast mot bevis om att avgiften 
har erlagts. 

20 ~ 
Avgift som avses i 18 * fast

ställes och uppbäres av jordbruks
nämnden eller den niimmil'n be
myndigar. 

Föreligger avgiftsskyldighet får. 
om jordbruksnämnden ej medger 
annat, utförsel ske endast om bevis 
att avgiften erlagts visas för tull
myndigheten. 

Avgift som avses i 18 ~ betalas 
till jordbruksnämnden. 

Föreligger avgiftsskyldighet får, 
om jordbruksnämnden inte medger 
annat, utförsel ske endast om bevis 
att avgiften har erlagts visas för 
tullmyndigheten. 

Nämnden får som rillkor jilr 
medgi\'{/nde enligt andra stycket 
/()reskrirn att säkerhet skall ställas 
får avgifisbe/oppet. 

21 b * 
r fråga om utjämningsavgift för 

varor som tillverkas inom landet 
skall //-/3 **denna lag tilliimpas. 
I den utsträckning regeringen för
ordnar skall dock riksskatteverket 
vara beskattningsmyndighet. 

I fråga om avgifter enligt 21 a ~ 
för varor som importeras skall 15 
och 17 §*tillämpas. 

fråga om utjämningsavgift för 
varor som tillverkas inom landet el
ler som importeras m· den som är 
registrerad hos riksskalleverket 
som skal/skyldig till särskild varu
skatt, skall i den utsträckning rege
ringen förordnar riksskatteverkct 
vara beskattningsmyndighct. 

I fråga om avgifter enligt 21 a § 
för varor som importeras skall 15 
och 17 §§tillämpas. Regeringen får 
förordna att sådana m·g{fier .\'kall 
betalas till riksska11everkct. 

23 § 

A i·g(ftsskyldig skall erlägga rän
ta på oguldet lll'g(fishe/opp avseen
de m·gifi som uppbäres m· jord
hruk.rnämnden e.fier en riintefät 

Regler om jå1farandet l'id 111/ag 
m· a1·g(fier som a1·se.1· i denna lag 
finns i lagen ( } om punkt
sklllter och prisregleringsavg(fier. 
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Numrande lydelse 

som för år motsl'{/rar det av riks
banken fastställda vid l'llrje tid gäl
lande diskontot med tillägg a1' fvra 
procentenheter, dock minst tio kro
nor. Räntan skall beräknas från 
den dag avgifisbeloppet enligt be
slut av jordbruksnämnden senast 
bort betalas. Ränta wgår till och 
med den dag då betalning sker. 
dock längst till och med den dag då 
fordringen ö1·er/ämnas till indri1·
ning. Uppkommer öretal 1·id beräk
ning al' ränta skall räntebeloppet 
jiimnas till närmast högre hela 
krontal. 

Jordbruksniimnden iiger tll"stä 
ji·ån ränta. om dröjsmålet med be
tolningen är obetydligt eller siirskil
da skäl annars .f('iranleder till det. 

38 

Föreslagen lydelse 

33 § 

Om m·g{ft som enligt 17 § skall 
inbetalas till jordbruksnämnden el
ler som arses i 18 § och om rerk
samhet som al'ses i 28. 29 eller 31 § 
giil/er i den omji1ttning regeringen 
eller. efter bemyndigande m· rege
ringen. jordbruksniimnden bestäm
mer i tillämpliga delar 8-12 §§la
g,·n om för:fiirandct vid 1·is.1· 
konsu mt ionsbeska tt ning. Vad i 
nämnda lag sägs om bcskattnings
myndighet gäller jordbruksnämn
dcn, om skattskyldig den som är 
si-;yldig att erliiggll m·gijt eller an
vända råvara och om skattepliktig 
vara m·g{ftshelagd mra eller sådan 
vara som enligt 28. 29 eller 31 § 
avses med tillverkningen eller för
säljningen. 

Mot jordhruksniimndens hes/ut i 
fråga som avses i 8-12 §§ lagen 
om fii1farander 1·id l"iss kon.\'llm
tionshcskattning får tlllan (j föras. 

För tillsyn ar lfierlenwden m· 
bestämmelserna i 28, 29 och 31 §§ 
gäller i tillämpliga delar vad som 
fiJreskrii·s om skattekontroll i lagen 
( ) om punktskatter och pris
reg/eringsm·gij/er. Diirl'id skall vad 
i nämnda lag sägs om beskattnings
myndighet gälla jordbruksnämn
dcn. Vad som sägs om skattskyldig 
skall gälla den som är skyldig att 
använda råvara och rnd som siigs 
om skattepliktig vara skall gälla så
dan vara som enligt 28. 29 eller 31 ~ 

denna lag avses med tillverkningen 
eller försäljningen. 

34 a ~ 

Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder 
fara för att avgift undandras döms till böter eller fängelse i högst två år, om 
inte giirningen är belagd med straff i lagen ( 1960: 418) om straff för varu
smuggling. 
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Numrande lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift eller. så-
1·itt gäller m·,;(ft t'nli,;t 7-10 §§ el
ler enligt 21 a § första stycket .får 
rnror som tilll'erkas inom landet. 
bryter mot 4 .~ la,;en ({959: 92 J om 
förfarandet 1·id l'iss konsumtions
beskattning döms till böter. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första eller andra stycket. 

39 

Fiireslagen lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift döms till 
böter. 

Detsamma gäller om en m·gijis
skyldig som skall betala m',l{(fi till 
jordhruksniimndcn eller riksskatte-
1·erket eller om en tilh·erkare som 
är skyldig att am·iinda en l'iss rä\'a
ra uppsätligen eller m· grov oakt
samhet åsidosätter hokföringsskyl
dighet eller föreskrii't'll skyldighet 
att föra och bevara riikenskapcr 
och diirige110m al/rnrligt fiirsrårar 
jordhruksniimndens eller riksskat
te1·erkets kontrolh·crk.rnmhct. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första-trettic styckena. 

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

40 

Lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69) 

Härigenom föreskrivs att I ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

§I 

Denna lag giiller i fråga om skatt eller avgift enligt 
I. lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och 

rättigheter, förordningen ( 1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebo
lags tillgångar, kommunalskattelagen ( 1928: 370), förordningen ( 1933: 395) 
om ersättningsskatt. lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. lagen 
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen ( 1947: 576> om statlig inkomstskatt. 
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. lagen ( 1958: 295) om sjö
mansskatt. lagen t1982: 1194) om hyreshusavgift. lagen <1983:219) om 
tillfällig vinstskatt. 

2. lagen (1941: 251) om särskild 
varuskatt. lagen ( 1957: 262) om all
män energiskatt. lagen ( 1961: 372) 
om bensinskatt. lagen ( 1961: 394) 
om tobaksskatt, stämpclskattcla
gen <1964:308), lagen <1968:430) 
om mervärdeskatt. lagen ( 1972: 
266> om skatt på annonser och re
klam. lagen ( 1972: 820) om skatt på 
spel. lagen (1973: 37) om avgift på 
vissa dryckesförpackningar, väg
tratikskattelagen <1973:601>. lagen 
(1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol. bilskrot
ningslagen ( 1975: 343.1. lagen 
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon. lagen ( 1978: 144) om 
skatt pf1 vissa resor. lagen 
(: 982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
( 1982: 120 I) om skatt på viss elek
trisk kraft, lagen (1983: 000> om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper. lagen (! 983:000) om sär
skild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk. 

2. lagen < 1928: 376! om skatt på 
lottc1"il'i11ster. lagen ( 1941: 251) om 
särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) 
om allmän energiskatt. lagen ( 1961: 
372) om bensinskatt, lagen ( 1961: 
394) om tobaksskatt. stämpelskat
tclagen ( 1964: 308). lagen ( 1968: 
430) om mervärdeskatt. lagen 
t 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam. lagen ( 1972:820) om 
skatt på spel, lagen ( 1973: 37) om 
avgift pt1 vissa dryckesförpackning
ar, v:igtralikskattelagen ( 1973: 
601 l. lagen ( 1973: 1216) om särskild 
avgift för oljeprodukter och kol. 
bilskrotningslagcn ( 1975: 3431. la
gen ( 1977:306) om dryckesskatt. la
gen (1978:69) om försiiljningsskatt 
på motorfordon. lagen ( 1978: 144) 
om skatt på vissa resor. lagen 
(1982:691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
(1982: 1201) om skatt p[i viss elek
trisk kraft. lagen ( 1983: 000) om 
skatt p:i omsättning av vissa värde
papper. lagen ( 1983: 000) om sär
skild avgift för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk. 

1 Med nuvarande lydelse avses den i prop. 1983/84: 6:?. före>lagna lydelsen. 
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N111·w·ande lydelse Föreslagen lydelse 

3. Jagen (I 981: 691) om socialavgifter. 
Lagen gäller även preliminär skatt. kvarstående skatt och tillkommande 

skatt som avses i uppbörd slagen ( 1953: 272). 
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastsUJJts eller uppbärs i 

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift. 
skattetilliigg eller liknande avgift. 

Denna lag träder i kraft den I juli I 984. Den äldre lydelsen av I ~ giiller 
fortfarande i fråga om skatt som belöper på tid före ikraftträdandet. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte
fordringar m. m. 

Härigenom föreskrivs att I § Jagen ( 1971: I 0721 om förmånsberättigade 
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lyJe/.~e 

§I 

Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran 
på 

I. skatt och avgift, som anges i I § första stycket uppbördslagen 
(1953: 272). samt skatt enligt lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt, 
kupongskattelagen ( 1970: 624) och lagen ( 1983: 2191 om tillfällig vinstskatt. 

2. skatt enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdesk;itt, 

3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376) om särskild skatt ä l'is.rn 
lotterivinster, lagen (1941:251) om 
särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) 
om allmän energiskatt. lagen 
(1961:372) om bensinskatt. lagen 
( 1961: 394) om tobaks skatt. stäm
pel skattelagen ( 1964: 308), lagen 
( 1972: 266) om slrntt på annonser 
och reklam, lagen ( 1972: 820) om 
skatt på spel. lagen < 1973: 37) om 
avgift på vissa dryckesförpackning
ar. lagen (1973: 12161 om särskild 
avgift för oljeprodukter och kol. 
bilskrotningslagen ( 1975: 343). la
gen ( 1977: 3061 om dryckesskatt. la
gen ( 1978: 691 om försäljningsskatt 
på motorfordon, lagen ( 1978: 144) 
om skatt på vissa resor. lagen 
( 1982: 691) om skatt på vissa kas
settband. lagen (1982: 12001 om 
skatt på videobandspelare, lagen 
( 1982: 1201) om skatt på viss elek
trisk kraft. lagen (! 983: 000) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper samt lagen ( 1983: 000) om 
särskild avgift för elektrisk kraft 
från kärnkraftverk, 

3. skatt eller avgift enligt lagen 
( 1928: 376l om skatt på lotterivins
ter. lagen ( 1941: i°51 J om särskild 
varuskatt, Jagen (1957: 262J om all
män em:rgiskatt. lagen ( 1961: 372) 
om bensinskatt, lagen (1961: 394) 
om tobaksskatt. stämpelskattela
gen (1964:308), Jagen (1972:266) 
om skatt på annonser och reklam, 
lagen (1972: 8201 om skatt på spel, 
lagen ( 1973: 37J om avgift på vissa 
dryckesförpackningar, lagen 
(1973: 1216) om särskild avgift för 
oljeprodukter och kol. bilskrot
ningslagen ( 1975: 343). lagen 
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon. lagen (1978: 144) om 
skatt på vissa resor. lagen 
( 1982: 091 l om skatt på vissa kas
settband. lagen ( 1982: 1200) om 
skatt på videobandspelare. lagen 
(1982: 1201) om skatt på viss elek
trisk kraft. lagen ( 1983: 000) om 
skatt på omsättning av vissa värde
papper samt lagen (1983: OOOJ om 
särskild avgift för elektrisk kraft 
från kärnkraft verk, 

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen ( 1973: 601 l samt lagen ( 1976: 339) om 
salu vagnsskatt. 

5. tull och särskild avgift enligt 39 ~ tullagcn (!973: 670) samt avgift 
enligt lagen ( 1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk, 

1 Med nuvarande lydcls.: avses den i prop. 1983/84: 62 föreslagna lydelsen. 
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Nul'arande lydelse Fiires/age11 lydelse 

6. avgift enligt lagen ( 1967: 340) om prisrcglering på jordbrukets område 
och lagen ( 1974: 226) om prisreglering på fiskets område, 

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen ( 1959: 552) om uppbörd 
av vissa avgifter enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter. 

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid 
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller 
avgiftstillägg och förseningsavgift. 

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

Lag om ändring i lagen ( 1972: 266) om skatt på annonser och reklam 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 266) om skatt på annonser 
och reklam 1 

dels att 2. 8. 15, 17, 20, 22, 29 och 30 **skall upphöra att gälla. 
dels att 11. 14, 16, 19, 21. 24, 26 och 32 **samt anvisningarna till 13 ~ 

skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Fiireslagen lydelse 

11 ~ 

Skartskyldighet inträder. när re
der/ag iitflyter kontam eller pd an
nat siitt kommer den skattskyldige 
till godo. U1gtlr t'.i l'ederlag. in
triida skattskyldighctcn 1·id <df'ent
liggc>ramlet eller. i ji·äga 0111 re
k/amtryck.rnk. rid trycksakens fiir
digstiillande. 

Riksskattevcrket kan lfter ansö
kan /1es/111a, alt skattskyldighet 
skall inträda redan när fordran 
uppkommer. 

Skattskyldigheten inträder när 
I. ska11ep/iktig annons oJrentlig

gårs. 
2. skattepliktig reklamtrycksak 

/el'(!rcras till kiipare eller 1111nars 
tas ut fi"<in rörelsen, 

3. skallepliktig reklam i annan 
.fimn återges. 

J:;rhåller den skattskyldige hetal
ning i förskott inträder dock skal/
skyldighet för hctalni11g1'11 niir den 
sker. 

14 *2 

I fräga om företag, som bedriver 
postorderforsäljning, får skatten på 
företagets postorderkatalog nedsät
tas med 70 procent, om företagets 
försäljning av sådana varor som 
presenteras i katalogen normalt till 
mer än hälften sker i form av post
orderförsäljning. 

I fråga om företag, som bedriver 
postorderförsäljning, får skatten på 
företagets postorderkatalog nedsät
tas med 80 procent. om företagets 
försiiljning av sådana varor som 
presenteras i katalogen normalt till 
mer iin hälften sker i form av post
orderförsiiljni ng. 

Sker högst hälften av försäljning enligt första stycket i form av postor
derförsäljning, fär nedsättningen beräknas p<I så stor del av skatten för 
katalogen som svarar mot postorderförsiiljningens andel av förstniimnda 
försäljning. Nedsättning får dock ske endast om postorderförsiiljningen 
utgör min<a 10 procent av försäljningen eller uppgår till minst 5 miljoner 
kronor. 

Scna~te lydelse av 
2 * 1973: 992 
8*1975:117 
29 * 1975: 117 
30 * 1974: 416. se även 1974: 863 
lagens rubrik 1975: 117. 

2 Senaste lydelse 1974: 416. 
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Nuvarande lydelse 

Har företag, som· bedriver post
orderförsiiljning. erlagt skatt enligt 
26 ~ vid införsel av företagets post
orderkatalog, får återbetalning ske 
med belopp som svarar mot skillna
den mellan det erlagda skattebelop
pet och den skatt som enligt första 
eller andra stycket skulle ha utgått, 
om katalogen framställts inom lan
det. 

45 

Föreslagen lydelse 

Har företag, som bedriver post
orderförsäljning, erlagt skatt enligt 
26 * vid införsel av företagets post
orderkatalog med JO procent a1· 
heskattningsl'ärdet, får återbetal
ning ske med belopp som svarar 
mot skillnaden mellan det erlagda 
skattebeloppet och den skatt som 
enligt första eller andra stycket 
skulle ha utgått, om katalogen 
framställts inom landet. 

Nedsättning av skatt enligt första eller andra stycket och återbetalning 
av skatt enligt tredje stycket prövas av riksskattcverket efter ansökan av 
postorderföretaget. 

(Se vidare anvisningarna.) 

16 §3 

l fråga om periodisk publikation. 
för vilken utgivaren äger riitt till 
återbetalning av skatt enligt 24 §. 
föreligger redovisningsskyldighet 
endast om det sammanlagda be
skattningsvärdet av publikationens 
annonser för helt kalenderår över
stiger 60000 kronor. l annat fall fö
religger redovisningsskyldighet om 
sammanlagda beskattningsvärdet 
för helt kalenderär överstiger 
20 000 kronor. 

<Se vidare anvisningarna.) 

I fråga om periodisk publikation. 
för vilken utgivaren äger rätt till 
återbetalning av skatt enligt 24 §. 
föreligger redovisningsskyldighet 
endast om det sammanlagda bc
skattningsvärdet av publikationens 
annonser för h1•skauningsår över
stiger 60 000 kronor. l annat fall fö
religger redovisningsskyldighet om 
sammanlagda beskattningsvärdet 
för heskattning.u/ret överstiger 
20000 kronor. Är ett heskattnings
<ir längre eller kortare iin tuli· md
muler skall de angil'na griinsema 
räknas upp eller ned i nw1.1Tara11de 
mån. 

(Se vidare anvisningarna.) 

19 ~ 

Skattskyldig. som l'.i är undanta
gen från redovisningsskyldighet. 
skall anmäla sig .får registrering 
hos riksskatteverket senast t1·å 1·ec
kor innan 1·erksa111het som 111edfi'ir 
skattskyldighct börjar eller ii1·er
tages. An111iilun 1-:iires på blankett 
enligt faststiiilt ./iJrmuliir. Ändras 
.fi'irhållande som uppgivits i an
miilningshandling skall riksskattt!-
1·erket underrättas inom t1•å veckor 
(fier iindringen. 

'Senaste lydebe 1974: 411>. 

Skal/skyldiga, som inte iir 11n
da11taww från redovisningsskyldig
het, skall rnra reRistrerade hos 
riksskatteverket. 
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Nuvarande lydelse 

Om verkställd registrering utfiir
dar riksskattei·erket särskilt be1·is 
som sändes till den skattskyldige. 

För att avgöra om skattskyldig
het fiJreligger kan riksskattei·erket 
inf(1rdra uppgift från näringsidkare 
som ej anmiilt sig fiir registrering. 

46 

Föreslagen lydelse 

21 * 
Skattskyldig. som ej är undanta

gen från redovisningsskyldighet. 
skall utan anmaning lämna deklara
tion rörande det sammanlagda be
skallningsvärde för vilket skatt 
skall redovisas (den skattepliktiga 
omsättningen l för varje redovis
ningspcriod. Redol'isningsperiod 
omfattar två månader. Redovis
ningsperioderna är januari och feb
ruari. mars och april. maj och juni, 
juli och augusti, september och ok
tober samt november och decem
ber. 

När särskilda skiil föreligger, 
kan riksskattei·erket beslllfa att re
dori.rningsperiod tills l'idare skall 
1·ara lwfrt eller helt kalenderår. 

Redo1•is11in!{speriod omfattar 
ti·ä kalendermånader. Skattskyldig 
som, i förekommande fall efter st/
dan återhl'talning eller hefrielse 
som m•ses i 24 .~.för närmast före
gående heskattningsilr har rcdo1·i
sat eller skulle ha redm·isat rek
lam.skatt med minst 300000 kronor 
skall dock lämna deklaration f(Jr 
l'tlrje kalendermånad. 

24 *4 

Till skattskyldig. som redovisat 
reklamskatt för annonser i själv
ständig periodisk publikation, som 
har karaktär av dagspress, populär
press eller fackpress, återbetalar 
riksskattevcrket så stor del av den 
erlagda skatten för ett kalendaär 
som svarar mot en skattepliktig om
sättning om. såvitt gäller dagspress. 
högst 9 miljoner kronor för helt år 
och. såvitt gäller annan press. högst 
6 miljoner kronor för helt år. Åter
betalningen sker efter utgangen av 
varje halvt kalenderär. För första 
halvåret av ett kalenderår får åter
betalat belopp ej överstiga skallen 
på en omsättning om hälften av de 
nämnda beloppen. 

4 Senask lydelse 1977: !050. 

Till skattskyldig, som redovisat 
reklamskatt för annonser i själv
ständig periodisk publikation, som 
har karaktär av dagspress. populär
press eller fackpress. återbetalar 
riksskattcvcrkct s[1 stor del av den 
erlagda skatten för ett heskatt
ningsår som svarar mot en skatte
pliktig omsättning om. såvitt gäller 
dagspress. högst 9 miljoner kronor 
för helt {tr och, såvitt gäller annan 
press, högst 6 miljoner kronor för 
helt år. Återbetalningen sker efter 
utgången av varje halvt heskatt
ningsår. För första halvåret av ett 
heskattningsiir får återbetalat be
lopp ej överstiga skatten på en om
sättning om hälften av de nämnda 
beloppen. Är ett beskatt11i111<silr 
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Numrande lydelse 

47 

Föreslagen lydelse 

längre eller kortare iin tolv nu1na
der skall de angirna gränserna räk
nas upp eller ned i motn·aramle 
mån. 

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får riksskatteverket. 
om den skattepliktiga omsättningen kan förväntas med säkerhet icke över
stiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket. medge 
befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt. 

Om synnerliga skäl föreligger. kan riksskatteverkct äterbetala skatt tidi
gare än som anges i första stycket. 

lnji'ires till landet reklamtrycksak 
som är skattepliktig enligt 5 § eller 
annonsblad som utgivits utomlands 
skall reklamskatt erläggas till 1111l
my11dighet. Tullagen ( 1973: 670) 
gäller ifråga om skatten. Dä1jiimte 
gäller 46 §lagen (1959:92) om ji'jr
fcll"andet 1·id 1·iss ko11s11mtio11sbc
skattning. 

Reklamskatt vid införsel utgår 
med 10 procent av beskattningsvär
det. Som beskattningsvärde anses 
varans värde beräknat enligt 6 § 

tullförordningen ( 1973: 979). Visas 
att detta värde innefattar kostnad 
som ej ing~tr i beskattnings värde en
ligt 13 § andra stycket. skall be
skattningsvärdet reduceras i mot
svarande mån. Beskattningsviirdet 
för annonsblad beräknas efter sam
ma grunder som gäller för reklam
trycksak. 

Talan mot beslut enligt 7 §. 11 § 

andra stycket, 21 §andra stycket. 
22 .~ eller 24 * andra eller tredje 
stycketfi'ires hos regeringen genom 
besvär. 

Talan mot beslut i.f/"äga om utdii
mande m· vite enligt 20 .~ fiires hos 
kammarriitten genom besvär. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Tnf'iirs till landet reklamtrycksak 
som är skattepliktig enligt 5 § eller 
annonsblad som har utgivits utom
lands skall reklamskatt erläggas till 
tullmyndigheten. Därvid gäller tull
lagen (1973:670) och 9 kap . ./§ la
gen ( i 0111 punktskatter 
och prisregleringsa1·g(fia. 

Reklamskatt vid införsel utgår 
med 10 procent av beskattnings vär
det eller, 0111 nedsiittning har med
getts enligt !./ §. med det lägre be
lopp som föranleds m· nedsättning
en. Som beskattningsvärde anses 
varans viirdc beräknat enligt 6 ~ 
tullförordningen ( 1973: 979). Visas 
att detta värde innefattar kostnad 
som ej ingår i beskattnings värde en
ligt 13 ~ andra stycket. skall be
skattningsvärdet reduceras i mot
svarande m<°m. Beskattningsvärdet 
för annonsblad beräknas efter sam
ma grunder som gäller för reklam
trycksak. 

Talan mot beslut enligt 7 ~ eller 
24 ~ andra eller tredje stycket förs 
hos regeringen genom besvär. 

5 Senaste lydelse 1974: 4Ifi. se iivcn 1974: 863. 
''Senaste lydelse 1975: 117. 
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Nuvarande lydelse 

Mot beslut av riksskatteverket 
enligt 10 * första stycket. 14 eller 
15 § eller mot hes/ut om fiire/iig
gamle m· 1·i1r får talan ejföras. 

48 

Fiires/agen lydelse 

Beslut av riksskalleverket enligt 
JO *första stycket eller 14 *får inte 
Öl'l'rklagas. 

33 § 

Regler }i"ir fö1farandet i·id he
skattningen .finns i lagen I J 

vm punktskatter och prisreglerings
m·gifter. 

Bestäm111e/sana i 3 kap. 5 § 
niimnda lag om koll/roll hos annan 
iin skattskyldig skall tillämpas på 
l'{lrje näringsidkare här i landet .får 
Hll"S riik11i11g annons eller reklam i 
nägon annan form än annons of 
fentliggiirs eller reklamtrycksak 
framställs. 

Anvisningar 

till 13 * 
Med vederlag avses. när skatt

skyldighet inträder enligt 11 .9 för.1-
1a stycket, den lihid som erhålles 
kontant eller som i annan f(1r111 
ko111111er den skattskyldige till godo. 
och niir skattsky/dighet inträder en-
ligt 11 §andra stycket. det avtalade 
priset. däri inräknat avtalade pris-
tillägg enligt faktura eller annan 
handling. 

Med vederlag avses det avtalade 
priset. däri inräknat avtalade pris
tillägg enligt faktura eller annan 
handling. 

Från vederlag får ej avräknas s. k. villkorlig rabatt som utgår vid betal
ning i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller annat skuldebrev för 
betalningen. utgöres beskattningsvärdet av belopp enligt sådan handling 
med tillägg av vederlag som diirutöver kommit den skattskyldige till godo. 
Avdrag får ej göras för diskonto vid diskontering av sådant skuldebrev. 

Utgilr i frilga om reklamtrycksak gemensamt vederlag för prestationer 
som skall inräknas i beskallningsviirdet och för andra prestationer. be
stämmes beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig 
grund. l\1otsVarande gäller när gemensamt vederlag utgår för skattepliktig 
annons eller skattepliktig reklam och annan prestation. 

Skäligt värde enligt 13 * tredje stycket bestiimmes enligt ortens pris 
enligt samma grunder som föreskrives för saluvärde i kommunalskattcla
gen ( 1928: 370). 

Beskattningsviirdet av siirtryck utgöres av den faktiska kostnaden för 
framställningen av särtrycket. 

I. Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 
'"> De äldre best"immelserna i 17. 21 och 22 *~ och medgivanden som 
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lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovis
ning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings
avgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen. 

3. De äldre bestämmelserna i 29 ~ om att riksskatteverket skall meddela 
förhandsbesked gäller för ärenden. i vilka yttrande frän reklamskatte
nämnden har avgetts före ikraftträdandet. 

4. De nya bestämmelserna i 14 §första stycket tillämpas även på ansö
kan om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före 
ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken skattskyldighet 
inträder efter ikraftträdandet. 

4 Riksdagm 1983/M. I sam/: Nr 71 
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11 Förslag till 

50 

Lag om ändring i lagen (1972: 435) om överlastavgift 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 435) om överlastavgift 
dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 och 11 §§. av nedan 

angivna lydelse. 

Nul'(1rande lydelse 

Bestämmelserna i 6. 8, 30-32 
och 43 *§ vägtralikskattelagen 
( 1973: 60 I) äger motsvarande 
tillämpning på överlastavgift. 

Denna lag gäller ej i fråga om for
don som 

är registrerat i militära fordonsre
gistret, 

brukas av försvarsmakten enligt 
skriftligt avtal med militär myndig
het. 

är taget i anspråk med nyttjan
derätt enligt allmänna N1:fi>gande
/agen ( 1954:279). rekvisitions/agen 
( 1942: 583 ), heredskapsji'i1ji>gande
lage11 ( 1942: 58../) eller civilförsvars
lagen ! 1960: 74). 

1 Senaste lydelse 1975: 141:'. 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i 3 § andra 
stycket och tredje stycket första 
meningen. 6, 8, 2611. 30. 32 
och 43 §§ vägrafikskattelagen 
( 1973: 60 I) äger motsvarande 
tillämpning på överlastavgift. \/ad 
diir sägs om beskattningsmyn
dighet gäller då länsstyrelsen. All
mänt omhud för ö1·crla.Ha1·g(ft är 
den som .fi'irordnats som ombud 
med stiid al' 3 §fjärde stycket väg
trafikskatte/11gen. 

Denna lag gäller ej i fråga om for
don som 

är registrerat i militära fordonsre
gistret. 

brukas av försvarsmakten enligt 
skriftligt avtal med militär myndig
het, 

är taget i anspräk med nyttjan
derätt enligt fö1:fi1gandelagen 
( 1978: 262) eller civilförsvarslagen 
( 1960: 74). 

/(} § 

Bestämmelserna i 3 kap. 7-
15 §§ samt 9 kar. 2 och 3 .~§ lagen 
( ) 0111 punktskal/er och pris
reg/erings11vg(ftcr jdr tillämpas 
ii1·en J("ir att inhiimta upplysningar 
till ledning för hes/ut 0111 ö1·erlast
m·g(fi. Beslut att upplysning .1·kall 
inhiimtas jilr fi11t11s, 11tom m• liins
styrclsen, a1· ri/.:sska1tn·erket e.fier 
samråd med liinsstyrel.l'l'n. Vad i 
3 kap. 9, 11. 13 och 15 §~ 11ii11111da 
lag siigs 0111 heskatt11i111;s111yndig
hetrn skall i si/dant fall i stället gäl
la ri/.:.sskattl'l'erkct. 
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Nuvarande lydelse 

51 

Fiireslagen lydelse 

Il .~ 

Länsstyrelsens hes/ut enligt den
na lag överklagas genom besvär 
hos kammarriitten. Allmänna om
hudets besviirstid räknas frtln he
s/urets dag. För hesvär gäller vi
dare 8 kap. 4, 6, 11och13 H lagen 
( ) om punktskatter och pris
reg!eringsm·gifter. Vid tillämpning
en m· 8 kap. 6 § är motpartens he
sviirstid dock tl'å 1•eckor. 

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

Lag om ändring i lagen (1972: 820) om skatt på spel 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 820) om skatt på spel 1 

de/satt2.8.9.12-15, 17, 18,20och21 §*skallupphöraattgiilla, 
dels att 7, 11 och 22 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 23 *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Den som al'ser att bedril'a spel 
som medji"ir skattskyldighet skall 
anmäla sig .for registrering hos 
riksskatteverket. 

Anmälan göres senast den 15 i 
månaden närmast fi"ire den månad 
då spelet avses bli påbörjat. 

Om 1·erkställd registrering u(fiir
dar riksskatteverket särskilt hel'is 
som sändes till den skattskyldige. 

Föreslagen lydelse 

Den skattskyldige skall mra re
gistrerad hos riksskatteverket. 

11 ~~ 

Redovisning för spe/skatt sker lö
pande genom deklaration fiir be
stämda redt1l'isning.5pt'rioder. 

Redol'isningsperiod utgör ifråga 
om roulettspel kommande kalen
derhartal och i frå.f?a om bingospel 
.fiJi:flutet kalenderhartal. Bedrives 
verksamhet inom niiiespark. tivoli 
eller liknande an/iiggni11g siisong
miissigt. kan riksskattewrket med
ge kortare redm·isningsperiod iin 
helt kalendakl'artal. 

Redorisning skall lämnas för var
je tillstilndfiir sig. Riksskatteverket 
kan dock medge. att gemensam re
dol'isning får lämnas för flera till
stilllll. 

Redovisning för skatt på roulett
spel lämnas Fir 1•a1je kalender
mtlnad. Skatt ptl bingospcl redv1·i
sas för redm·isningsperioder om 
tl'å kalendermånader. 

Deklaration skall lämnas för var
je spe/plats. Riksskattt:verket fär 
medge att en gemensam deklara
tion lämnas för nera spe/platser. 

22 ~ 

Tala11 mot beslut i ji·åga som 
av.It'.\' i 11 § andra eller tredje 
stYcket eller 15 § ji'ires hos n•ge
ringen genom ben·är. 

Talan mot beslut ifråga om utdö
mande a1· l'ite enligt 9 ~ fi>rcs hos 
kammarrätten genom be.1Tiir. 

1 Lagen omtryckt 1978: 761. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 145. 

2 Senaste lydelse 1978: 761. 
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N111•arande lydelse 

Mot beslut av riksskatteverket 
enligt 5 § första stycket eller 7-
8 §§ eller mot beslut om föreläg
gande av vite får talan ej föras. 

53 

Föreslagen lydelse 

Beslut av riksskattevcrket enligt 
5 § första stycket eller 11 § andra 
stycket får inte ö1•erklagas. 

23 § 

Regler för j()rfarandet vid be
skattningen finns i lagen ( ) 
om punktskatter och prisreglerings
avgifter. 

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

Lag om ändring i lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpack
ningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa 
dryckesförpackningar' 

dels att 8 och 12 §§ skall upphöra all gälla, 
dels att 2, 7, 9 och 13 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Riksskatte1·erket iir avf?iftsmyn
dighet utom i fa[[ där avgift ska(( 
erlä{?gas vid förtu((ningen. 

Införes avgijisplikti{? förpack
ning till landet skall avgift erlägga.i· 
till tullmyndighet. Tullagcn ( 1973: 
670) gäller ifråga om avgiften. 

Avgiftsskyldig enligt 3 §skall an
mäla sig för registrerin{? hos riks
skatteverket senast två veckor in
nan 1·erksamhet som medför tll'

gijlsskyldighet börjar c[(er ö1-er
tages. Anmiifr111 göres på blankett 
enligt fastställt Jimnulär. Ändras 
fi'irhållande som 11ppgi1·its i an
miilningshandling skall riksskattc-
1·erket underrättas inom fl'å veckor 
ejier iindrin{?en. 

Om n•rkstä((d registrering 11(f'iir
dar riks.1·katteverkl'I bevis som siin
dc.1· till den m·g(ftsskyldige. 

Uppkommer förlust pil .fordran. 
som avser förpackningar för l'ilka 
tll'giji redo risats, c[(er har sådana 
ji:irpacknin{?ar ätertagits i samband 
med återgäng m• köp, får avdrai.; 
göras för det antal }ilrpuckningar 

1 Lagen omtryckt 1975: 144. 

7§ 

Föreslagen lydelse 

Regler om fi'>rfarandet l'id uttag 
av avgi}ier enligt denna lag finns i 
lagen ( ) om punktskatter och 
prisre g le ring sa vg {ft er. 

ft~fiirs al'gijispliktiga förpack
ningar till landet i annatf'a[( iin som 
avses i 4 § skall avgift heta/as till 
tu[(myndigheten. Diirl'id gä((er tull
lagen ( 1973: 670) och 9 kap. 4 § la
gen ( ) om punktskatter och 
prisregleringsa 1·gijier. 

Den som iir avgiftsskyldig enligt 
3 § skall \'lira registrerad hos riks
skattcverket. 

I deklaration fi)r avdra,; g1)ras 
f('ir avg(fi på förpackningar som 

I. har sålts med förlust ./i:ir den 
lll'Riftsskyldigc, i den mdn .ti>rlustcn 
hii1{fi'il· sig ti({ bristande hetalning 
/rc'in k<lparcn, 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 144. 
0 Senaste lydelse 1978: 125. 
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Nurnrande lydelse 

som S\'arar mot de11 a1•gift som be
löper pä den uppkomna förlusten 
eller de <ltertag11ajorpackningarna. 
Har avdrag gjorts fur fi'irlust på 
fordran och inflyter därefter betal
ning, skall redovisning åter lämnas 
för det antal förpackningar som 
svarar mot det betalda beloppet. 

55 

Föreslage11 lydelse 

2. återtagits i samband med 
ätergång m· kiip. 

A 1·drag enligt första stycket I får 
giiras med belopp som s1·arar mot 
så stor del av (l\"gijien som fiirlus
ten risas utgöra av fårpackningar-
11as fiirsii(iningspris. Har sådant 
avdrag gjorts och inflyter därefter 
betalning, skall redovisning åter 
lämnas för m·gifte11 på det antal för
packningar som hetalninge11 avser. 

IH 
Talan mot beslut enligt 8 eller 

1 l ~ föres hos regeringen genom 
besvär. 

Talan mot beslut enligt 11 §förs 
hos regeringen genom besvär. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 
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14 Förslag till 

56 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen ( 1973: 60 I )1 

dels att 4 a s skall upphöra att gälla, 
dels att 3, 24. 26-28, 30 och 31 ~* skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26a. 30a och 30b §~. 

samt närmast före 24. 26a, 27. 28. 30 a, 30 b och 31 *§ nya rubriker av 
nedan angivna lydelse, 

dels att rubriken närmast före 22 * skall lyda "Skattebeslut m. m." och 
att närmast före 29 ~skall införas rubriken "Betalning''. 

Nu1·arande lydelse Föreslagen lydelse 

H 
Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län, där fordonets ägare 

har sin adress enligt bilregistret eller, om fordonet ej är registrerat. i det län 
där fordonets ägare har sitt hemvist. Saknar ägaren hemvist inom landet. 
är länsstyrelsen i Stockholms län beskattningsmyndighet. 

I l'lirje län skall finnas allmänt 
ombud som för det allmännas talan 
i mål och ärenden enligt denna lag. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer förordnar 
al/111ii11t omlnul och stiillföretriidare 
för denne. 

Beskattningsmyndighetenfår an
lita sakkunnig i enlighet med reg
lerna i I kap. 6 § lagen ( ) om 
punktskatter och prisreglering.1·m·-
gijier. 

Hos beskatt11ingsmyndigheten 
skall det finnas ett allmänt ombud 
som för det allmännas talan /ujsj('ir
l'llltningsdomstol i mål och ärenden 
enligt denna lag. Ombudet skall 
ock.1'11 yttra sig i mål och ärenden 
hos riksskatteverket om förhands
besked. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer förord
nar det allmänna ombudet och er-
siittare för denne. 

n1terbeskattning 

24 § 

Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fast
ställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att 

I. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och 
avställning av fordon. 

2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten ej gjorts. 
3. i anmälan eller ansökan till registreringsmyndigheten lämnats oriktig 

uppgift, 
4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbe\iktning efter ändring 

som avses i 13 eller 19 ~. 

1 Lagen omtryckt 1979: 280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 
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Nun1rande lydelse Föreslagen lydelse 

Tillkommande skatt fastställs genom beslut om efterbeskattning även 
när vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i 
mål om skatt. 

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 § tredje 
stycket motsvarande tillämpning. 

Beslut om efterbeskattning med
delas även om skatt fastställts en
ligt 23 ~ eller tid som sägs i 23 § 
andra stycket löpt ut men får lj 
meddelas senare iin fem år från ut
gången av det skatteår skatten 
avser. Om sädant heslw gäller i ö1•
rigt 21 §första stycket andra punk
ten samt andra och tredje styckena 
lagen (1959: 92 i om fiirfimuulet l"id 
viss konsumtionsheskattning. 

Beslut om efterbeskattning med
delas även om skatt fastställts en
ligt 23 § eller tid som sägs i 23 § 
andra stycket löpt ut. EJicrheskatt
ning får ij ske om inte heskatt
ningsmyndigheten meddelar hes/ut 
om detta senast under .1jätte året 
efier utgången av det skatteår skat
ten avser. E:tierheskattning på 
grund m· oriktig uppgiji i mät om 
skatt fdr dock ske inom ett <lr efter 
utgängen m· den månad då m·gii
rande i mälet har rnnnit laga krqfi. 
\lid efterheskattning enligt denna 
lag giiller i ö1Tigt 4 kap. 11 och 
12 §§ lagen ( ) 0111 punktskatter 
och prisregleringsavgijier. 

26 § 

Efterbeskattning skall ej ske om 
det skattebelopp som tillkommer är 
att anse som ringa eller det med 
hänsyn till omständigheterna fram
står som uppenbart oskäligt att ef
terbeskattning sker. 

Efterbeskattning får inte ske om 
det skattebelopp som efterheskatt
ningen m·ser är att anse som ringa 
eller om det med hänsyn till om
ständigheterna framstår som up
penbart oskäligt att efterbeskatt
ning sker. A 1·ser pröl'l1ingen flera 
skatteperioder fiir samma skattetlr 
skall frågan om skatteheloppet iir 
att anse som ringa bediimas med 
hänsyn till det sammanlagda belop
pet fär perioderna. 

Rättelse 

26a § 

Finner beskattningsmyndigheten 
att ett skattebeslut eller ett beslw 
0111 e.fierheskattning har blh·it orik
tigt på grund av felräkning, miss
skrivning eller annat uppenbart 
förbiseende skall myndigheten he
sluta om rättelse. 
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Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

Skattetillägg 

2H 
Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den skattskyldige 

skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer. 
Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes 

oriktig, påförs honom skattetillägg med tjugo procent av den skatt som ej 
skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår 
dock ej, om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för 
sent. 

I fråga om skattetillägg skall 37 d 
och 37f H, 37g § andra stycket 
samt 37 h §lagen ( 1959: 92) om fi:ir
farandet l'id l'iss konsumtionsbe
skattning tillämpas. Uppgår skatte
tillägg eller sammanlagda beloppet 
av flera samtidigt till fastställelse 
föreliggande skattetillägg ej till 50 
kronor, påförs ej tillägg. 

I fråga om skattetillägg skall 7 
kap. 4 §. 6 .~. 7 §andra stycket och 
8 § lagen ( ) om punktskatter och 
prisregleringsa1·g(fter tillämpas. 
Uppgår skattetillägg eller det sam
manlagda beloppet av flera samti
digt till fastsUillclsc föreliggande 
skattetillägg inte till 50 kronor, på
förs inte tilliigg. 

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

Förseningsavgift 

28 * 
Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometer

skattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om 
uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde 
fordonet vid utgången av skatteperioden. om ej annat följer av andra 
stycket. 

Har i fall som avses i första stycket ägaren underlåtit att inom föreskri
ven tid lämna uppgift för skatteperiod om fordonets körsträcka för minst 
en av de tre närmast föregående skatteperioderna påför beskattningsmyn
digheten tigaren förseningsavgift. Detsamma gtiller om ägaren har anma
nats att lämna uppgift om körstriicka men ej efterkommit anmaningen inom 
tid som har föreskrivits i denna. 

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Avgiften 
bestäms dock till 200 kronor om försi.:ningsavgifl har påförts för minst en 
av de tre närmast föregående skatteperioderna eller om förseningen avser 
uppgift som ägaren har anmanats att lämna. 

Fråga om förseningsavgift prövas 
av beskattningsmyndigheten. I frå
ga om förseningsavgift skall 37 f § 

fiirsta och tredje styckena samt 
37 h § lagen I 1959: 92 J om .fiirfi1ra11-
det l'id l'iss kons11111tionsbeskatt-
11ing tillämpas. Utö1·er 1·ad som fii-

Fråga om förseningsavgift prövas 
av beskattningsmyndigheten. I frf1-
ga om förseningsavgift skall 7 kap. 
6 §första och tredje styckena samt 
7 kap. 8 §lagen ( J om punktskat
ter och pri.1Tt',f!leringsm·gijter till
liimpas. Därutö1w gäller att förse-
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Nul'llrande lydelse 

reskrivs i nämnda 37 f § första 
stycket gäller att förseningsavgifter 
avseende samma fordonsägare för 
en och samma skatteperiod får ned
sättas till 500 kronor eller. i fall som 
avses i tredje stycket andra mening
en. I 000 kronor. 

59 

Föreslagen lydelse 

ningsavgifter avseende samma for
donsägare för en och samma skatte
period får nedsättas till 500 kronor 
eller. i fall som avses i tredje 
stycket andra meningen. I 000 kro
nor. 

30 *~ 
I den mån ej annat följer m· den

na lag äger../. 9, 12-15 och 22 §.~ 

lagen (f 959: 92) mn f('ir:f{irandet 1·id 
1·iss konsumtionsbeskattning mot
svarande tillämpning i fråga 0111 

förfarandet enligt denna /afI. Vad 
hestiimmclserna innehåller om de
klaration gäller i stället uppg(fi. 
som skall lämnas enligt särskilda 
Jöreskrijier och liRgll till grund fiir 
påföring dlerfaststii//else ar skatt. 

Vad i uppbördslagen ( 1953: 272) stadgas om indrivning. avkortning och 
avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla fordonsskatt, kilometer
skatt. skattetillägg och förseningsavgift. Vid återbetalning av skatt skall 
avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt eller kilometer
skatt som ej erlagts. restavgift som belöper på sådan skatt samt sådan 
avgift enligt bilregisterkungörelsen ( 1972: 599) som uppbäres i samband 
med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkning av avgifter som nu 
har sagts äger 23 och 31 ~* motsvarande tillämpning. 

införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av 
fordonsskatt. kilometerskatt. restavgift. skattetilliigg och förseningsavgift. 

~ Senaste lydelse 1982: 994. 

Skattekontroll 

30 (/ § 

Bestämmelserna i 2 kap. I I §. 3 
kap. 2-5 §§. 6 .li.fi:irsta stycket och 
7-15 §§samt C) kap. 2 och 3 §§la
gen I J om punktskal/er och pris
reglering.Hll'gifter giillcr l'id kon
troll a1· 1·iigtraJikskatt. Vad som 
siif.{s 0111 deklaration gäller i stii//et 
uppgifter som skall lämnas enligt 
särskilda fiireskr{lier och ligga till 
gmnd får p1{fi:iring eller ji1.1·tstiil
lelse m· skatt. 

Skattere1·ision får företas. Jijr
utom 111· heskattningsmyndighcten, 
111· riksska11n·erket. \lad i 3 kap. 9, 
I 1. 13 och 15 H sägs om heskall-
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N11\'(jra11de lydelse 

60 

Föreslagen lydel.~e 

ning.rnry11dighet skall dän•id gälla 
riksskatte1·erket. Beslut om sädan 
re1•ision fallas av riksskatte\'erket 
eJter samråd med heskatt11i11gs
my11digheten. 

Förhandsbesked 

30h ~ 

Bestä111111elserna om Jörha11ds
hesked i 6 kap. lagen I i um 
punktskatter och prisregleri11g.1·m·
gifter giiller ii1·en för 1·iigtraflk
s/;att. Vad där sägs om heskatt
ningsmyndighct gäller riksskatte
verket. och vad som siigs om a/1-
miint 0111b11d gäl/er allmänt 0111hud 
enligt 3 ~-

Ben•är 

31 § 

Mot beslut som avses i 23-27 §*. 
28 § andra eller tredje stycket eller 
40 § eller som avser rättelse eller 
11tdöma11de m· l'ite får skattskyldig 
och allmänt ombud föra talan ge
nom besvär hos kammarrätt. 

Mot beslut som avses i 23-27 **· 
28 § andra eller tredje stycket eller 
40 § eller som avser rättelse får 
skattskyldig och allmänt ombud 
föra talan genom besvär hos kam
marrätt. Allmänna ombudets he
.n-iirstid räknas .fi"ån beslutets dag. 

Mot beslut enligt 16 § andra stycket andra meningen eller 21 § Gärde 
stycket tredje meningen får skattskyldig föra talan genom besvär hos 
regeringen. 

Bestämmelserna i 40 och 45 ~.Q 

lagen (1959: 92 I om förj(mmdet l'id 
viss konsumtionshcskattning gäller 
i tillämpliga delar he.1Tiir i fråga 
som avses i .första stycket. 

Allmänt ombud får.föra talan till 
skattskyldigs förmån. 

Bestämmelserna i 8 kap. 2, 3 . ./, 
6, 11 och 13 .~~ lagen I i 0111 
punktskatter och prisreglt!ri11g.1·m·
g(fler gäller äi·enför i·ägtnifikskatt. 
Vad där siigs om al/111ii11t omh11d 
giiller då allmänt ombud enligt J §. 
Vid tilliimpningen m· 8 kap. fi § iir 
motparten.i· he.\'\'iirstid dock ti·å 
1•eckor. 

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

Lag om ändring i lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets områ
de 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1974: 226) om prisreglering på 
fiskets område 1 

dels att 9. 15, 16 och 20 §§samt rubriken närmast före 19 ~skall upphöra 
att gälla. 

dels att 8. 11, 13, 19, 21 och 23 **skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'{lrande iydelse 

Prisreg/ering.H11·gift för s1•ensk
filngad fisk skall erliiggas i den ord
ning statens jordbruksnämnd be
stämmer. Jordbruksnämmlen får 
fiireskrirn att avg(ft skall upphiiras 
av kommun a I fiskha 11111 sfön·a It ni ng 
eller annan organisation. A vgifi 
som uppbäres m• annan än jord
bruksnämnden skall red1Jl'isas till 
denna. 

Fiireslagen lydelse 

Prisreglering.H11·g{fien skall heta
/as m· köparen. Sii(iaren skall dock 
betala m·giji ji'ir 

I. fisk m· egen filngst som han 
sii(ier i fast .fiskbutik fiir ji'irbruk
ning i köparens hushäll. 

2. Jisk som förs iland m· den svm 
.fi'irutom fiske bedriver handel med 
inköpt fisk, 

3. fisk a1· egen .fångst som han 
för iland i Sverige och diin'.fier ex
porfl'rar, 

4. fisk m· egen f<lngst som han 
sjiih· bereder och sä(ier. 

För fisk som sii(is 1·idfiska11ktion 
skall den som becbfrer auktionen 
betala arg{fien . 

. 11 r 
Prisrcglcringsavgift för import

fisk skall, om ej annat ji"i(ier av and
ra stycket. erläggas till tullverket i 
den ordning som gäller för tull. 
Även i övrigt gäller i sådant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. Avgiftsmedlcn skall 
inlevereras till statens jordbruks
nämnd i den ordning regeringen be
stämmer. 

Jordbruksniimnden fär efter 
samråd med generaltul/styrel.1·en 
ji.ireskrirn att a1·g(fi i stället skall 
upphiiras m· kommunal .fiskhamns-

1 Senaste lydelse av 
9 * 1980: 406 

15 * 1980: 406 
20 * 1980: 406. 

~ Senaste lydelse 1974: 866. 

Prisrcglcringsavgift för import
fisk skall, om inte jordbmksnämn
den e,fier .rnmråd med genera/tull
styre/sen fi'ireskri1·er annat. erliig
gas till tullverket i den ordning som 
gäller för tull. Även i övrigt gäller i 
sådant fall i tillämpliga delar vad 
som är föreskrivet om tull. Avgifts
medlen skall inlcvereras till statens 
jordbruksnämnd i den ordning rege
ringen bestämmer. 
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Nuvarande lydelse 

fön·altning eller annan organisa
tion. A1·gift som upphiires m· annan 
ä11 jordhruksnäm11de11 skall redm·i
sas till denna. 

För sådana varor som anges i bi
lagan till denna lag och som förs ut 
ur landet skall erläggas utförselav
gift. Avgiften uppbärs av statens 
jordbruksnämnd eller de11 jord
bruksniimnden bemyndigar. 

62 

Fiireslage11 lydelse 

För sådana varor som anges i bi
lagan till denna lag och som förs ut 
ur landet skall erläggas utförselav
gift. Avgiften uppbärs av statens 
jordbruksnämnd. 

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna avgiftsskyl
dighet. 

Föreligger avgiftsskyldighet får. om jordbruksnämnden inte medger an
nat. utförsel ske endast om bevis att avgiften har erlagts företes för tull
myndigheten. 

Nämnden får som l'illkor för 
medgiva11de e11lig1 tredje stycket fö
reskriva att säkerhet skall ställas 
för m·gijisbeloppet. 

19 S4 

I fråga om annan avgift som 
avses i denna lag än sådan som er
liigge.1· till tullverket gäller i den 
omfiiltning statens jordbruks
niim11d bestiimmer i .tillämpliga de
lar 8-12 .§§ lage11 ( 1959:92) omfiir
.fiirwufet 1•id 1·iss ko11s11mtionsbe
skattni11g. \/ad som i 11iim11d11 lag 
siigs 0111 heskattni11gsmy11dighe1 
gäller Jordhruks11iim11de11, om 
skattskyldig de11 so111 är skyldig att 
crliigga uvg(fi och om skattepliktig 
i·ara m·gijishelagd 1·ara. 

I fråga om annan avgift som 
avses i denna lag än sådan som er
läggs till tullverket gäller lagen 
( ) 0111 p1111klskatter och 
prisre R/ering.rn 1·g!fier. 

21 s' 
Den som till ledning vid faststäl

lande av avgift uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet avger handling 
med oriktig uppgift och därigenom 
föranleder fara för att avgift 1111da11-
drages diimes till böter eller fängel
se i högst två år. om ej gärningen är 
belagd med straff i lagen ( 1960: 418) 
om straff för varusmuggling. 

Den som till ledning vid faststiil
landc av avgift uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet avger handling 
med oriktig uppgift och diirigenom 
föranleder fara för att avgift 1111da11-
dras, diims till böter eller fängelse i 
högst två :'tr. om inte giirningen är 
belagd med straff i lagen ( 1960: 418) 
om straff för varusmuggling. 

3 Med nuvarande lydelse avses den i prnp. 191:(3/84: 61 föreslagna lydelsen. 
4 Senaste lvdelsc 1980: 406. 
5 Senaste lydelse 1980: 406. 
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N11varande lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jlimförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift eller, så
vitt gäller avgift enligt 7 §. bryter 
mot 4 § lagen (1959: 92) om förfa
randet 1·id viss kons11111tionshe
skattning dömes till böter. 

I ringa fall dömes ej till ansvar 
enligt första eller a11dra stycket. 

63 

Föreslagen /.vdelse 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift döms till 
böter. 

Detsamma gäller 0111 den som 
skall erlägga m·g{f/ enligt denna 
lag till an11an ä11t11//111y11dighet11pp
såtlige11 eller a1· gro1· oaktsamhet 
åsidosiitter bo~föringsskyldighet 

eller föreskri1·en skyldighet att Fira 
och ·hemra räkenskaper orh där
ige11om allvarligt förs1·årar jord
bmks nämndens ko11tro/li•erksa111-
het. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första - tredje styckena. 

23 §h 

Beslut, som statensjordbruksniimnd i särskilt fall meddelat enligt denna 
lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, i fråga om annat 
än en import- eller exportlicens, får överklagas hos kammarrätten genom 
besvär. 

Andra beslut. som jordbruksnämnden meddelat enligt lagen eller med 
stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regering
en genom besvär. 

.lordhmksnämndens beslut i fi"å
gor som m·ses i 8-12 H lagen 
( 1959: 92) om fii1farandet 1·id viss 
ko11s11mtionsheskatt11i11g fi/r inte 
ii 1•erklagas. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

'' \frd nuvarande lydelse avses den i prop. 1983i84: 61 föreslagna lydelsen. 
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16 Förslag till 

64 

Lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) 

Härigenom föreskrivs att 1 l * bilskrotningslagen ( 1975: 3431 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111'{1ra11de lydelse Förf!slagen lydelse 

\ 1 §I 

Bestämmelserna i lagen 
(1978: 691 om försäljningsskatt på 
motorfordon med undantag av 8, 13 
och 15 ~* äger motsvarande 
tillämpning i fråga om skrotnings
avgift. 

Bestämmelserna i lagen 
( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon med undantag av 8, 13 
och 15 ~§ äger motsvarande 
tillämpning i fråga om skrotnings
avgift. \/idare j/nns bestämmelser 
för skrotningsa\·gift i lagen 
( I om p1111ktskattcr och pris
regleri11gsm ·g{lier. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydcbc 1978: 71. 
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17 Förslag till 

65 

Lag om ändring bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och 
avgiftsprocessen 

Härigenom föreskrivs att I * bevissäkringslagen ( 1975: I 027) för skatte
och avgiftsprocessen skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Denna lag är tillämplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt. tull eller avgift 
enligt lagen (1908: 128 s. I I om be
villningsavgifter för särskilda för
måner och rättigheter. uppbördsla
gen <1953:272). taxeringslagen 
( 1956: 623). lagen ( 1958: 2951 om 
sjömansskatt. lagen (1959: 92) om 
förj{mmdet Fid l'iss konsumtions
hcskattning, lagen ( 1959: 5521 om 
uppbörd av vissa avgifter enligt la
gen om allmän försäkring. m. m .. 
stiimpelskattelagen ( 1964: 3081. la
gen (1967:340) om prisreglering på 
jordhrukets område. lagen 
( 1968: 430) om mcrvärdeskatt. ku
pongskattclagen ( 1970: 624). väg
trafikskattclagen ( 1973: 601 ), för
ordningen ( 1973: 602) om särskild 
vägtrafikskatt. tullagen ( 1973: 670). 
lagen ( 1974: 226) om prisrcglaing 
på fiskets område. 

1 * 
Föreslagen lydelse 

Denna lag är tillämplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt, tull eller avgift 
enligt lagen (1908: 128 s. I) om be
villningsavgifter för särskilda för
måner och rättigheter. uppbördsla
gen ( 1953: 2721. taxeringslagen 
(1956:623). lagen (1958:295) om 
sjömansskatt. lagen (1959: 552) om 
uppbörd av vissa avgifter enligt la
gen om allmän försäkring, m. m .. 
stämpelskattelagen (1964: 308), la
gen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. 
kupongskattelagen ( 1970: 624). väg
trafikskattelagen (1973: 601 J. för
ordningen ( 1973: 602) om särskild 
vägtrafikskatt. tullagen (1973: 670) 
och lagen ( ) om punktskatter 
och prisrcg/cri11g.1·m·gifter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
Siikringsåtgiirdcr som har vidtagits med stöd av äldre bestämmelser skall 

efter den nya lagens ikraftträdande anses vidtagna med stöd av denna. 

5 Riksdagen 1983184. I .rnml. Nr 71 
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18 Förslag till 
Lag om ändring i utsädeslagen (1976: 298) 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagcn ( 1976: 298) 1 

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse. 
dels alt i 7 § orden "centrala frökontrollanstalten" skall utbytas mot 

''utsädeskontrollen ·'. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §2 

Om växtförädlingsavgift gäller i 
tillämpliga delar laJ;etl ( 1959:

0

92) 
om förfarandet 1·id riss konsum
tionsheskattning utom såvitt avser 
37 a-37 j §§. Beskattningsmyn
dighet är statens centrala frökon
trollanstalt. Annan som utför stats
plombering av utsäde skall debitera 
och uppbära avgiften för centrala 
frökontrollanstaltens räkning. Vite 
.fi'irelägges och utdömes al' lant
bruksstyre/sen. Till allmänt ombud 
utses tjänsteman hos lantbrukssty
rclsen. 

Varje plomberingstillfälle utgör 
sådan heskattninJ;speriod som 
m·ses i lagen om fiilfarandet l'id 
1·iss konrnmtionsheskattning. Vid 
tilliimpningen al' 19 § nämnda lag 
har verkställd debitering samma 
verkan som där angii·('f preliminärt 
hes/ut. A vgiftcn skall i sådant fall 
erläggas inom den tid som hestiim
mes av den som utför statsplombe
ring. 

Om växtförädlingsavgift gäller I 
kap., 3 kap. 7-15 §§samt 4, 5. 8 
och 9 kap. lagen ( ) om 
punktskatter och prisreglerinJ;sm·
g(fter. Beskattningsmyndighet är 
statens utsiideskontroll. Vad som 
säJ;s om beskattningsmyndiJ;het i 3 
kap. och 9 kap. 3 § niimnda /af? 
skall dock gälla lanthruksstyrelsen. 
Om annan än statens utsädeskon
troll utför statsplombering av utsä
de, skall denne debitera och uppbä
ra avgiften för utsädeskontrollens 
räkning. Till allmänt ombud utses 
tjänsteman hos lantbruksstyrelsen. 

A 1·giftssky/diJ;hct inträder l'id 
va1je plombcringstillfällc. Verk
ställd debitering har samma verkan 
som ett hes/ut enli.~t 4 kap. 3 § la
gen( )om punktskatter och 
prisreglering.rn1•gijler. Avgiften 
skall i sådant fall heta/as inom den 
tid som hestiims av den som utför 
statsplombcring. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 298. 
~Senaste lydelse 1978: 203. 
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19 Förslag till 

67 

Lag om ändring i lagen (1977: 306) om dryckesskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt 1 

dels att 3, 7. 12 och 14 *§ skall upphöra att gälla, 
dels att 6, 8, 13 och 15 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 16 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Den som inom landet yrkesmäs
sigt bedriver verksamhet som med
för skattskyldighet enligt 4 § första 
stycket skall anmäla sig för regis
trering hos riksskatteverket senast 
två veckor innan verksamheten på
börjas eller övertages. Ändras fiir
hållande som uppgil'its i anmälan 
skall riksskatteverkl't underrättas 
inom t1•å veckor efter iindringen. 

Om 1·erkställd registrering utfär
dar riksskattei·erket bevis som siin
des till den skattskyldige. 

För att avgöra om skattskyldig
het föreligger kan riksskatte1•erket 
it!fordra uppgift från näringsidkare 
som ej har anmält sig fi'ir registre
ring. 

Den som iimnar yrkesmässigt till 
landet if!fi'ira skattepliktig malt- el
kr läskedryck för försäljning till 
återförsäljare kan e.fier ansiikan re
gistreras hos riksskattcvcrkct. Änd
ras förhällande som har uppgil·its i 
ansökningshandling äger 6 och 
7 §§motsvarande tillämpning. 

Om 1•erkstiil/J registrering u(fiir
dar riksskatteverket bevis som sän
des till den skattskyldige. 

6 * 

8 § 

Föreslagen lydelse 

Den som inom landet yrkesmäs
sigt bedriver verksamhet som med
för skattskyldighet enligt 4 § första 
sty1:ket skall \'ara registrerad hos 
riksskatteverket. 

Den som yrkesmässigt Jär in 
skattepliktig malt- eller läskedryck 
till landet för försäljning till återför
säljare, kan 0111 1·erksa111hetc11 iir m· 
större omfattning eller annars om 
det .finns särskilda skiil registreras 
hos riksskatteverkct. 

13 *~ 
I deklaration för skatt på malt

och läskedrycker får särskilt för 
varje varuslag avdrag göras för 
myckenhet, som 

1 Senaste lydelse av 12 ~ 1983: 533. 
'Senaste lydelse 1978: l'.!6. 

I deklaration för skatt på malt
och läskedrycker får särskilt för 
varje varuslag avdrag göras för 
skatt på drycker, som 
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Nuvarand<' lydelse Föreslage11 lydelse 

t. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som inrättats 
för förvaring av proviant eller, såvitt avser starköl, har levererats för 
försäljning i exportbutik. 

2. har försålts till den som enligt 7 §tullförordningen ( 1973: 979) åtnjuter 
tullfrihet vid införsel av varor, 

3. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidi-
gare inträtt, 

4. har tagits i anspråk för provning, 
5. har återtagits i samband med återgång av köp. 
6. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten 

hänför sig till bristande betalning från köpare. 

A 1•drag e11/igt första stycket 6 Jår 
göras med helopp som .1Tarar mot 
sä stor del av ska11e11 somjiJr/11ste11 
visas utgöra a1· 1·arans jiJrsiilj11i11gs
pris. Har sådant avdrag gjorts och 
i11flyter diirefier heta/11i11g. skall re
dovi.rning äter liim11as ji'ir skatte11 
på de drycker hetalningen a1·ser. 

I deklaration för skatt på sprit
drycker och l'ill får avdrag giiras 
jc)r skatt på drycker som har återta
gits i samhand med iltergcl11g /l\' 

köp. 

15 § 

111.föres skattepliktig dryck till 
landet av annan än den som har 
blh'it registrerad som importör en
ligt 8 § skall dryckesskatt erläg
gas till tullmyndiglret. Tullagcn 
(1973: 670) gäller i fråga om skat
t1•11. Diirjiimte gäller 46 § lagen 
(1959: 92) om förfarandet l'id l"iss 
k on.1·11 m t ions be skattning. 

If!{iir.1· skatteplikfg dryck till lan
det av annan än den som har regi
strerat.i· som importör enligt 8 ~
skall dryckesskatt erläggas till t11ll
my11dighete11. Diin•id gäller tulla
gcn ( 1973: 670) oc/r 9 kap. 4 * lagen 
( ) om p1111ktskatter och 
prisreglering.rni•gifter. 

Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av partihandelsbola
get eller för bolagets räkning eller vid införsel av skattepliktiga drycker i 
den ordning som avses i 18 §lagen ( 1977: 293) om handel med drycker. 

16 § 

Regler .fhr fiirfarandet vid be
skattningen .finns i lage11 ( 
om punkt.skatter och prisreg/erings
lll'g(/ier. 

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

69 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på 
motorfordon 

dels att 10 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3, 9 och 16 §§skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 19 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nul'arande lydelse 

3 § 

Riksskatteverket är beskattnings
myndighet om ej annat fö(ier av 
andra stycket. Lagen (1959:92) om 
förfarandet i·id viss konsumtions
beskattning skall därvid tillämpas. 

Då skattepliktigt motorfordon in
föres till landet av annan än den 
som har registrerats som importör 
enligt 6 § andra stycket erlägges 
skatt till tullmyndighet. Därvid gäl
ler tullagen ( 1973: 670) och 46 § la
gen om förfarandet vid viss kon
.rnmtionsbe skattning. 

Deklarationsskyldighet m. m. 

Registrerad skattslcyldig skall 
liimna deklaration till riksskatte1·er
ket för mrje kalendermånad (redo
visningsperiod). I deklarationen 
skall redovisa.f skatt för de fordon 
fiir rilka skattskyldighet har inträtt 
under perioden. 

9 § 

Föreslagen lydelse 

Införs skattepliktigt motorfordon 
till landet av annan än den som har 
registrerats som importör enligt 6 § 
andra stycket skall skatt erläggas 
till tullmyndigheten. Därvid gäller 
tullagen (1973: 670) och 9 kap. 4 § 
lagen ( ) om punktskatter 
och prisregleringsavg(fier. 

Avdrag m.m. 

I deklaration får skattskyldig göra avdrag för skatt på motorfordon 
I. som har förts in i förteckning enligt 2 § exportvagnskungörelsen 

( 1964: 39) eller som, enligt bevis av tullmyndighet, av den skattskyldige 
eller för dennes räkning har förts ur landet eller förts till svensk frihamn för 
annat ändamål än att brukas där och som icke har varit registrerat eller har 
varit registrerat endast i förening med avställning, 

2. som den skattskyldige har återtagit i samband med återgång av köp 
och som icke har varit registrerat eller har varit registrerat endast i för
ening med avställning, 

3. för vilket försäljningsskatt visas ha påförts tidigare. i annat fall än 
som avses i 2 eller 

4. vars försäljning har förorsakat den skattskyldige förlust på grund av 
bristande betalning från köpare som är yrkesmässig återförsäljare av mo
torfordon. 
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Numrande lydelse 

Avdrag som avses i andra 
stycket 4 får göras med belopp som 
svarar mot så stor del av skatten 
som förlusten visas utgöra av for
donets försäljningspris. 

70 

Föreslagen lydelse 

Avdrag som avses i första 
stycket 4 får göras med belopp som 
svarar mot så stor del av skatten 
som förlusten visas utgöra av for
donets försäljningspris. Har sådant 
avdrag gjorts och inflyter därefter 
betalning, skall redol"isning åter 
lämnas för skatten på de motorfor
don som hetalningen arser. 

16 §1 

I fall som avses i 3 § andra 
stycket utgår inte skatt om fordonet 
förtullas under omständighet som 
för tullpliktig vara medför tullfrihet 
eller tullnedsättning med stöd av 7, 
11 eller 12 § eller, om annat inte 
följer av andra stycket, 13 § I tull
förordningen (1973: 979). 

I fail som avses i 3 § utgår inte 
skatt om fordonet förtullas under 
omständighet som för tullpliktig 
vara medför tullfrihet eller tullnedc 
sättning med stöd av 7. 11eller12 ~ 
eller, om annat inte följer av andra 
stycket, 13 § I tullförordningen 
(1973: 979). 

Befrielse från skatt enligt första stycket jämfört med 13 § I tullförord
ningen medges inte för 

I. fordon. för vilket rätt till avdrag föreligger enligt 9 § andra stycket I. 
om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberättigade, 

2. fordon. för vilket återbetalning av eller befrielse från skatt har medgi
vits enligt 12 §. 

Har skattefrihet enligt första stycket medgivits men har förutsättningar
na för tullfrihet eller tullnedsättning upphört, ankommer det på tullmyn
digheten all ta ut den på fordonet belöpande skatten. 

19 ($ 

Regler för förfarandet l'id be
skattningen.fi1111.1· i la1<en ( i 
om punktskatter och prisreglerings
m·g(fier. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1981: 255. 
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21 Förslag till 

71 

Lag om ändring i lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 0978: 144) om skatt på vissa 
resor 

dels att 4 och 10 §§skall upphöra att gälla, 
dels att 3, 6. 7, 9, 11 och 13 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse 

Flygning med flygplan, vars 
högsta tillåtna startvikt uppgår till 
högst 5 700 kilogram eller som är 
godkänt för befordran av högst tio 
passagerare. anses ej som chartcr
flygning. 

3 § 

Föreslagen lydelse 

Flygning med flygplan. vars 
högsta tillåtna startvikt uppgår till 
högst 5 700 kilogram och som är 
godkänt för befordran av högst tio 
passagerare. anses ej som charter
flygning. 

6 § 

Den som avser att utföra charter
flygning skall anmäla sig .fi:ir regi
strering hos riksskattcverket. 

För att avgöra om skattskyldig
het .föreligger kan riksskattererket 
infordra uppgift från den som utfi:ir 
flygning och som ej har anmält sig 
för registrering. 

Underlåter skattskyldig att utse 
representant enligt 5 § eller under
låter någon att göra anmälan eller 
lämna uppgift enligt 6 §, kan riks
skatteverket förelägga honom att 
vid vite fullgöra sin skyldighet. Fiir
suttet vite utdöms av länsskatterät
ten i Stockholms län. 

7 § 

Den skattskyldige skall \'lira re
gistrerad hos riksskatteverket.. 

Underlåter den skattskyldige att 
utse representant enligt 5 § kan 
riksskatteverket förelägga honom 
att vid vite fullgöra sin skyldighet. 
Fråga om utdiimandc ar vite prö
ras av liinsrätten i Stockholms län. 

9 §1 

Reseskatt utgår med 150 kronor per passagerare. 
Reseskatt utgår ej för passagera- Reseskatt utgår inte för passage-

re som inte fyllt 12 år. Reseskatt rare som inte fyllt 12 år. Reseskatt 
utgår ej heller för passagerare som utgår inte heller för passagerare 
deltar i charterflygning som avses i som deltar i charter11ygning som 
2 § I. 2. 4 eller 5 utan egen kostnad avses i 2 §första stycket I. 2. 4 eller 
i egenskap av anställd hos den som 5 utan egen kostnad i egenskap av 
utför.flygningen eller anordnar eller anställd hos den som utför charter-
förmedlar resa i vilken flygningrn .flygning eller anordnar eller för
ingår. medlar resa i vilken sådan jlygnini.t 

ingår. 

1 Senaste lydelse 1980: 683. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

11 § 

I deklaration får skattskyldig 
göra avdrag för rescskatt som hän
för sig till förlust på grund av bris
tande betalning från uppdragsgiva
re. 

I deklaration får den skattskyldi
ge göra avdrag för reseskatt som 
hänför sig till förlust på grund av 
oristande betalning från uppdrags
givare. A \'llrag får göras med sä 
stor del al' skatten som fiJrlustcn 
visas utgöra a1• clwrtcrflygningens 
pris. 

Har sädant al'drag gjorts och in
flyter dii/"(~fter betalning skall redu
l'isning åter lämnas för skatten f("ir 
det antal passagerare som betal
ningen avser. 

13 § 

tagen 11959: 92) 0111 förfarandet 
vid riss konsumtionsheskattning 
skall tillämpas på rese skatt. La
gens hestiimmelser om kontroll hos 
annan iin skattskyldig skall tilliim
pas ptl researrangör och ar1nw1 
som anordnar resa i 1·ilken clzarter
flygning ingår. 

Regler för förfarandet vid be
skattningenfinns i lagen ( J 

om punktskatter o<"h prisreglcrings
m•g!fter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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22 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalnirigssäkring för skatter, 
tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för 
skatter. tullar och avgifter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiircslagen lydcl.~e 

HI 

Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på 
I. skatt. tull eller avgift som avses i I §första stycket lagen ( 1971: 1072) 

om förmånsberättigade skattefordringar m. m .. 
2. ska~t enligt lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. 
3. skatte- eller avgiftstillägg eller förseningsavgift, 
4. ränta eller avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning 

av fordran enligt I. 2 eller 3. 
5. skattebelopp jämte restavgift 

eller ränta som företrädare för juri
disk person är skyldig att betala en
ligt 77 a ~ uppbördslagen ( 1953: 
272). 48 a § lagen (1968:430) om 
mervärdt::skatt. 27 a § lagen 
(1959:92i om fiJrfara11det vid 1·is.1· 
ko11sumtionsheskattni11g eller 17 § 
I mom. lagen ( 1958: 295) om sjö
mansskatt. 

5. skattebelopp jämte restavgift 
eller ränta som företrädare för juri
disk person är skyldig att betala en
ligt 77 a § uppbörd slagen ( 1953: 
272). 48a§ lagen (1968:430) om 
mervärdeskatt, 17 ~ I morn. lagt::n 
(1958: 295) om sjömansskatt eller 5 
kap. 17 § lagen ( ) om punkt
skatter och prisregleri11gsm•gijier. 

Betalningssäkring får användas också i fråga om sådan fordran på ut
ländsk skatt, tull eller avgift. för vilkt::n säkt::rställandc av betalning får ske 
här i 1iket enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
Åtgärder som har vidtagits med stöd av äldre bestämmelser skall efter 

den nya lagens ikraftträdande anses vidtagna med stöd av denna. 

I Senaste lydelse 1981: n 18. 
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23 Förslag till 

74 

Lag om ändring i lagen (1982: 691) om skatt på vissa kassettband 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 691) om skatt på vissa 
kassettband 

dels att 12 * skall upphöra att gälla, 
dels att 5, 10 och I I §§skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 19 §. av nedan angivna 

lydelse. 

Numrande lydelse 

Riksskatteverket är, utom i fall 
som al'ses i andra stycket, beskatt
ningsmyndighet för kassettskatt. 
Diirvid gäller lagen (1959:92) om 
.fi:irfarandet vid l"iss konsumtions
beskattning. 

Då ett skattepliktigt band införs 
till landet av någon som inte har 
blivit registrerad enligt 9 §. skall 
skatten erläggas till tullmyndighe
ten. I sådana fall gäller tullagen 
( 1973: 670) i fråga om skatten. 
Dessutom gäller 46 § lagen 
(1959:92) om förfarandet l'id riss 
konsumtionsbeska ttning. 

5 § 

Föreslagen lydelse 

Da ett skattepliktigt band införs 
till landet av någon som inte har 
blivit registrerad enligt 9 §. skall 
skatten erläggas till tullmyndighe
ten. I sådana fall gäller tullagen 
( 1973: 670) i fråga om skatten. 
Dessutom gäller 9 kap. 4 § lagen 
( ) om punktskatter och prisreg
leringsa 1•gifter. 

JO§ 

Skattskyldig skall lämna deklaration till riksskatteverket för varje period 
om två kalendermånader räknat från kalenderårets början (redovisningspe
riod). 

Riksskatte1•erket får, niir särskil
da skii/fiireliggcr, medge att dekla
ration lämnas för helt kalenderär. 

11 ~I 

I deklarationen skall skatt redovi
sas för de band fi'ir 1·ilka skattskyl
dighet har intriitt under perioden. 
Avdrag får göras för skatt på så
dana band 

I. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där, 

2. för vilka skattskyldighct tidi
gare enligt denna lag har inträtt. 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp, 

1 Senaste lydelse 1983: 222. 

l deklarationen får avdrag göras 
för skatt på sådana band 

1. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där, 

2. för vilka skattskyldighet tidi
gare enligt denna lag har inträtt, 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp. 
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Nurnrande lydelse 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige, i den mån förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen, 

5. för vilka sådan avgift som 
avses i ett den 2 mars 1982 träffat 
avtal mellan staten samt Sveriges 
Biografägareförbund. Folkets Hus
föreningarnas Riksorganisation, 
Föreningen Våra Gårdar. Sveriges 
Filmuthyrareförening u. p. a .. För
eningen Sveriges Filmproducenter 
och föreningen IFPI-VIDEO har 
erlagts till stiftelsen Svenska Film-
institutet. 

Avdrag som avses i första 
stycket 5 får göras även om avgif
ten har erlagts efter redovisnings
periodens utgång men före den tid
punkt som cl\"ses i 12 §. 

75 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige, i den mån förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen, 

5. för vilka sådan avgift som 
avses i ett den 2 mars 1982 träffat 
avtal mellan staten samt Sveriges 
Biografägareförbund, Folkets Hus
föreningarnas Riksorganisation. 
Föreningen Våra Gårdar. Sveriges 
Filmuthyrareförening u. p. a., För
eningen Sveriges Filmproducenter 
och föreningen IFPI-VIDEO har 
erlagts till stiftelsen Svenska Film
institutet. 

A rdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som si·arar mot 
stl stor del av skatten som.förlusten 
l'isas 11t1tiira av bandens Jörsii/j
ningspris. Har sådant avdrag 
Kiorts och inflyter därefter betal-
11in1t skall redol"isnin1t åter lämnas 
för skatten pd de band som betal-
ningen m·ser. 

Avdrag som avses i första 
stycket 5 får göras även om avgif
ten har erlagts efter redovisnings
periodens utgång men före den tid
punkt då deklarationen skall ha 
kommit ii1 till beskattnin1tsmyn-
di1theten. 

deklarationen skall även uppges det antal skattepliktiga ljudkassett
band. med angivande av deras speltid. som den skattskyldige har använt 
för sådan inspelning eller kopiering som sker yrkesmässigt. 

/C) § 

Regler .f("ir förfarandet l"id be
skattningen .finns i lagen ( J om 
punktskatter och prisregleringsm·
g(fter. 

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

Lag om ändring i lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 1200) om skatt på video
bandspelare 

dels att 7 § skall upphöra att gälla. 
dels att 3. 8 och 9 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse 

Riksskattevcrket är, utom i fi1/I 
so111 ai·s<'S i andra stycket. heskatt
ningsmyndighet. Därvid gii/ler la
gen ( 1959:92) 0111 fii1:farandet 1·id 
viss konsumtionsheskattning. 

Då en videobandspelare införs 
till landet av någon som inte är re
gistrerad som importör enligt 6 § 
andra stycket, skall skatten erläg
gas till tullmyndigheten. I sådana 
fall gäller tullagen ( 1973: 670) i fråga 
om skatten. Dessutom gäller 46 .~ 

fogen om f6rfarandet rid viss kon
sumtionsheskattning. 

l deklarationen skall skatt redo
l'isas för de 1·ideobandspe/are j{"ir 
l'ilka skatt skyldighet har inträtt un
der redol'isningsperioden. Avdrag 
får göras för skall på sådana video
bandspelare 

I. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamål än att användas där, 

2. för vilka skattskyldighel enligt 
denna lag tidigare har inträtt, 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp, 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige. i den mån förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen. 

Avdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som svarar mot 
så stor del av skatten som förlusten 
visas utgöra av varans försäljnings
pris. 

8 § 

Föreslugen lydelse 

D<l en videobandspelare införs 
till landet av någon som inte är re
gistrerad som importör enligt 6 § 
andra stycket, skall skatten erläg
gas till tullmyndigheten. I sådana 
fall gäller tull agen ( 1973: 670) i fråga 
om skatten. Dessutom gäller 9 kap. 
4 § lagen ( ) 0111 punktskatter 
och prisrcgleri11g.1·m·g(fter. 

l deklaratL111 får avdrag göras för 
skatt på sådana vidi.:obandspclare 

l. som har förts ut ur landet eller 
förts till svensk frihamn för annat 
ändamill än att användas där, 

2. för vilka skattskyldighet enligt 
denna lag tidigare har inträtt, 

3. som har återtagits i samband 
med återgång av köp, 

4. som har sålts med förlust för 
den skattskyldige, i den mån förlus
ten hänför sig till bristande betal
ning från köparen. 

Avdrag enligt första stycket 4 får 
göras med belopp som svarar mol 
så stor del av skatten som förlusten 
visas utgöra av varans försäljnings
pris. Har st/dant m·drag gjorts och 
inflyter däre.fier hetalni11g skall re
dm•isning äter lämnas .fi'ir skatten 
ptl den \'ara som betalningen avser. 
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Numrande lydelse 

Deklarationen skall ha kommit in 
till riksskatteverket senast den fem
te i andra månaden efter utgången 
av redovisningsperioden. 

77 

Föreslagen lydelse 

Regler för fö1farandet vid be
skattningen finns i lagen ( ) om 
punktskatter och prisregleringsav
g1jier. 

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

Lag om ändring i lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:1201) om skatt på viss 
elektrisk kraft 

dels att 8 § skall upphöra att gälla. 
dels att 2 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Riksskatteverket är beskattnin{?s
myndiglzet. Lagen ( 1959:92) om 
förfarandet 1•id viss konsumtions
beskattning tillämpa.i· på skatt en
ligt denna la[?. 

Den som iir skattskyldiR skall 
lämna deklaration till riksskatte1•er
ket för varje kalendermånad. 

Om särskilda skiil föreligger f{1r 
riksskatteverket medge att en de
klaration lämnas för helt kalen
derår. 

I deklarationen får den skattskyl
dige göra avdrag från den skatte
pliktiga kraften med för kraftverk 
och år räknat sex miljoner kilowatt
timmar minskat med fyrtio procent 
av skillnaden mellan den skatteplik
tiga kraften och sex miljoner 
kilowattimmar. 

7§ 

Föreslagen lydelse 

Re{?ler för förfarandet vid be
skattningen finns i lagen ( J om 
punktskatter och prisreglering.l'lll'
gifter. 

I deklaration får den skattskyldi
ge göra avdrag från den skatteplik
tiga kraften med för kraftverk och 
år räknat sex miljoner kilowattim
mar minskat med fyrtio procent av 
skillnaden mellan den skattepliktiga 
kraften och sex miljoner kilowatt
timmar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 
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26 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1983: 000) om skatt på omsättning av vissa 
värdepapper 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1983: 000) om skatt på omsätt
ning av vissa värdepapper 1 

dels att 7 § skall upphöra att gälla, 
dels att 9 och 10 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för bestämda rcdovis
ningsperioder. 

Redovisningsperioden är kalendermånad för den som är skattskyldig 
enligt 3 § första stycket och halvt kalenderår för den som är skattskyldig 
enligt 3 § andra stycket. 

Deklarationen skall ha kommit in 
till beskattningsmyndigheten se
nast den 25 i mänaden efter redv
vi.rningsperiod.-n. I deklaratio11.-11 
skall redovisas .1·katt för den om
sättning för l'ilken skattskyldighet 
inträtt under redovisningsperioden. 

Lagen ( 1959: 92) om ./iJ1farandet 
l'id viss konsumtionsheskattning 
tillämpas i .f/"dga om skatt enligt 
denna lag. 

10 § 

Regler j(';r fiJ1j(1randet vid be
skattningen finns i lagen ( ) om 
punktskatter och prisrcgleri11gs11v
gifter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Prop. 1983/84: 48. 
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27 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 000) om särskild avgift för elektrisk 
kraft från kärnkraftverk 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1983: 000) om särskild avgift för 
elektrisk kraft från kärnkraft verk 1 

dels att 2 § skall upphöra att gälla, 
dels att 6 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'arande lydelse 

Den som iir al'g(ftsskyldig skall 
lämna deklaration till riksskattt'l"er
ket för rarje kalendermånad. De
klarationen skall ha kommit in till 
riksskattei·erket senast den 25 i må
naden efter den månad som dekla
rationen avser. 

6§ 

Föreslagen lydelse 

Regler för förfarandet vid be
skattningen finns i lagen ( ) 0111 

punktskatter och prisregleri11g.1·m·
gijier. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

' Prop. 1983/84: fi2. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

81 

vid regeringssammanträde 

1983-04-21 

~ärvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson. 

Lundkvist, Feldt, Sigurdsen. Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen. Anders

son. Rainer. Boström. Bodström, Dahl, R. Carlsson. Holmberg. Hell

ström, Thunborg 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Lagrådsremiss om nya förfaranderegler för punktskatter och prisreglerings

avgifter 

1 Inledning 

I lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning. LFK, 

ges formella och processuella regler för punktskatterna. LFK tillämpas 

också när det gäller avgifter inom prisregleringen för jordbruket och fisket. 

I skatte- och avgiftsförfattningarna anges om och i vilken utsträckning 

förfarandelagen skall tillämpas på skatten eller avgiften. 

Den 20 maj 1969 tillkallade chefen för finansdepartementet en utredning 

med uppdrag att se över gällande bestämmelser på vissa delar av punkts

katteornrådet. Utredningen. som har arbetat under namnet punktskatteut
redningen, har tidigare lämnat ett flertal förslag till ändringar av de materi

ella bestämmelserna för vissa av punktskatterna. Förslagen har lett till ny 

eller ändrad lagstiftning t.ex. när det gäller den särskilda varuskatten. 

dryckesskatten och försäljningsskatten på motorfordon. 

Punktskatteutredningen har avslutat sitt arbete med en översyn av be

skattningsförfarandet för punktskatterna och prisregleringsavgifterna. Ut

redningens slutbetänkande Punktskatter och prisregleringsavgifter, SOU 

1981: 83-84. avlämnades i november 1981 1
• Betänkandet innehåller bl. a. 

förslag till en ny lag om punktskatter och prisregleringsavgifter. som avses 

ersätta LFK. Till protokollet i detta ärende bör fogas utredningens sam

manfattning av betänkandet som bilaga 1. 

1 Ledamöter vid avlämnandet av betänkandet: departementsddet Karl-lngmar Ed
strand. ordförande. f.d. skattcdircktören Einar E:son Thulin. byråchefen Bo Willart 
och regeringsrådet Ulla Wadcll. 

6 RikJdaxen 198318../. l sam/. Nr 71 
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Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan

serna och en sammanfattning av remissyttrandena bör fogas till protokollet 

i detta ärende som bilaga 2. 

Jag avser nu att ta upp frågan om lagstiftning på grund av punktskatteut

redningens förslag. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Allmänna synpunkter 

2. i. i En ny förfarande/ag fiir punktskatter och prisreglering.rnl'gifter 

Punktskatterna innefattar ett stort antal skatter och avgifter som i regel 

tas ut på konsumtionen av varor och tjänster inom landet. Beskattningen 

avser konsumtion av mycket varierande beskaffenhet. Exempelvis räknas 

till punktskatterna den allmänna energiskatten på oijeprodukter m. m., 

tobaksskatten, dryckesskatten. vägtrafikskatten. den rcseskatt som utgår 

vid chartertlygning, stämpelskatt som tas ut på aktier vid bildande av 

aktiebolag m. m. Beskattningen ger stats verket betydande skatteinkom

ster. För budgetåret 1983/84 beräknas således uppbörden av punktskat

terna totalt uppgå till ca 32,5 miljarder kr. 

Uppbörden av de olika punktskatterna är emellertid av mycket varieran

de storlek. Antalet skattskyldiga skiljer sig vidare markant. Dessa och 

andra faktorer har medfört att både de materiella och de formella reglerna 

skiljer sig avsevärt mellan de olika punktskatteförfattningarna. Till detta 

har också medverkat att fö1fattningarna tillkommit vid olika tidpunkter. 

De ca 20 olika punktskatteförfattningarna. vartill kommer ett avsevärt 

antal tilliimpningsförfattningar m. m .. innehåller de materiella reglerna för 

beskattningen. Det är således frågor om skattesatser. de skattepliktiga 

objekten, vem som är skattskyldig, tiden för skattskyldighetens inträde 

m. m. I varierande omfattning finns i författningarna o~~kså bestämmelser 

som avser själva beskattningsförfarandet. Således regleras bl. a. frågor om 

registrering av skattskyldiga, rcdovisningsperioder och deklarationstider i 

skatteförfattningarna. 

Gemensamma formella och processuella regler för beskattningen finns 

emellertid samlade i LFK. L1gen iir i varierande omfattning tillämplig för 

de olika punktskatterna och för vissa avgifter med anknytning till punkt

skatterna. t.ex. totalisatoravgift och överlastavgift. Vidare gäller lagen i 

vissa delar för de prisreglcringsavgifter som tas ut på jordbruksprodukter 

och fisk samt för viixtförädlingsavgift. 

LFK innehåller bestämmelser om uppgiftsskyldighet och deklarations

skyldighet. regler om när skatten skall betalas och om anstånd med skatte

betalning m. m. Vidare regleras i lagen beslutsordningen. skattekontrollen 
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och förhandsbesked i fråga om punktskatter. I LFK finns också bestäm

melser om skattetillägg och förseningsavgift. 

Punktskatteutredningen har funnit att LFK är i behov av en genomgri

pande översyn. Den utveckling som skett inom skatteområdet i övrigt har 

lett till att LFK i många fall framstår som otidsenlig. Många frågor är 

dessutom ofullständigt reglerade i lagen. Detta gäller särskilt beslutsord

ningen och skattekontrollen. Utredningen föreslår därför att LFK ersätts 

med en ny lagstiftning, lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter, 

LPP. Därvid kan en mer enhetlig reglering av förfarandet åstadkommas för 

skatterna och avgifterna. De enskilda skatte- och avgiftsförfattningarna 

kan också förenklas och förenhetligas genom att åtskilliga bestämmelser 

kan överföras till LPP. Den nya lagstiftningen skall enligt förslaget - i de 

delar där det är möjligt - anpassas till vad som nu gäller för inkomstskat

ten och mervärdeskatten. 

Remissinstanserna har genomgående vitsordat behovet av att ersätta 

LFK med en modern lagstiftning. Flera remissinstanser har anfört att 

åtskilligt står att vinna i att förfarandereglerna inom punktskattcområdet 

anpassas till annan lagstiftning. Det har bl. a. framhållits att' reformen 

skulle innebära påtagliga lättnader för sådana skattskyldiga som har att 

betala både mervärdeskatt och en eller flera punktskatter. 

Den av punktskatteutredningen föreslagna nya lagen om punktskatter 

och prisregleringsavgifter har utformats med ledning av utvecklingen på 

andra rättsområden. Särskilt har uppbyggnaden av mervärdeskattens re

gelsystem beaktats. Vidare har en anpassning skett till I.ex. kontrollregler 

och regler om indrivning m. m. i taxeringslagen ( 1956: 623), TL. och upp

bördslagen ( 1953: 272), UBL. Remissinstanserna har understrukit behovet 

av denna anpassning. och ansett att utrcdningsförslaget i allt väsentligt 

svarar mot de krav som kan ställas i det avseendet. 
Jag delar utredningens och remissinstansernas bedömning att det finns 

ett starkt behov av enhetligare och enklare förfaranderegler för punktskat

terna. Många frågor är nu ofullständigt reglerade i lagstiftningen, det gäller 

bl. a. beslutsordningen och skattekontrollen. För den direkta beskattning

en och för mervärdeskatten är förfarandereglerna utbyggda i en helt annan 

omfattning. I jämförelse med den förhållandevis moderna lagstiftningen på 

dessa områden framstår bestämmelserna i LFK och i vissa av punktskatte

författningarna som otidsenliga. Detta förorsakar onödiga problem och 

extra arbete för skattskyldiga och myndigheter. Den bristande regleringen 

av vissa frågor kan också vara till nackdel ur rättssäkerhetssynpunkt. Det 

är således enligt min mening angeläget att förfarandet för punktskatterna 

nu moderniseras och effektiviseras. 

Utredningens förslag till en enhetlig reglering av dessa frågor svarar 

enligt min mening väl mot de krav som bör ställas på en ny förfarandelag 

för punktskatterna och prisregleringsavgifterna. Förslaget innebär en väl 

avvägd anpassning till nyare lagstiftning pa andra områden. De föreslagna 
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bestämmelserna innebär i övrigt väsentliga kompletteringar, förenklingar 

och förtydliganden av det nuvarande regelsystcmct. Vidare möjliggörs en 

förenkling av de enskilda punktskatte- och avgiftsförfattningarna. 

Enligt min mening bör LFK därför nu ersättas med en ny lag, i huvudsak 

utformad enligt det förslag utredningen har lagt fram. Jag avser i det 

följande att ta upp detaljerna i förslaget till närmare överväganden. 

2 .1.2 Tilliimpningsomräde 

Enligt I § LFK skall lagen tillämpas på skatt eller annan avgift i den mån 

särskild föreskrift därom har lämnats. I de enskilda skatte- och avgiftsför

fattningarna anges i vilken utsträckning LFK skall tillämpas på skatten 

eller avgiften. Beträffande ett stort antal skatter är LFK i sin helhet 

tillämplig. Detta gäller för särskild varuskatt, allmän energiskatt, bensin

skatt, vattenkraftskatt, tobaksskatt, avgift på vissa dryckesförpackningar, 

särskild avgift på oljeprodukter. dryckesskatt, försäljningsskatt på motor

fordon, rescskatt, kassettskatt och videoskatt. I fråga om reklamskatt och 

spelskatt är LFK med vissa mindre undantag tillämplig. För lotterivinst

skatt, stämpelskatt på aktier. vägtrafikskatt och tillfällig vinstskatt är LFK 

endast delvis tillämplig. 

LFK är vidare med vissa begränsningar tillämplig på de prisreglerings

avgifter som tas ut enligt lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets 

område och lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område. Jord

bruksnämnden,JN, har emellertid med stöd av bemyndiganden i författ

ningarna beslutat om vissa inskränkningar i tillämpningen av LFK: s regler 

för prisreglcringsavgifterna. 

Bestämmelserna i LFK tillämpas vidare pä avg;ft enligt bilskrotningsla

gen ( 1975: 343) och i viss utsträckning på avgift enligt lagen ( 1972: 435 J om 

överlastavgift och på växtförädlingsavgift enligt Ulsädcslagen ( 1976: 298). 

Införs varor till landet tas punktskatter och avgifter ut i den ordning som 

föreskrivs i tullagen ( 1973: 670). I vissa fall kan dock en importör registre

ras hos riksskatteverkct, RSV. och skatt tas då ut i den ordning som gäller 

för verksamhet inom landet. 

Utredningen föreslår att LPP i princip skall ha samma tillämpningsområ

de som LFK. LPP skall således enligt förslaget i sin helhet vara tilliimplig 

på punktskatterna och prisregleringsavgifterna, om avvikande bestämmel

ser inte tagits in i skatte- eller avgiftsförfattningarna. 

I fråga om vägtrafikskatt föreslår utredningen att LPP endast skall 

tillämpas i den mån detta anges i v~igtrafikskattclagen ( 1973: 60 I). Denna 

ordning, som överensstämmer med den nuvarande. föreslås också gälla för 

överlastavgift och för växtförädlingsavgift. 

Enligt förslaget skall vidare. liksom f. n .. förfarandereglerna inte tilläm

pas för skatter och avgifter som tas ut vid import. I dessa fall skall 

bestämmelserna i tullagen tilliimpas. 

Remissinstanserna har inte haft något att invända mot det av utredning-
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en föreslagna tillämpningsområdet för den nya lagstiftningen. För egen del 

anser jag också att det inte för närvarande finns skäl att utvidga tillämp

ningsområdet utöver vad som nu gäller för LFK. I fråga om vägtrafikskat

ten delar jag utredningens uppfattning att det särskilda förfarande som i 
vissa delar byggts upp för denna skatt gör att de föreslagna bestämmelser

na i LPP endast kan tillämpas i begränsad utsträckning. Detsamma gäller 

för överlastavgift och för växtförädlingsavgift. Jag föreslår således att LPP 

ges det av utredningen föreslagna tillämpningsområdet. 

2.2 Redovisning av skatt 

För punktskatter och prisrcgleringsavgifter skall de skatt- och avgifts

skyldiga lämna uppgifter till beskattningsmyndigheten om sin skatt. Vanli

gen lämnas uppgifterna för bestämda tidsperioder, som varierar för de 

olika skatterna och avgifterna. För vissa skatter och avgifter lämnas dock 

uppgifterna inte periodiskt på detta sätt, utan för varje tillfälle då skatt eller 

avgift skall tas ut. 

Uppgifterna lämnas i en deklaration som. när redovisningsperioder till

lämpas, i allmänhet skall avges omkring en månad efter periodens utgång. 

Samtidigt skall skatten eller avgiften betalas. I deklarationen skall skatt tas 

upp för de varor eller tjänster för vilka skattskyldighet har inträtt under 

redovisningsperioden. 
Bestämmelserna om när skattskyldigheten och redovisningsskyldighe

ten inträder, redovisningsperiodernas längd och deklarationstiden varierar 

nu väsentligt för de olika punktskatterna och avgifterna. Utredningen har 

föreslagit att reglerna skall samordnas särskilt i fråga om redovisningsperi

oderna rn.:h deklarationstidens längd. Vidare föreslås att tiden för redovis

ningsskyldighetens inträde närmare knyts till företagens bokföring. I sam

band därmed föreslås också justeringar av tidpunkten för skattskyldighe

tens inträde för vissa av punktskatterna. 

2 .2. I Skattskyldiglzetens inträde 

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av avgörande betydelse när 

det gäller att bestämma om skatt skall tas ut och i så fall med vilket belopp. 

Tidpunkten är vanligen också avgörande för när redovisningsskyldighetcn 

för skatten skall inträda. För en viss redovisningsperiod redovisas då den 

skatt för vilken skattskyldighet har inträtt under perioden. 

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde finns i skatteförfatt

ningarna. För en större grupp skatter är reglerna relativt enhetliga. Här 

inträder skattskyldigheten vid leverans till köpare eller dessförinnan när 

skattepliktiga varor eller nyttigheter tas i anspråk för andra ändamål än 

försäljning. Inom den gruppen finns emellertid speciella fall. 

Några andra skatter kan sägas ha en kontantmetod. Skattskyldigheten 
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inträder när köparen betalar. Det gäller dryckesskatten för spritdrycker 

och vin och reklamskatten. 

Att leveranstidpunkten vanligen är avgörande för skattskyldighetens 

inträde innebär väsentliga praktiska fördelar. Dessa har också åberopats 

när motsvarande ordning införts i mervärdeskattelagen ( 1968: 430), ML, 

från den I januari 1981. 

Några helt enhetliga regler om skattskyldighetens inträde finns således 

inte på punktskatteområdet. Utredningen anför att den nuvarande oenhet

ligheten i allt väsentligt förorsakas av olikheter i skatternas uppbyggnad. 

Utredningen har därför inte ansett det lämpligt att i detta sammanhang 

försöka skapa enhetliga regler. Eftersom tiden för skattskyldighctcns inträ

de har betydelse för bestämmande av tiden för redovisningsskyldigheten, 

och utredningen föreslår nya regler i denna del, föreslås dock i några fall 

även ändrade regler när det gäller skattskyldighetens inträde. 

För reklamskatten gäller som tidigare nämnts en kontantmetod, dvs. 

skattskyldigheten inträder när köparen betalar. Utredningen föreslår att 

skattskyldighetens inträde i stället knyts till offentliggörande av annons, 

leverans av trycksak och annars när skattepliktig reklam återges. På det 

sättet kan tiden för skattskyldighetens inträde kopplas till den fysiska 

hanteringen av reklamen m. m .. på samma sätt som gäller för övriga 

punktskatter. Vidare möjliggör ändringen att skattercdovisningen kan ske 

samordnad med affärsbokföringen. För reklamskatten föreslår utredning

en vidare att skattskyldighet skall inträda också när förskottsbetalning 

sker. 

När det gäller skatten på vin- och spritdrycker inträder enligt nuvarande 

regler skattskyldigheten för AB Vin- och Spritcentralen när betalning 

erhålls från Systembolaget AB. Enligt förslag i prop. 1982/83: 150 skall 

emellertid skattskyldighetens inträde knytas till leveranserna på samma 

sätt som gäller för flertalet andra skatter. Ändringen föreslås träda i kraft 

den I januari 1984. 

Remissinstanserna har inte haft något att invända mot förslaget att 

tidpunkten för skattskyldighetens inträde när det gäller reklamskatten skall 

bestämmas efter samma principer som för övriga skatter. En remissinstans 

har dock anfört att det inte finns tillräckliga skäl för att skattskyldighet för 

reklamskatt skall inträda redan när förskottsbetalning sker. 

För egen del vill jag anföra föijande. Som utredningen funnit saknas 

förutsättningar att nu skapa en fullständig enhetlighet när det gäller tid

punkten för skattskyldighetens inträde. De materiella beskattningsrcglerna 

i de olika punktskatteförfattningarna är inte så enhetliga att detta f. n. är 

möjligt. Ändringar bör därför nu i huvudsak endast göras i de fall detta 

erfordras vid införandet av de nya rcdovisningsmetoder jag i det följande 

kommer att förorda. 

För reklamskattens del bör skattskyldigheten inträda redan när skatte

pliktig annons offentliggörs. när skattepliktig reklamtrycksak levereras till 



Prop. 1983/84: 71 87 

köpare eller annars tas ut från rörelse eller när skattepliktig reklam i annan 

form återges. Enligt min mening bör skattskyldighet dock. som utredning

en föreslagit, inträda tidigare om förskottsbetalning sker. En sådan be

stämmelse finns inte för övriga punktskatter men gäller för mervärdeskat

ten. Det är angeläget att en samordning med mervärdeskattens regler kan 

göras för reklamskatten. För vissa områden av reklamskatten gäller vidare 

att det är vanligt med olika former av förskottsbetalningar. Att skattskyl

dighet inträder redan vid dessa betalningar kan i vissa fall underlätta 

tillämpningen av bestämmelserna. 

Utredningen har vidare tagit upp frågan om skattskyldigheten för allmän 

energiskatt för elektrisk kraft. 

Skatten för elektrisk kraft skall f. n. erliiggas av den som förbrukat 

kraften. Den formella skattskyldigheten ligger således hos förbrukaren av 

den skattepliktiga nyttigheten. vilket avviker från vad som normalt gäller 

på punktskatteområdct. Den ordning som gäller i dag har sitt ursprung i 

överväganden som gjordes när beskattningen av elektrisk kraft infördes år 

1951. Det ansågs då olämpligt att lägga skattskyldigheten i producentledet 

med hänsyn till att det var vanligt med långtidsavtal om kraftkveranser 

som medförde att producenterna var förhindrade att vältra över skatten på 

konsumenterna. 

Redovisningen av skatt görs av producenter eller distributörer av elek

trisk kraft som registrerats hos RSV. Även om dessa inte är formellt 

skattskyldiga har de i huvudsak samma skyldigheter som gäller för skatt

skyldiga enligt andra skatteförfattningar. 

Utredningen föreslår att den formella skattskyldigheten flyttas över till 

dem som är redovisningsskyldiga för skatten. bl. a. mot den bakgrunden 

att de flesta av de nämnda långtidsavtalen nu har löpt ut. 

Enligt min mening bör utredningens förslag i denna del. som godtagits av 
rcmissinstanserna. genomföras. Omläggningen medför att man för skatten 

på elkraft även formellt inför den ordning som gäller för andra punktskat

ter. Jag föreslår således att skattskyldigheten för elektrisk kraft läggs på 

den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar elektrisk kraft. 

Utredningen har också lämnat förslag till ändringar i bestämmelserna om 

skattskyldigheten vad avser vissa av prisreglcringsavgifterna. nämligen 

leveransavgiften för potatis och den avgift för fisk som f. n. betalas in till 

JN av kommunal fiskhamnsförvaltning eller annan organisation som bedri

ver fiskauktioner. 

Vad avser leveransavgiften för potatis iir f. n. den som odlar s.k. fabriks

potatis (potatis avsedd för sprit- och stärkelseframställning) avgiftsskyldig. 

Avgifterna betalas emellertid in till JN av det bränneri eller den stärkelse

fabrik dit potatisleveransen skett. Enligt utredningen bör jordbruksprisrcg

lcringslagen ändras så att br~innerier och stärkelsefabriker även görs for

mellt avgiftsskyldiga. 

I fråga om avgifterna för fisk gäller nu den ordningen att köparen är 
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avgiftsskyldig för fisk som köpts på fiskauktion. Avgiften betalas emeller

tid av köparen till den som driver fiskauktionen (kommunal fiskhamnsför

valtning eller annan). vilken i sin tur levererar in avgiften till JN. Enligt 

utredningen bör den som har att betala in avgiften till JN fortsättningsvis 

även vara formellt avgiftsskyldig. 

De av utredningen föreslagna ändringarna i denna del har inte rönt några 

invändningar från remissinstanserna. Enligt min mening bör utredningens 

förslag genomföras eftersom detta innebär en förenkling och ett förtydli

gande av avgiftssystemet. Jag föreslår därför att skattskyldighetsbestäm

melserna i dessa avseenden ändras på angivet sätt. 

2 .2 .2 Redol"isningsskyldighetens inträde 

För flertalet punktskatter gäller enligt de nuvarande reglerna att tidpunk

ten för skattskyldighetens inträde sammanfaller med tidpunkten för redo

visningsskyldighetens inträde. I deklarationen för varje redovisningsperi

od skall skatten på de varor tas upp för vilka skattskyldighet inträtt under 

perioden. I deklarationen för viss redovisningsperiod skall därför tas upp 

de leveranser och uttag som skett under perioden även om fakturering och 

bokföring av fordringar som uppkommit genom leveranserna äger rum 

först under en senare redovisningsperiod. I den mån en sådan eftersläpning 

förekommer skulle det därför vara nödvändigt att den skattskyldige - om 

författningarnas redovisningsföreskrifter skall kunna följas - vid sidan av 

den vanliga bokföringen har en separat bokföring till underlag för skattcre

dovisningcn. 
I praktiken har dock beskattningsmyndigheten godtagit en skatteredo

visning som utgår från faktureringen. I normalfallen brukar sådana för

skjutningar av redovisningen som medför att skatten redovisas i perioden 

efter den då leveransen skett av revisorerna anmärkas som periodiserings

fel men inte leda till någon justering. Vid skattehQjningar gör man emeller

tid korrigeringar av sådana periodiseringsfcl. 

En betydande del av de skattskyldiga tillämpar därför i praktiken redan 

nu en redovisningsmetod som bygger på en bokföringsmässig redovisning 

av· skatten. 

I fråga om mervärdeskatten gäller fr. o. m. den I januari 1981 att skatt 

skall redovisas räkenskapsenligt. Skatteredovisningen skall ske när affärs

händelse, genom vilken skattskyldighct har inträtt, bokförs eller borde ha 

bokförts (5 a § MLJ. Metoden innebär att redovisningen - utöver kon

tanta betalningar - skall innefatta uppkomna fordringar. Enligt bokfö

ringslagen. ( 1976: 125) BFL. skall fordringar bokföras så snart det kan ske 

sedan faktura eller annan handling. som grundar anspråk på vederlag 

utfärdats eller sådan handling bort föreligga enligt god affärssed (8 ~ andra 

stycket BFU. Den nuvarande ordningen innebär således att viss kortare 

tid kan förilyta från det leverans skett till dess fordran på köparen bok-
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förts. Anknytningen till faktureringen gör att denna redovisningsmetod 

vanligen benämns faktureringsmetoden. 

Vissa näringsidkare tillåts att dröja med bokföring av fordringar och 

skulder tills betalning sker (8 §tredje stycket BFL, som kompletterats med 

anvisningar från bokföringsnämnden). Någon löpande eller periodisk 

grundbokföring av obetalda fakturor sker inte under året. Vid räkenskaps

årets slut skall dock alltid då obetalda fordringar bokföras. Denna metod 

för bokföringen benämns kontantprincipen. i mervärdeskattesammanhang 

bokslutsmetoden. Enligt bokföringsnämndens anvisningar får näringsidka

re som har en årsomsättning som inte överstiger ett belopp som motsvarar 

20 gånger basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring gene

rellt tillämpa kontantprincipen. 

Utredningen föreslår att faktureringsmetoden alltid skall tillämpas vid 

redovisningen av punktskatterna. Enligt utredningen innebär detta för de 

större företagen med datoriserade bokföringsrutiner, som svarar för redo

visningen av den helt övervägande delen av de olika skatterna, i huvudsak 

endast ett lagfästande av nuvarande redovisningspraxis. Enligt utredning

en bör även för de medelstora och för de mindre företagen en skatteredo

visning som utgår från bokföringsskyldigheten enligt BFL vara mest lämp

lig. 

Vissa transaktioner föranleder skattskyldighet utan att bokföringsåtgärd 

behöver företas enligt BFL. För sådana fall föreslås en regel i LPP som 

anger att skyldigheten att redovisa skatten uppkommer samtidigt med 

skattskyldigheten. 

Remissinstanserna är genomgående positiva till förslaget om en över

gång till bokföringsmässig redovisning av punktskatterna. Bl.a. framhålls 

att ändringen innebär att skatteredovisningen samordnas med den vanliga 

affärsbokföringen. En samordning sker även med mervärdeskatteredovis

ningen. Detta ger enligt remissinstanserna bl. a. kontrollmässiga fördelar. 

Enligt min mening är det som främst talar för att använda fakturerings

metoden vid skatteredovisningen de redovisningstekniska fördelarna. Ge

nom en sådan metod uppnås en samordning mellan den vanliga affärsbok

föringen och skatteredovisningen. Det underlättar arbetet för de skattskyl

diga och skapar bättre förutsättningar för beskattningsmyndighetens kon

troll verksamhet. Vidare är det av värde att reglerna för redovisningen av 

punktskatter och mervärdeskatt kan göras lika. En övergång till fakture

ringsmetoden skulle för flera punktskatter innebära ett lagfästande av nu 

tillämpad redovisningspraxis. 

Omläggningen till faktureringsmetoden för mervärdeskatteredovisning

en var förenad med vissa problem på grund av verkningar på de skattskyl

digas likviditetsförhållanden. Med tillämpning av kontantmetoden upp

kommer skyldighet att redovisa skatten först när betalning erhålls från 

köparen. Om säljaren lämnar lång kredit till köparen medför fakturerings

metoden en avsevärd tidigareläggning av redovisningsskyldigheten. För 
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att komma till rätta med dessa problem förenades omläggningen med 

särskilda övergångsbestämmelser. På punktskatteområdet uppkommer i 

allmänhet inga sådana likviditetsproblem. Det iir endast för skatten på 

annonser och reklam som frågan uppkommer. Jag återkommer i det föl

jande till detta. 

Jag föreslår således att redovisningen av punktskatterna skall ske så att 

till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redovis

ningsskyldighet har inträtt under perioden och att redovisningsskyldighe

ten skall inträda när affiirshändclse som grundar skattskyldighet enligt god 

redovisningssed bokförts eller borde ha bokförts. Vidare bör. som utred

ningen föreslagit, redovisningsskyldigheten vad gäller hiindelser som inte 

föranleder någon bokföringsåtgärd inträffa samtidigt som skattskyldighe

ten inträder. Denna regel erfordras eftersom skattskyldighet inträder i 

vissa fall utan att bokföringsskyldighet föreligger. Ett exempel är leveran

ser av flytande bränslen m. m. till skattskyldigs eget försäljningsställe som 

inte utgör depå. 

Någon remissinstans har påpekat att det i fråga om allmän energiskatt på 

bränslen och bensinskatt krävs särskilda redovisningsrutiner. eftersom 

skattskyldighet inträder redan när bränsle levereras till eget försäljnings

ställe för detaljförsäljning. som inte utgörs av depå. Någon bokföringsskyl

dighet enligt BFL krävs inte för sådana transaktioner. En särredovisning 

fordras därför för sådana leveranser. Liknande åtgärder kan erfordras i 

fråga om skatteredovisning för förbrukningen av bränsle i vissa värmean

läggningar. Det har därför anförts att de materiella bestämmelserna om 

skattskyldighetens inträde för dessa skatter kan behöva ändras. 

Som utredningen påpekat gäller emellertid i dessa fall att redan nu en 

särskild rutin finns för redovisningen av dessa transaktioner. Övergången 

till en lagfäst bokföringsmässig redovisning i dessa fall kan därför inte 

innebära några redovisningstekniska problem för de skattskyldiga. Jag är 

därför inte nu beredd att föreslå några ändringar vad gäller skattskyldighe

tens inträde för leveranser eller förbrukning i dessa fall. 

Från några remissinstanser har anförts att en övergång till redovisning 

enligt faktureringsmetoden i vissa fall. särskilt när det gäller reklamskat

ten. leder till likviditetspåfrestningar för de skattskyldiga. Remissinstan

serna förordar därför att en möjlighet införs att i dessa fall tilliimpa en ren 

kontantmetod för redovisningen. En sådan möjlighet infördes som jag 

tidigare nämnt i ML när redovisningsordningen ändrades för mervärde

skatten. 

Som utredningen påpekat kommer dock övergången till en bokförings

mässig redovisning för de flesta av punktskatterna inte att innebära n[1gon 

likviditetspåfrcstning. Jag anser därför att någon möjlighet att tillåta en ren 

kontantmetod för punktskatterna inte erfordras. l fråga om reklamskatten 

har utredningen dock föreslagit att bestämmelserna om den nya redovis

ningsprineipen skall träda i kraft först ett halvt år senare än lagstiftningen i 
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övrigt. Enligt min mening får. mot bakgrund bl. a. av den ikraftträdandetid

punkt jag ämnar föreslå för den nya lagstiftningen. den föreslagna omlägg

ningen till en bokföringsmässig redovisning inte sådan effekt för de skatt

skyldiga till reklamskatt att särskilda övergångsbestämmelser nu skulle 

vara erforderliga. Många av de skattskyldiga med begränsad skattepliktig 

verksamhet, t.ex. vissa idrottsföreningar, påverkas inte nämnvärt av en 

omläggning med hänsyn till att de har halv- eller helårsredovisning. För 

andra skattskyldiga tillämpas i stor utsträckning redan nu en bokförings

mässig redovisning. Jag anser därför att övergången till redovisning enligt 

faktureringsmetoden kan göras samtidigt för samtliga punktskatter. 

För prisregleringsavgifter som utgår vid köp. försäljning och leverans 

tillämpas nu i praktiken en faktureringsmetod. Utredningen föreslår att 

principen lagfästs. För övriga fall föreslår utredningen att JN liksom nu 

skall kunna bestämma tidpunkten för redovisningsskyldighetens inträde. 

Remissinstanserna har inte haft något alt invända mot utredningens förslag 

i denna del. Jag föreslår att utredningens förslag genomförs. 

Utredningen har även tagit upp frågan om det bör införas någon form av 

minimigränser när det gäller redovisningssskyldigheten. För mervärde

skatten gäller att redovisningsskyldighet inte föreligger om den skatteplik

tiga omsättningen understiger 10 000 kr. per år. I fråga om reklamskatt 

föreligger redovisningsskyldighet först om den skattepliktiga oms~ittningen 

överstiger 20 000 kr. I vissa fall uppkommer redovisningsskyldighet för 

reklamskatt först om omsättningen överstiger 60 000 kr. Syftet med de 

angivna minimigränserna är främst att nå administrativa vinster genom att 

minska antalet skattskyldiga som skall redovisa skatten till beskattnings

myndigheten. 

Utredningen har funnit att behov av en minimiregel för redovisnings

skyldighctcn vad gäller punktskatterna. förutom den som redan finns för 

reklamskatten, endast finns för den särskilda varuskatten på choklad- och 

konfektyrvaror. Utredningen föreslår att redovisningsskyldighet skall in

träda först vid en årlig tillverkning av skattepliktiga sådana varor om mer 

än 500 kg. 

Utredningens förslag innebär att ett 100-tal av de ca 400 skattskyldiga till 

choklad- och konfektyrskatt undantas från beskattning. Skattebeloppen 

uppgår vid den föreslagna gränsen till högst 2 500 kr. per år. Förslaget 

innebär en avsevärd lättnad i administrationen och förenklingar för tillver

karna. Som utredningen angett torde begränsningen i redovisningsskyl

digheten inte innebära några rubbningar av konkurrensförhållandena på 

området. Jag föreslår därför att utredningens förslag i denna del. som 

godtagits av remissinstanserna, genomförs. 

2 .2 .3 Redovisningsperiodernas längd 

Punktskatterna och prisregleringsavgifterna skall som regel redovisas 

för bestämda perioder. Periodernas längd varierar. men är i allmänhet en 
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eller två kalendermånader. Bestämmelserna om redovisningsperiOlkrnas 
längd har inte tagits in i LFK utan i skatteförfattningarna eller, när det 

gäller prisreglcringsavgifterna. i tillämpningsföreskrifter som JN meddelat. 

Utredningen har föreslagit vissa ändringar av redovisningsperioderna. 

För de skatter som har månadsredovisning föreslås inga generella ändring

ar. För skatten på energi och för bensinskatten föreslås att redovisningspe

rioderna. som tidigare varierat mellan en och fyra månader. skall utgöras 

av två månader. För spelskatten. där rcdovisningspcrioden nu är tre måna

der, föreslås en förkortning till två månader. 

När det gäller energiskatten på bränslen och bensinskatten har redan 

fr. o. m. den I januari 1983 redovisningsperioden enhetligt bestämts till två 

månader (prop. 1981/82: 201, SkU 63, rskr 310. SFS 1982: 286-287). 

Frågan om redovisningsperiodernas längd inom hela punktskatteområ

det övervägs emellertid f. n. av skattekreditutredningcn (B 1982: 02). Ett 

förslag från utredningen kan beräknas föreligga senare detta år. Med 

hänsyn till det pågående utredningsarbetet är jag inte beredd att föreslå 

några ändringar beträffande redovisningsperioderna. De nuvarande redo

visningstiderna för punktskatterna bör t.v. vara oförändrade. 

Däremot bör enligt min mening nu kunna tas upp ett förslag av punkt

skatteutredningen om en reglering av de fall när en längre redovisningspe

riod än normalt skall kunna medges. 

Beskattningsmyndigheten har i allmänhet möjlighet att bestämma annan 

redovisningsperiod än den som anges i lagen. Vanligen anges inte under 

vilka förutsättningar sådana beslut om avvikande perioder får meddelas. 

Enligt utredningen finns även i fortsättningen skiil att ge beskattningsmyn

dighete!1 möjlighet att medge liingre redovisningsperioder när särskilda 

skäl föreligger. För skattskyldiga med låg årlig skatteredovisning bör i:nligt 

utredningen redovisningsperioden kunna bestämmas till halvt eller helt 

beskatt11ingsår. Utredningen föreslår att redovisningsperiod som omfattar 

halvt beskattningsår bör kunna medges skattskyldiga som regdmässigt har 

att redovisa en årsskatt som är mindre än 20 000 kr. Gränsen för heltirsre

dovisning bör gå vid 10 000 kr. Utredningen föreslår att de längre redovis

ningsperioderna bör bestämmas med utgångspunkt i beskattningsåret en

ligt kommunalskattclagen ( 1928: 370) eller i vissa fall kalenderår eller rä

kenskapsår. Motsvarande ordning gäller för mervärdeskatten. 

Utredningens förslag om längre redovisningsperiodcr i vissa fall har 

godtagits av remissinstanserna. Enligt min mening bör förslaget genomfö

ras. De beloppsgränser som kan erfordras bör tas in i en tillämpningsför

ordning till LPP. 

2 .2 .4 Deklaration 

De skattskyldiga skall f. n. vanligen avge deklaration en månad eller en 

månad och fem dagar efter redovisningsperiodens utgång. För vissa av 

punktskatterna förekommer dock såväl kortare som längre deklarations

tider. 
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Utredningen föreslår att deklarationstiden genomgående bestäms till 35 

dagar. varvid tiden räknas antingen från redovisningsperiodens utgång 

eller, för de skatter som skall redovisas för varje skattepliktig händelse. 

från skattskyldighetens inträde. Utredningen föreslår att detta skall gälla 

även för skatten på roulettspel. som i dag skall redovisas för kommande 

perioder. 
För vissa skatter. totalisatoravgift. lotterivinstskatt och stämpelskatten 

på aktier föreslår dock utredningen att de nuvarande deklarationstiderna i 

huvudsak behålls. 

Skattekreditutredningen ser f. n. över också deklarationstiderna för 

punktskatterna. r fråga om skatten på tobak och dryckesskatten har utred

ningen redan föreslagit att deklarationstiden förkortas till 25 dagar. I prop. 

1982/83: 150 har föreslagits att dessa ändringar genomförs fr. o. m. den I 

januari 1984. 

Med hänsyn till det pågående utredningsarbetet är jag nu inte beredd att 

ta ställning till ändrade deklarationstider för punktskatterna. Jag föreslår 

att de nuvarande deklarationstiderna t.v. behålls. Även de nuvarande 

principerna för deklaration av skatt på roulettspel bör kvarstå t.v. 

Utredningen har vidare föreslagit vissa särregler för deklaration av rek

lamskatt för redovisningsperioden maj-juni. samt för skattskyldiga som 

skall lämna deklaration för helt eller halvt år. Förslagen har rönt vissa 

invändningar från remissinstanserna. Jag föreslår att frågan om införande 

av regler av detta slag tas upp först i samband med deklarationstidernas 

längd i övrigt. 

I fråga om prisreglcringsavgifterna är deklarationstiderna. som bestäms 

av jordbruksniimnden, nu i de flesta fall 15 dagar. Utredningen föreslår att 

denna tid. som enligt utredningen i vissa fall har visat sig vara alltför kort. 

skall förlängas till 35 dagar. Jag anser emellertid att hittillsvarande ordning 

beträffande dessa avgifter bör behållas. Deklarations- och betalningsti

derna måste samordnas med reglerna om bidrag och annat stöd inom resp. 

regleringsområde. Jag föreslår därför attjordbruksnämnden även i fortsätt

ningen skall få bestämma deklarationstiderna. 

F.n. anges i punktskatteförfattningarna deklarationstiden på olika sätt. 

Enligt de äldre författningarna gäller vanligtvis att deklarationen skall 

lämnas viss dag. medan de nyare författningarna stadgar att deklarationen 

skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten viss dag. 

För att möjliggöra en enkel kontroll av att deklarationsskyldighctcn 

fullgjorts i rätt tid bör enligt utredningen det senare systemet genomföras 

för hela punktskatteområdet och även för prisregleringsavgifterna. 

Från ett par remissinstanser har anförts att det är att föredra att de 

principer som nu gäller enligt ML får gälla iiven för punktskatterna. Enligt 

ML anses deklarationen ha kommit in i rätt tid om inbetalningskort e.d. 

föreskriven dag inkommit till postanstalt. 

Enligt min mening innebär emellertid den av utredningen föreslagna 
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bestämmelsen den ur kontrollsynpunkt bästa lösningen av frågan när de

klarationen skall anses ha kommit in. Jag föreslår därför att utredningens 

förslag följs i denna del. 
I fråga om innehållet i och utformningen av deklarationen för punktskat

ter och prisregleringsavgifter har utredningen föreslagit regler som innebär 

en precisering och i vissa fall en utökning av den nuvarande uppgiftsskyl

digheten. Remissinstanserna har i huvudsak inte haft några invändningar 

häremot och jag föreslår att bestämmelserna utformas enligt utredningsför

slaget. I fråga om några av prisreglcringsavgifterna har dock vid remissbe

handlingen framkommit att avgiftsmyndigheten i vissa fall bör ha möjlighet 

att begränsa uppgiftsskyldigheten. Jag föreslår att bestämmelserna kom

pletteras med en regel av denna innebörd. 

2.3 Skattens bestämmande 

2 .3. I Skattebeslut 

Beslutsordningen i LFK bygger på att skatten som regel fastställs i 

enlighet med deklarationen. I de fall beskattningsmyndigheten godtar den 

skattskyldiges deklaration behöver något beslut inte meddelas. Meddelas 

inte ett beslut gäller nämligen, enligt 19 * andra stycket LFK. att skatten 

anses fastställd i enlighet med deklarationen vid beslutsfristens utgång, 

dvs. ett år efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperio

den gått till ända. 

Om beskattningsmyndigheten däremot vill avvika från deklarationen 

måste myndigheten enligt 17 ~första stycket LFK meddela ett beslut om 

detta. Detsamma gäller om myndigheten vill ta ut skatt av någon som inte 

deklarerat. Om beskattningsmyndigheten anser att skatten måste faststäl

las innan utredningen i ärendet slutförts får beslutet vara preliminärt. 

Beskattningsmyndigheten är under beslutsfristen oförhindrad att fatta flera 

preliminära beslut så länge slutligt beslut inte har meddelats. Beskattnings

myndighetcn är dock skyldig att meddela ett slutligt beslut om den skatt

skyldige begär det ( 17 *andra stycket LFK). Föreligger endast preliminärt 

beslut anses skatten vid bcslutsfristens utgång fastställd genom slutligt 

beslut i enlighet med det senast meddelade preliminära beslutet ( 19 *andra 

stycket LFK). 

De rättsliga verkningarna av de preliminära besluten avviker på ett par 

punkter från de verkningar som de slutliga besluten har. Dels får beskatt

ningsmyndigheten ompröva preliminära beslut, dels får preliminära beslut 

inte överklagas. Om den skattskyldige är missnöjd med ett preliminärt 

beslut som beskattningsmyndigheten inte vill ändra kan han endast få 

ändring i detta genom att först begära ett slutligt beslut. som han sedan kan 

överklaga. I övrigt har ett preliminärt beslut samma rättsverkan som ett 

slutligt beslut. t.ex. att den fastställda skatten skall betalas in 01.:h får drivas 

in om den inte betalas. 
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Den beslutsordning som används hos RSY för punktskatterna överens

stämmer i många avseende med det förfarande som gäller för fastställelse 

av mervärdeskatt. Sistnämnda förfarande bygger också på ett system med 

formlösa fastställelsebeslut i överensstämmelse med deklarationen och på 

en uppdelning av de beslut som meddelas den skattskyldige i sådana beslut 

som kan överklagas och inte överklagbara beslut. Numera används emel

lertid i ML inte beteckningen preliminärt beslut för de ej överklagbara 

skattebesluten. 

Utredningen föreslår att beslutsordningen vad gäller punktskatterna i 

huvudsak bibehålls men anpassas närmare till ML: s regclsystem. Utred

ningens förslag innebär sålunda att det även i fortsättningen skall finnas två 

slags beslut. beslut som kan omprövas och beslut som är slutliga. Emeller

tid föreslås de omprövningsbara besluten komma till användning i större 

omfattning än f. n. Endast om den skattskyldige eller allmänna ombudet 

begär det eller annars om det finns särskilda skäl bör besluten göras 

slutliga. Omprövningsbara beslut skall därför enligt förslaget vanligen 

meddelas också när skatterevision har företagits och utredning i saken har 

slutförts. 

Utredningen föreslår vidare att benämningen "'preliminärt beslut" tas 

bort. Enligt utredningen erfordras inte några särskilda benämningar som 

skiljer de omprövningsbara från de inte omprövningsbara skattebesluten. 

Utredningen föreslår vidare att beslutssystemet kompletteras med en 

regel om att skatten skall anses beslutad i enlighet med deklarationen om 

deklarationen kommit in till beskattningsmyndighctcn i rätt tid. 

Enligt förslaget skall vidare skatten anses beslutad till noll kronor om 

deklarationen inte kommit in vid den tidpunkt dä den senast skall vara 

ingiven. Beskattningsmyndigheten skall således fatta ett särskilt skattebe

slut och underrätta den skattskyldige om detta i de fall deklarationen 

kommer in för sent. Enligt utredningen torde detta som regel inte medföra 

något större merarbete för beskattningsmyndigheten. eftersom skattebe

sluten i dessa fall kan samordnas med de beslut om förseningsavgift som 

RSV fattar niir en deklaration kommer in för sent. 

Remissinstanserna har i huvudsak godtagit den av utredningen föreslag

na beslutsordningen. En av remissinstanserna har emellertid·anfört att det 

för tydlighetens skull vore önskvärt om de omprövningsbara besluten fick 

en särskild benämning. Vidare har ett par av remissinstanserna avstyrkt att 

skatten skall anses fastställd till noll kronor om deklaration lämnas in för 

sent. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Utredningens förslag om att i större omfattning än hittills använda om

prövningsbara beslut innebär en förenkling och effektivisering av besluts

processen. Ändringarna innebär även en samordning med vad som gäller 

för mervärdeskatten. Jag föreslår därför att utredningens förslag om bc

slutsordningcn genomförs i nu angivna delar. 
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Vad sedan gäller frågan om en särskild beteckning för omprövningsbara 

beslut skulle enligt min mening en sådan beteckning i vissa avseenden vara 

till fördel. Emellertid har det visat sig att särskilda beteck~ingar som 

"preliminära beslut" har skapat missförstånd vid tillämpningen. För mer

värdeskattens del används därför numera inga särskiljande beteckningar 

för de olika beslutstyperna. Skatteutskottet har också. senast i SkU 

1978179: 33, uttalat att det är angeläget att beslutsordning m. m. får såvitt 

möjligt enhetlig utformning i fråga om hela den indirekta beskattningen. 

Jag är därför inte beredd att föreslå att någon särskild beteckning för de 

omprövningsbara besluten skall införas i LPP. 

I fråga om utredningens förslag att beskattningsmyndighetcn alltid skall 

fatta ett särskilt skattebeslut om deklarationen kommit in för sent vill jag 

anföra följande. Enligt utredningen motiveras förslaget i huvudsak av att 

denna ordning krävs om ett ADB-stöd införs för punktskatterna. Enligt 

RSV. som är beskattningsmyndighet för de punktskatter som skulle omfat

tas av systemet. erfordras emellertid den angivna beslutsordningen inte 

med hänsyn till datatekniken. Däremot gäller den föreslagna ordningen för 

mervärdeskatten. men enligt RSV har den där visat sig vara olämplig. Mot 

den nu angivna bakgrunden anser jag inte att det finns tillriickliga skiil att 

genomföra utredningens förslag i denna del. Jag föreslfir i stället att skatten 

vid för sen deklaration skall anses beslutad till noll kronor till dess att 

deklaration inkommit eller nytt beslut har meddelats. Inkommer deklara

tionen med några dagars försening får skatten anses beslutad enligt dekla

rationen. och då erfordras inte något särskilt beslut av beskattningsmyn

dighetcn. 
F.n. gäller att beslut om fastställande av skatt för en beskartningsperiod 

får meddelas senast vid utgången av året efter det kalenderår då beskatt

ningsperioden gått till ända ( 19 ~ LFK). Beslutsfristen är således endast ett 

år. medan den för mervärdcskatten numera är sex år. Utredningen föresliir 

att beslutsfristen för punktskatterna nu förlängs till tre år. 

Några remissinstanser har ansett att den av utredningen föreslagna 

förlängningen av beslutsfristen är väl avvägd. Ett par remissinstanser 

förordar dock att en samordning sker med reglerna i ML, så att beslutsfris

ten även för punktskatterna blir sex år. Några remissinstanscr åter anser 

att den nuvarande beslutsfristen inte bör förlängas. eftersom en lång om

prövningstid skapar osäkerhet för de skattskyldiga och särskilda problem 

när det gäller skatter som skall övervältras på konsumenterna. 

För egen del vill jag anföra följande. En förliingning av bcslutsfristen 

innebär förbättrade möjligheter att få materiellt felaktiga skattebeslut riil

tade. Nuvarande ordning pa punktskatteområdet har varit klart otillfreds

ställande i detta avseende. Framför allt har det visat sig att den bristande 

möjligheten att rätta till felaktiga skattebeslut. som upptiicks först efter 

viss tid. ofta hårt har drabbat de skattskyldiga. Även om en möjlighet att 

anföra besvär i särskild ordning införs. vilket jag ämnar förorda i det 
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följande. bör enligt min mening beslutstiden därför förlängas. I fråga om 

beslutsfristens längd delar jag utredningens uppfattning att det inte nu bör 

komma ifråga att förlänga tiden till sex år. Först bör den av utredningen 

föreslagna förlängningen få prövas i tillämpningen. För några punktskat

ter. t.ex. den särskilda varuskatten, kan även en ökning av beslutsfristen 

till tre år i vissa fall medföra svårigheter för de skattskyldiga. Detta beror i 

första hand på att vissa skatteförfattningar kan innehålla särskilt svårbe

dömda materiella regler. Några särbestämmelser för dessa fall är emeller

tid enligt min mening inte motiverad. Beskattningsmyndigheten får mot 

bakgrund av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet avgöra i 

vilken utsträckning rättelse skall ske. 

Jag föreslår således att, i enlighet med utredningens förslag, skattebeslut 

skall få omprövas genom nytt beslut till och med tredje året efter utgången 

av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända eller den 

skattepliktiga händelsen har inträffat. 

Utredningen har i fråga om skattebesluten slutligen föreslagit att rättelse 

skall kunna ske för flera perioder under ett beskattningsår genom att en ny 

deklaration lämnas för den sista redovisningsperioden under året. Detta är 

numera möjligt för mervärdeskattens del. Utredningen förslår att för 

punktskatterna samma villkor för sådana rättelse skall gälla som nu enligt 

ML, dvs. rättelsen skall avse mer än en period och slutligt beslut skall inte 

ha meddelats för någon period under beskattningsåret. 

Remissinstanserna har godtagit förslaget om möjlighet till rättelse utan 

uppdelning på olika redovisningsperioder. För egen del anser jag att försla

get leder till förenklingar både för de skattskyldiga och för myndigheterna. 

Jag föreslår att utredningens förslag genomförs. 

Den nu föreslagna beslutsordningen för punktskatterna bör i enlighet 

med utredningens förslag gälla även för prisregleringsavgifterna. 

2 .3 .2 Efterbeskattning 

Efterbeskattning får enligt LFK i huvudsak ske under motsvarande 
förutsättningar som enligt ML och TL. Utredningen förslår därför att den 

nuvarande ordningen i huvudsak behålls. På några punkter föreslås dock 

avvikelser jämfört med de nu gällande reglerna. 

F.n. kan efterbeskattning komma i fråga om skatt utgått med för lågt 

belopp på grund av att den skattskyldige inte har lämnat det biträde som 

behövs vid granskningen av handlingar eller varulager. Enligt utredningen 

har den omständigheten. att den skattskyldige inte har lämnat det biträde 

som behövs vid granskning av handlingar eller varulager. knappast någon 

praktisk betydelse som grund för efterbeskattning. Vidare är det enligt 

utredningen svårt att i varje särskilt fall fastställa i vilken omfattning den 

skattskyldiges biträde behövts för granskningen. Utredningen föreslår där

för att denna efterbeskattningsgrund tas bort. Jag delar utredningens upp-

7 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 71 
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fattning i denna fråga och föreslår att denna eftcrbcskattningsgrund inte 

överförs till LPP. 

För punktskatterna och prisregleringsavgifterna gäller i vissa fall att den 

skattskyldige kan vara berättigad att återfå skatt för en viss redovisnings

period. Detta kan t.cx. inträffa om avdragen för en period överstiger de 

tillkommande posterna i deklarationen för samma period. Aterbetalnin

garna grundas som regel på uppgifter som den skattskyldige har lämnat. 

Det kan då också inträffa att en återbetalning blir felaktig. 

Utredningen föreslår att efterbeskattning även i detta fall skall få ske.om 

felet beror på att den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift eller brustit 

på annat sätt i sin uppgiftsskyldighet. Jag föreslår. i enlighet med utred

ningens förslag. att den nämnda cfterbeskattningsgrunden införs. Motsva

rande gäller f. n. för mervärdeskattens del. 

F.n. får efterbeskattning inte ske om det tillkommande beloppet är att 

anse som ringa. Detta gäller för såväl de direkta som de indirekta skat

terna. Frågan om beloppet är att anse som ringa skall enligt den praxis som 

f. n. tillämpas för mervärdeskatt och punktskatter avgöras för vaije redo

visningsperiod för sig. Detta innebär att efterbeskattning inte kan ske om 

den tillkommande skatten är hänförlig till flera redovisningsperioder och 

beloppen för varje period för sig är att anse som ringa. Detta kan enligt 

utredningen i vissa fall leda till resultat som är otillfredsställande. För 

exempelvis en skattskyldig som redovisar skatt för tvåmånadersperioder 

kan betydande belopp undandras om det är fråga om brister i redovisning

en under flera år. Utredningen föreslår därför att om efterbeskattningen 

avser flera redovisningsperioder under samma beskattningsår skall efter

beskattning få ske även om det undandragna beloppet för var:ie redovis

ningsperiod är att anse som ringa. Som villkor för efterbeskattning bör då 

gälla att det sammanlagda beloppet som påförs på detta sätt för beskatt

ningsåret inte kan anses som ringa. 

Remissinstanserna har godtagit den föreslagna utformningen av ringabe

loppsregeln. Jag förslår att utredningens förslag i denna del föl,is. 

När det gäller tidsfristen för efterbeskattning gäller f. n. enligt LFK att 

efterbeskattning får ske senast inom fem år efter utgången av det kalen

derår under vilket beskattningsperioden slutade. L'tredningen föreslår en 

anpassning till tidsfristen enligt TL och ML. Enligt ML gäller sedan den I 
januari 1982 att fråga om efterbeskattning får väckas senast under sjiittc 

året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått 

till ända. Enligt min mening bör denna tidsgräns för efterbeskattning infö

ras i LPP. 

2.3.3 Bes1·är i särskild ordninR 

Enligt LFK kan ändring till den skattskyldigcs förmån göras i lagakraft

vunna beslut endast när ändringen avser rättelse av beslut som blivit 

felaktiga till följd av felräkning. misskrivning eller annat uppenbart förbi-
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seende. Någon annan möjlighet att till den skattskyldiges fördel ompröva 

ett lagakraftvunnct beslut finns inte. bortsett från att befrielse från eller 

återbetalning av skatt kan medges enligt 46 § LFK om synnerliga skäl 

föreligger. 
I ML har efter mönster av TL däremot införts särskilda rättsmedel som 

gör det möjligt för besvärsmyndighct att ta upp ett yrkande från den 

skattskyldige till prövning även efter den ordinarie besvärstidens slut. 

Bestämmelserna i ML om besvär i särskild ordning innebär i korthet 

följande. 
Skattskyldig får anföra besvär i särskild ordning t. o. m. sjätte året efter 

utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända. 

För att besvären skall tas upp till prövning krävs dock att vissa förutsätt

ningar är uppfyllda. Enligt 55 ~ ML får besvär i särskild ordning endast 

anföras om 

1. skatt har påförts någon som inte är skattskyldig eller skatt har tagits ut 

för något som inte är skattepliktigt, 

2. skatt har fastställts mer än en gång för samma omsättning, 

3. beskattningen har blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning 

eller annat uppenbart förbiseende, 

4. skatten avviker väsentligt från vad som rätteligen hade bort utgå och 

detta beror på fel i deklarationen eller vissa andra uppgifter, eller 

5. någon i annat fall kan åberopa omständighet eller bevis som bör föranle

da att skatten fastställs till belopp som väsentligt avviker från vad som 

har fastställts. 

Besviir enligt punkterna 4 och 5 prövas ern,last om de grundas på nya 

omständigheter eller bevis och om det framstår som ursäktligt att omstän

digheterna eller beviset inte har åberopats i annan ordning för att få 

rättelse. 

Besvär i särskild ordning enligt ML prövas av länsrätten som första 

instans. Har länsrättcn sakprövat skatten för perioden skall besvären 

prövas av kammarrätten och har sådan domstol eller regeringsrätten prö

vat skatten skall besvären tas upp av regeringsrätten. Om regeringsrätten 

eller kammarrätten finner att besvären skall tas upp till prövning kan 

domstolen förordna att den fortsatta handliiggningen skall ske i länsrätt. 

Utredningen föreslår att i huvudsak motsvarande bestämmelser om be

svär i särskild ordning införs också i LPP. Till skillnad mot vad som gäller 

enligt ML föreslår utredningen emellertid att besvär i särskild ordning 

alltid skall tas upp och prövas av beskattningsmyndigheten som första 

instans. Utredningen motiverar detta avsteg från instansordningens prin

cip med att det vid beslut om punktskatter ofta behövs kontroll av den 

skattskyldiges uppgifter mot hans bokföring eller t.ex. laboratorieunder

sökning av varuprov. Enligt utredningen är det lämpligast att sådana 

utredningar i första hand görs hos beskattningsmyndigheterna, som sedan 

också bör få ta ställning till utredningsmaterialet. I annat fall skulle, fram-
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håller utredningen. frågan om omprövning av beskattningen. med de spe

ciella utredningsproblem som ofta förekommer i fråga om punktskatter och 

prisregleringsavgifter. normalt få tas upp av kammarrätten som första 

instans. 
Remissinstanserna har tillstyrkt att en möjlighet införs att ompröva 

beslut om punktskatter och prisregleringsavgifter i särskild ordning. Ett 

par av remissinstanserna har dock bestämt avstyrkt förslaget att beslut 

alltid skall fattas av beskattningsmyndigheten. Remissinstanserna åbero

par därvid att förslaget innebär ett avsteg från instansordningens princip. 

och att detta kan ge upphov till svårlösta problem. 

Jag delar utredningens uppfattning att en möjlighet bör öppnas att i 

särskild väg ompröva lagakraftvunna beslut om punktskatter och prisreg

leringsavgifter. Detta är av särskild betydelse för de skattskyldiga om 

beslutsfristen. som jag tidigare föreslagit. begränsas till tre år. Jag föreslår 

således att regler om besvär i särskild ordning införs i LPP. När det gäller 

förslaget att beskattningsmyndigheten alltid skall fatta beslut i sftdana 

ärenden anser jag emellertid att starka skäl talar häremot. De praktiska 

fördelar utredningen velat uppnå med förslaget kan enligt min mening lika 

väl åstadkommas om besvärsmyndigheten vid prövning av besvär i sär

skild ordning kan förordna att ett mål skall tas upp och prövas av beskatt

ningsmyndigheten. Denna ordning tillämpas enligt ML och TL. där besvär 

i särskild ordning anförs hos besvärsinstansen närmast över den instans 

som tidigare har beslutat om skatten. Jag föreslår därför att besvär i 

särskild ordning enligt LPP skall föras hos kammarrätten eller. om kam

marrätt eller regeringsrätten tidigare har beslutat om skatten eller avgiften 

för samma redovisningsperiod eller samma sk'.lttepliktiga händelse. hos 

regeringsrätten. 

2.4 Betalning av skatt, m. m. 

2 .4. I Betalning 

Enligt 26 ~ LFK gäller att betalning av skatt skall ske inom den för 

deklarationens avgivande bestämda tiden. Enligt den praxis som tillämpas 

hos RSV för flertalet punktskatter anses betalningen ha skett när inbetal

ningen har bokförts på RSV: s postgirokonto. Denna praxis avviker från 

bestämmelserna i UBL och ML. som innebär att betalningen anses verk

ställd när den gjorts på postanstalt eller när försändelse med bl. a. gire

ringskort kommit in till postanstalt (53 * UBL och 44 * ML) . 

.Ä. ven för prisregleringsavgifterna gäller vanligen att avgift skall betalas 

inom samma tid som gäller för att lämna deklaration. För vissa av avgif

terna är dock f. n. betalningstidcn längre än dcklarationstiden. 

Utredningen föreslår att skatten eller avgiften för varje redovisningsperi

od eller skattepliktig hiindelse skall vara inbetald senast den dag då dekla

ration skall ha kommit in. Detta innebär att de regler och den praxis som 
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nu gäller för flertalet av punktskatterna generellt skall tillämpas för skat

terna och avgifterna. 
Remissinstanserna har inte haft något att invända mot denna ordning. 

Ett par remissinstanser anför dock att Jet skulle vara till fördel om bestäm
melsen om när skattebetalning skall anses ha skett kunde samordnas 

mellan LPP och ML. 
Jag anser att den av utredningen föreslagna ordningen har flera fördelar. 

I fråga om tidpunkten när skattebetalning skall anses ha skett delar jag 

utredningens uppfattning att den nuvarande ordningen inte hör ändras, då 

den visat sig medge relativt enkla avgöranden för beskattningsmyndighe

ten. Jag föreslår således att utredningens förslag genomförs. Till följd av 

att jag tidigare har föreslagit att de nuvarande deklarationstiderna för 

punktsskatterna t.v. skall behållas kommer betalningstiderna för punkt

skatterna att vara oförändrade. 

F.n. gäller enligt 26 § LFK att skatt utgår i helt krontal så att överskju

tande öretal bortfaller. Utredningen har föreslagit att denna avrundnings

regel ändras så att nettobelopp i deklaration skall vara avrundat till när

maste tiotal kronor. Åtskilliga remissinstanser h':lr riktat kritik mot försla

get, som bl. a. ansetts ge upphov till tolkningssvårigheter. JN har anfört att 

för prisregleringsavgifterna avrun<lningsregeln är till nackdel, bl. a. ur sta

tistisk synpunkt. Jag instämmer i vad remissinstanserna anfört om att den 

föreslagna avrundningsregeln är olämplig. Jag föreslår i stället att den 

nuvarande avrundningsregeln i LFK. som motsvarar vad som gäller enligt 

ML, överförs till LPP. 

2.4.2 Anstånd 

Beskattningsmyndigheterna har f. n. möjlighet att med stöd av 26 ~ 

andra stycket LFK medge anstånd med betalning av skatt. Anstånd får 
endast medges om synnerliga skäl föreligger, och praxis är restriktiv. 

I fråga om prisregleringsavgifterna kan f. n. anstånd med betalning ges 

enligt bestämmelserna i avskrivningskungörelsen ( 1965: 921). 

Utredningen föreslår att i LPP tas in bestämmelser om att anstånd skall 

kunna medges om den skattskyldiges betalningsförmåga är nedsatt på 
grund av oförvållad omständighet. Reglerna är i huvudsak utformade på 

samma sätt som f. n. för mervärdeskatten. Förslaget avviker emellertid 

från bestämmelserna i 45 § ML. bl. a. så till vida att det inte skulle krävas 

synnerliga skäl för att anstånd skall kunna medges. Jag föreslår att an

ståndsn:gler av det slag utredningen förordat tas in i LPP , men att kraven 

för att anstånd skall kunna medges enligt LPP blir desamma som nu enligt 

ML. 
Utredningen föreslår i övrigt att anstånd skall kunna medges i vissa fall 

när skattskyldig har upphört att vara registrerad. Enligt RSV: s nuvarande 

praxis kan så ske. Vidare föreslås att anstånd under vissa förutsättningar 

skall kunna medges när besvär har anförts över beskattningsmyndighetens 
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beslut. De föreslagna reglerna i denna del överensstämmer med reglerna i 
UBL. Dessa anståndsmöjlighetcr har godtagits av remissinstanserna och 

jag föreslår att de införs i LPP. 

Några remissinstanser har påpekat att förslaget bör kompletteras med en 

regel om att skatt för vilken betalningsanstånd har medgetts bör få avräk

nas vid återbetalning av skatt. Jag delar uppfattningen att en avräkningsrc

gel bör införas i LPP. Enligt UBL gäller att avräkning i princip får göras 

mellan skatt som skall återbetalas och skatt för vilken betalningsanstånd 

har medgetts (51 § andra stycket). Enligt praxis (RSV Du 1975: 8) sker 

dock inte avräkning mot skatt för vilken anstånd med betalningen har 

medgetts på grund av att taxcringsbesvär m. m. har anförts. Jag förordar 

att denna princip även får gälla för punktskatterna. Jag föreslår således att 

avräkning skall ske när anstånd har medgetts på grund av att den skaltskyl

diges skattcbetalningsförmåga är nedsatt eller om anstånd har medgetts 

när skattskyldig har upphört att vara registrerad. 

2.4.3 Ränta och restavgift 

Om den skattskyldige inte deklarerar och betalar skatt i rätt tid utgår 

ränta på skattebeloppet, 27 §andra stycket LFK. 

Räntan är 7 % och utgår från den dag deklaration senast skulle ha 

avgivits eller skatt senast bort inbetalas och t. o. m. den dag betalning sker. 

Ränta tas dock ut längst till dess att skatten överlämnas för indrivning. När 

krav på skatt överlämnas till indrivning utgår däremot restavgift med 6 % 

på beloppet (28 §). 

För vägtrafikskatt och för stämpelskatt tas i stället för ränta restavgift ut 

direkt vid för sen betalning. 

För prisregleringsavgifterna tas ränta på obetalda avgifter ut efter en 

räntesats som motsvarar riksbankens diskonto med tillägg av 4 procenten

heter. Överlämnas krav på avgift till indrivning utgår restavgift med 6 %. 
Utredningen har föreslagit att såväl ränta som restavgift alltjämt skall 

kunna utgå vid för sen betalning av skatter eller avgifter. Därvid skall ränta 

huvudsakligen utgå i syfte att kompensera ränteförluster i samband med 

uppbörden, medan restavgiften skall vara ett påtryckningsmedcl för alt 

förmå de skattskyldiga att betala i rätt tid. 

Restavgift skall således enligt förslaget tas ut om skattebelopp som har 

tagits upp i deklaration inte betalas i rätt tid. Restavgift skall vidare utgå 

om skatt inte betalas inom tid som beskattningsmyndighetcn i särskilda fall 

beslutat. Slutligen skall restavgift utgå om deklaration inte har lämnats och 

om beslut om skönsbeskattning meddelas högst en månad efter deklara

tionstidens utgång. 

Ränta skall enligt förslaget utgå om skatten bestäms till högre belopp än 

vad som har deklarerats. Ränta skall då beräknas t. o. m. den dag som i 

beslutet har angetts som sista betalningsdag. Betalas skatten inte inom 

denna tid skall därjämte restavgift utgå. Ränta skall utgå också om deklara-



Prop. 1983/84: 7J 103 

tion inte ges in och beslut om skönsbeskattning fattas senare än en månad 

efter deklarationstidens utgång. Slutligen kan enligt förslaget ränta utgå 

också om anstånd har beviljats med erläggande av skatt när skattebeslut 

har överklagats. 

Räntan skall enligt förslaget motsvara ö-skatteräntan enligt UBL. 

Utredningens förslag har i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Ett 

par remissinstanser har dock avstyrkt förslaget att, när deklaration inte har 

lämnats. den tid inom vilken beslut om skönsbeskattning meddelas skall 

avgöra om restavgift eller ränta skall utgå. Enligt remissinstanserna är den 

föreslagna ordningen mindre lämplig ur rättssäkerhetssynpunkt. eftersom 

beskattningsmyndighetens rutiner m. m. kommer att avgöra om ränta eller 

restavgift skall påföras. 

För egen del vill jag framhålla följande. De nuvarande reglerna om ränta 

och restavgift är uppenbarligen inte tillräckliga för att säkerställa att skat

tebetalning inom punktskatteområdet sker i föreskriven tid. Restavgift bör 

därför utgå redan om skatt inte betalas inom föreskriven eller av beskatt

ningsmyndighetcn beslutad tid. Jag föreslår därför att utredningens förslag 

om en ökad användning av restavgifterna inom området för punktskatterna 

och prisregleringsavgifterna genomförs. 

Utredningens förslag om ränta innebär en anpassning till de principer 

som ligger bakom UBL: s bestämmelser. Jag förordar att förslaget även i 

denna del i huvudsak genomförs. Däremot bör enligt min mening inte den 

ordningen införas att antingen ränta eller restavgift skall. beroende på när 

beslut fattas, tas ut vid skönsbeskattning. 

Beskattningsmyndighetens rutiner bör inte kunna styra frågan om ränta 

eller restavgift skall utgå. Frågan om effektivare åtgärder i de fall skatt

skyldiga underlåter att deklarera behöver dessutom beaktas för hela skat

teomri"idet. Enligt min mening är det därför lämpligt att nu avvakta de 
förslag om en effektivisering av restavgiftssystemet och skatteuppbörden 

som kan framkomma under skatteindrivnings utredningens (8 1981: 02) ar

bete. Jag föreslår därför att i LPP endast införs en bestämmelse om att 

riinta skall utgå i det här nämnda fallet. Denna ordning övcrensstiimmer 

med vad som nu gäller. 

Som tidigare har nämnts skall enligt förslaget ränta utgå om anstånd har 

medgetts med att betala skatt i samband med att ett skattebeslut har 

överklagats. Enligt förslaget skall i detta fall ränta tas ut t. o. m. den dag då 

beloppet betalas. Detta innebär att ränta skulle kunna utgå iiven under ett 

eventuellt indrivningsföri'arande. Från några remissinstanser har påpekats 

att detta skulle skapa komplikationer vid indrivningen. Även enligt min 

mening saknas f. n. förutsättningar för att ta ut ränta på av utredningen 

föreslaget sätt. Jag föreslår att ränta i det angivna fallet endast skall tas ut 

t. o. m. den dag då skatten överlämnas till indrivning. 

Enligt :.n ~ UBL gäller att respitränta inte utgår för längre tid lin två år. 

Begränsningen är föranledd av att det slutliga beslutet om tillkommande 
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skatt kan försenas genom handläggningen i skattedomstolarna. En remiss
instans förelår att denna begränsning införs även för ränta enligt LPP. 

Enligt utredningen är dock en sådan begränsning inte påkallad på punkt

skatteområdet. Jag delar utredningens uppfattning att det saknas skäl att 

införa en begränsning av ränteuttaget, bl. a. mot bakgrund av den ränte

nivå som förslås och då räntan skall utgöra en motvikt till den räntevinst 

som den skattskyldige erhåller till följd av den försenade inbetalningen. 

Enligt nuvarande 27 §tredje stycket LFK får beskattningsmyndigheten i 

vissa fall avstå från ränta. Utredningen föreslår att möjligheten att avstå 

från ränta slopas. En av remissinstanserna har anfört att det inte finns 

tillräckliga skäl för en sådan ändring. Enligt min mening innebär emellertid 

räntenivån och den minimigräns om 50 kr. som skall gälla att någon regel 

om avstående från ränta inte erfordras. Jag föreslår därför att utredningens 

förslag i denna del följs. 

2.4.4 Indrivning 

Handläggningen av indrivningsärenden för punktskatter och prisregle

ringsavgifter är uppdelad på beskattningsmyndigheterna och kronofogde

myndigheterna. Innan ett ärende överlämnas till kronofogdemyndigheten 

gör som regel beskattningsmyndigheten en viss prövning av om gäldenären 

kan förmås att betala sin skuld utan att exekutiva åtgärder vidtas. Anser 

man att detta är möjligt överlämnas inte ärendet till kronofogdemyndighe

ten utan det får i stället ligga kvar hos beskattningsmyndighcten, som då 

utför vissa delar av indrivningsarbetet. Först om det behövs exekutiva 

åtgärder för att få fordringen infriad övertas ärendet av exekutiv myndig

het. Redovisning av överlämnade indrivningsärenden till beskattnings
myndigheten sker så snart som möjligt med influtna medel eller med 

uppgift om att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar eller att det 

finns ett annat indrivningshinder. 

Detta indrivningsförfarande skiljer sig från den ordning som gäller för 

indrivning av direkt skatt och merviirdeskatt. bl. a. genom att kronofogde

myndigheten för dessa skatter handhar hela'indrivningsarbetet. Kronofog

demyndigheten övertar ärendet när skatten inte betalas i rätt tid. Någon 

redovisning till beskattningsmyndigheten av vai:ie särskilt indrivningsär

ende förekommer inte i dessa fall. 

Utredningen föreslår att indrivningsarbetet även när det gäller punkt

skatterna och prisregleringsavgifterna helt läggs över på kronofogdemyn

digheterna. Indrivningen kan då ske i samma ordning som för de direkta 

skatterna och för mervärdeskattcn. Enligt utredningen leder en sådan 

samordning till en förenklad hantering för kronofogdemyndigheterna sam

tidigt som förutsättningar skapas för en effektiviserad indrivnings verksam

het. Utredningens förslag innebär också i sak att UBL: s regler om av

kortning, avskrivning och efterkrav skall tillämpas för punktskatterna och 

prisregleringsavgiften. 
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Remissinstanserna har genomgående tillstyrkt utredningens förslag att 

arbetet med indrivning av punktskatter och pr;sregleringsavgifter skall 

flyttas över till kronofogdemyndigheterna. Bl.a. påpekas att den nuvaran

de indrivningsordningen leder till ~tt beskattningsmyndighet och kronofog

demyndighet handhar indrivning mot en och samma gäldeniir utan att 

känna till varandras åtgärder. 

Jag delar utredningens och remissinstansernas uppfattning att indriv

ningsarbetet i åtskilliga avseenden kan förbättras och effektiviseras om 

förfarandet ändras på föreslaget sätt. Jag föreslår därför att arbetet med 

indrivning av punktskatter och prisregleringsavgifter flyttas över till kro

nofogdemyndigheterna. Reglerna om indrivning m. m. i UBL bör. som 

utredningen har förslagit, tillämpas för skatterna och avgifterna. 

Enligt utredningens förslag skall vad som gäller länsstyrelse i U BL i 

princip i stället gälla beskattningsmyndigheten. 

Detta innebär enligt utredningsförslaget också att beslut i frågor om 

bl. a. avkortning och s.k. konsulatsanmaning samt frågor om försättande i 

konkurs och antagande av ackord skall fattas av beskattningsmyndigheten. 

För andra skatter fattas beslut i sådana frågor av länsstyrelse. Flera re

missinstanser har anfört ått förfarandet skulle effektiviseras om länsstyrel

sen även för punktskatterna och prisregleringsavgifterna fick fatta beslut i 

dessa frågor. 
J fråga om framställning om försättande i konkurs och antagande av 

ackordsförslag menar således de remissinstanser som yttrat sig i frågan att 

samordnings- och enkelhetsskäl talar för att länsstyrelserna bör handlägga 

dessa ärenden även för punktskatterna och prisregleringsavgifterna. Från 

en remissinstans anförs dock att det finns skäl att inte nu ta upp frågan om 

en överföring av ackordsfrågorna till länsstyrelserna. En remissinstans 

anför att frågan om konkursansökningar skall ligga på länsstyrelserna eller 
eventuellt på kronofogdemyndigheterna bör tas upp i samband med be

handlingen av ett förslag av företagsobeståndskommitten ffi 1976: 03) i 
denna fråga (SOU 1979: 91 ). Företagsobeståndskommittens förslag bereds 

f. n. i regeringskansliet. 

För egen del vill jag framhålla följande. I de f~ll då konkurs- eller 

ackordsärenden uppkommer för punktskatter eller prisregleringsavgifter 

torde vanligen den skattskyldige ha restförts även för andra skatter. För 

dessa skatter fattar länsstyrelsen beslut i de nu nämnda fallen. Länsstyrel

sen har vidare det övergripande ansvaret för sysselsättning och näringsliv i 

länet. Enligt min mening framstår det därför som naturligt att länsstyrelsen 

får besluta i dessa frågor även för punktskatterna och prisregleringsavgif

terna. I fråga om ett eventuellt ökat ansvar för kronofogdemyndigheten i 

dessa frågor bör ställningstagandet till företagsobeståndskommittens för

slag såvitt avser andra skatter avvaktas. Jag föreslår således att länsstyrel

serna skall besluta när det gäller framställning om försättande i konkurs 
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eller antagande av ackord även såvitt gäller punktskatterna och prisregle

ringsavgifterna. 

När det gäller avkortning av skall innebär utredningsförslagct att be

skallningsmyndighetcn skall besluta. Detta har med något undantag godta

gits av remissinstanserna. Jag föreslår att utredningens förslag i denna del 

följs. 
I fråga om avskrivning av skatt föreslår utredningen att kronofogdemyn

digheten skall fatta beslut. Detta avviker från vad som gäller för övriga 

skatter. dlir länsstyrelse beslutar i denna fråga. Vissa remissinstanser 

förordar att samma ordning bör gälla för punktskatter och prisregleringsav

gifter som för övriga skatter. Några rcmissinstanser förordar däremot av 

praktiska hänsyn att den av utredningen föreslagna ordningen väljs. För 

egen del finner jag överviigandc skäl tala för att kronofogdemyndigheten 

får fatta beslut i denna fråga. Jag föreslår således att utredningens förslag 

följs i fråga om avskrivning av skatt. 

I fråga om s.k. konsulatsanmaning (anmaning till skattskyldig som vistas 

utomlands all erlägga skatt till konsulat etc., 61 * l mom. UBL) inncbiir 

utredningsförslaget att heskattningsmyndigheten skall vidta nödvändiga 

åtgärder. Remissinstanserna förordar att i stället länsstyrelserna, soin 

handhar dessa frågor beträffande övriga skatter, skall sköta konsulatsan

maningarna även när det gäller punktskatteområdet. Jag delar remissin

stansernas uppfattning att det är mest praktiskt att låta länsstyrelserna 

sköta frågan, och jag föreslår att denna ordning införs. 

När det gäller redovisningsordningen bygger utredningsförslagct i övrigt 

ptt att punktskatter och prisrcglcringsavgiftcr skall handläggas som <>.k. 

månadsräkningsmcdel och inte som f. n. som handräckningsmedel. Detta 

innebär att samma redovisningsordning kommer att gälla som för övriga 
skatter. Jag föreslår att denna ordning genomförs. I fråga om prisregle

ringsavgifterna kan dock finnas ett behov av vissa uppgifter som normalt 

inte lämnas vid kronofogdemyndigheternas redovisning av månadsräk

ningsmedel. Denna fråga får i så fall regleras i särskilda tillämpningsföre

skrifter. 
I anslutning till de föreslagna reglerna om indrivning enligt LPP har 

utredningen också lämnat förslag till bestämmelser som reglerar dödsbos 

ansvar för ohetalad skatt. Detta är emellertid en fråga som skatteindriv

ningsutredningen (8 1981: 02) i sitt arbete kommer att ta upp i ett vidare 

sammanhang. Skatteindrivningsutredningen har avstyrkt att frågan nu reg

leras för punktskatternas del, då det f. n. är oklart hur frågan bör lösas. 

Med bakgrund härav är jag nu inte beredd att föreslå regler på detta 

område. 
I LFK finns för närvarande bestämmelser om solidarisk betalningsskyl

dighet för företrädare för skattskyldig som är juridisk person. Dessa regler 

bör, i enlighcr med utredningens förslag, överföras till LPP. Vid remissbe

handlingen har dock även föreslagits att dessa regler kompletteras med 
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bestämmelser som reglerar skatt skyldigheten för delägarna i handelsbolag 

m. m. För vissa av punktskatterna finns sådana bestämmelser i skatteför

fattningarna. Enligt min mening finns nu inte underlag för en bedömning 

om i vilken utsträckning sådana regler erfordras för övriga punktskaller 

eller om en samordning av reglerna kan ske. Jag är därför inte beredd att 

nu lämna förslag till ytterligare bestämmelser på detta område. 

2.5 Skattekontroll 

F.n. finns bestämmelser om skattekontroll vad gäller punktskatterna i 

6 - 11 ** LFK. Bestämmelserna skiljer sig från motsvarande i TL och ML 

bl. a. på det sättet att i LFK inte görs f1tskillnad mellan den allmänna 

kontrollen av deklarationsuppgiftcrna och den mera ingripande kontrollen 

av deklarationsunderlaget. 

Enligt LFK skall deklarationerna granskas sa snart det är möjligt. För 

kontroll av att uppgifterna i deklarationerna är riktiga får beskattningsmyn

digheten bcgiira att den skattskyldige lämnar kompleth:rande uppgifter. 

Myndigheten kan också begära att få prov eller beskrivning av en vara som 

är skattepliktig. 

Beskattningsmyndigheten får granska inte bara deklarationerna utan 

också deras underlag. Myndigheten får granska den skattskyldiges bokfö

ring. affärskorrespondens och övriga handlingar som hör till verksamhe

ten. Beskattningsmyndighetcn får vidare företa syn i de lokaler som an

vänds i den skattepliktiga verksamheten och granska den skattskyldiges 

varulager. 

De nu nämnda åtgärderna får även riktas mot den som skäligen kan 

antas vara skattskyldig. Beskattningsmyndighetens kontrollåtgärder får 

också riktas mot den som. utan att vara skattskyldig. yrkesmässigt tillver

kar. bearbetar, försäljer eller distribuerar skattepliktig vara. Detsamma 

gäller i fråga om den som driver handel med vara som används vid fram
ställning eller distribution av skattepliktiga varor. 

De nu nämnda kontrollreglerna gäller i sin helhet för de flesta av punkt

skatterna. För bl. a. stämpelskatt. vägtrafikskatt och reklamskatt gäller 

dock i vissa avseenden andra eller kompletterande regler. Bestämmelserna 

gäller också för prisrcglcringsavgifterna. 

När det gäller punktskatterna har beskattningsmyndigheten möjlighet att 

sätta ut vite när någon föreläggs att medverka vid skattekontroll. t.cx. 

genom att lämna uppgifter eller att förete redovisningshandlingar eller 

varuprov. 

Utredningen föreslår att skattekontrollen enligt LPP byggs upp efter de 

principer som nu gäller enligt TL och ML. Detta innebär bl. a. att kontrol

len delas upp i en del som avser deklarationsgranskning och en del som 

avser skatterevision. Förslagen vad gäller deklarationsgranskningen inne

bär vidare att kontrollen skall vidgas och effektiviseras. Därigenom kom-
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mer enligt utredningen också att skapas ett förbättrat underlag för beslut 

om skatterevision. r fråga om skatterevisionen innebär förslagen att TL: s 

regler i huvudsak följs. Det innebär bl. a. att formerna för beslut om 

skatterevision och de åtgärder som får vidtas vid revision regleras. 

Remissinstanserna har genomgående tillstyrkt att bestämmelserna om 

skattekontroll i den nya LPP utformas efter förebild av TL och ML. För 

egen del anser jag att förslaget innebär att förutsättningarna för en effektiv 

kontrollverksamhet väsentligt förbättras. Det nya rcgelsystemet innebär 

också en klar förbättring ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag föreslår därför att 

reglerna för dcklarationsgranskning och revision av punktskatter och pris

regleringsavgifter i huvudsak utformas efter de förslag som utredningen 

har lämnat. 
När det gäller fördjupningen av deklarationsgranskningen skall denna 

enligt förslaget åstadkommas bl. a. genom att beskattningsmyndigheten 

skall få överenskomma med deklarationsskyldig om besök, besiktning 

m. m. Förslaget i denna del innebär att även inom punktskatteområdet 

sådana åtgärder som innefattas i begreppet taxeringsbesök enligt TL skall 

kunna vidtas. Från ett par remissinstanser har det ifrågasatts om det är 

lämpligt att införa ett formellt bcsöksinstitut även i LPP. RSV anför 

således att besök under deklarationsgranskningen är onödiga med hänsyn 

till den vanligen höga revisionsfrekvensen för punktskatter. Enligt RSV är 

sådana besök vidare organisatoriskt svåra att hantera med hänsyn till de 

stora avstånden i landet. Utredningen (Fi 1973: 01) om säkerhctsåtgärder 

m. m. i skatteprocessen, USS. som har i uppdrag att utarbeta en ny 

enhetlig kontrollag. menar att regler inte bör införas som komplicerar 

kontakterna mellan beskattningsmyndigheterna och de skattskyldiga. Ut

redningen menar att det däremot skulle kunna finnas behov av att i vissa 

fall tvångsvis föranstalta om kontrollbesök i samband med dcklarations

granskning. 

För egen del anser jag det vara en fördel att på samma sätt som skett i 

TL uttryckligen ange att besök, besiktning m. m. får företas i samband med 

deklarationskontrollen om en överenskommelse därom kan träffas med 

den skattskyldige. Beskattningsmyndighetens förutsättningar för och be

hov av att utföra sådana besök är möjligen mindre än på den direkta 

beskattningens sida. Även när det gäller punktskatterna bör det dock 

finnas förutsättningar för att åtgärder av detta slag skall kunna effektivise

ra skattekontrollen. Jag föreslår därför att utredningens förslag i denna del 

genomförs. Vad gäller eventuella andra former för deklarationskontroll. 

t.ex. i form av kontrollbesök utan överenskommelse med den deklara

tionsskyldige, bör denna fråga anstå till dess att USS lämnat förslag i 

denna fråga. 
I samband med granskningen kan som tidigare har nämnts bcskattnings

myndigheten f. n. använda vite för att få fram upplysningar som behövs för 

skattekontrollen. Vitesföreläggande kan även användas för att få den 
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skattskyldige att ge in varuprov m. m. samt handlingar hörande till verk

samheten. Bestämmelserna skiljer sig från vad som gäller enligt TL bl. a. 

på det sättet att vite där inte får användas för att få in en handling i 

samband med deklarationsgranskning ( 53 § jämfört med 31 § 2 mom. 

andra stycket TU. 
Utredningen föreslår att vite vid deklarationsgranskning enligt LPP skall 

få användas för att få fram upplysningar eller prov på vara. Däremot 

föreslås att beskattningsmyndigheten inte längre skall få möjlighet att mot 

den skattskyldiges vilja tvinga fram utlämnande av handlingar. eftersom 

sådana åtgärder enligt utredningen bör vara förenade med särskilda rätts

skyddsgarantier. Två av utredningens ledamöter anser dock att editions

plikten borde behållas, bl. a. mot bakgrunden av önskemålet om att snabbt 

kunna fatta korrekta beslut när det gäller punktskatter som har karaktär av 

övervä ltringsskatter. 

Utredningens ståndpunkt i dessa frågor har godtagits av de flesta remiss

instanserna. Någon remissinstans ansluter sig emellertid till reservanter

nas förslag. För egen del anser jag att de skäl utredningen anfört för att 

följa TL: s regler när det gäller editionsplikten väger tungt. Eftersom 

editionsplikt föreligger sedan beslut om skatterevision har meddelats före

ligger enligt min mening heller inte något betydande behov av att kunna 

tillgripa sådana åtgärder redan vid deklarationsgranskningen. Jag föreslår 

därför att utredningens förslag följs i denna del,. 

I fråga om formerna för skatterevision enligt LPP föreslås denna. som 

tidigare nämnts. uppbyggd efter motsvarande principer som för den direk

ta beskattningen och mervärdeskatten. Skatterevision. liksom taxerings

revision enligt TL, sker normalt först sedan den hos vilken taxeringsrevi

sion skall ske har underrättats. Utredningen föreslår att regler om under

rättelseskyldigheten skall tas in i lagstiftningen. Regler av detta slag finns 

emellertid inte i TL eller ML. Jag delar utredningens uppfattning att frågan 

bör författningsregleras. Med hänsyn till att detta är frågor vilka USS nu 

behandlar för ett vidare område än punktskatterna anser jag emellertid att 

regler om underrättelseskyldighet i LPP bör införas först i samband med 

att stiillning tas till denna fråga såvitt rör revision av andra skatter. Jag är 

därför inte nu beredd att föreslå att regler om underrättelseskyldigheten tas 

in i LPP. 

2.6 Förhandsbesked 

Förhandsbesked kan, med stöd av reglerna i LFK. meddelas för de 

flesta av punktskatterna. Besträffandc några av skatterna. t.ex. vägtralik

skatt, kan förhandsbesked dock inte ges. Inte he'ller för prisregleringsav

gifter meddelas förhandsbesked. 

Förhandsbesked för punktskatterna lämnas av RSV: s riittsnämnd. För-
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handsbesked om reklamskatt meddelas dock av RSV efter hörande av den 

till verket knutna reklamskattenämnden. 

Förhandsbesked lämnas efter ansökan av den som driver eller ämnar 

driva skattepliktig verksamhet. Det är således bara den skattskyldige eller 

den som kan tänkas bli skattskyldig som kan få ett förhandsbesked. Sådant 

besked kan således inte meddelas efter ansökan av exempelvis en konsu

ment av skattepliktiga varor. 

För punktskatterna har de frågor i vilka förhandsbesked fär meddelas 

begränsats. Besluten får endast gälla frågor om skatteplikt för vara eller 

skattesats for skattepliktig vara (32 ~ LFK). Andra frågor om beskattning

en. som rört.ex. beskattningsvärde för vara eller sökandens skattskyldig

het, får således inte tas upp i ett förhandsbesked. I fråga om reklamskatt 

gäller dock att förhandsbesked också får lämnas bl. a. om sökandens 

skattskyldighet. 

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för statsverket om 

sökanden yrkar det. Denna bundenhet gäller enbart i förhållande till sökan

den. Stats verkets bundenhet gäller endast för de redovisningsperioder som 

inte gått ut när beskedet lämnas. Det gäller längst i ett år. Det upphör dock 

att gälla tidigare om en författningsändring görs som har betydelse för den 

fråga som förhandsbeskedet avser (37 * LFK). 

2 .6.1 Ti/liimpningsområdet 

I jämförelse med vad som gäller inom den direkta beskattningens områ

de är möjligheten att erhålla förhandsbesked på punktskatteområdet mer 

begränsad. För de direkta skatterna gäller att förhandsbesked får meddelas 

angående viss fråga som rör sökandens taxering. om det finnes vara av 

synnerlig vikt för honom eller om det är av vikt för enhetlig lagtolkning 

eller rättstillämpning, I * lagen ( 1951: 442) om förhandsbesked i taxerings

frågor. Enligt 63 § ML får förhandsbesked om mervärdeskatt liimnas om 

sökandens skattskyldighet. om det finnes vara av vikt med hänsyn till 

sökandens intresse eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. I 

praktiken kan förhandsbesked för mervärdeskatt lämnas om i stort sett alla 

frågor som kan uppkomma i ett beskattningsärende. Även möjligheten att 

erhålla förhandsbesked i den ordning som stadgas i tullagen går längre än 

vad som nu gäller för punktskatterna inom den interna beskattningen. 

Utredningen konstaterar att på dessa områden de relativt omfattande 

mQiligheterna att erhålla förhandsbesked har fungerat tillfredsställande. 

Utredningen föreslår därför att förhandsbesked om punktskatter skall få 
lämnas i alla frågor som rör beskattningen. Förhandsbesked skall dock 

endast få meddelas om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig 

lagtolkning eller riittstillämpning. 

Utredningen föreslår vidare att förhandsbesked i enlighet med dessa 

bestämmelser skall få meddelas även när det gäller vägtrafikskatt, lotteri

vinstskatt och totalisatoravgift samt för prisregleringsavgifterna. 
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Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget att utvidga möjligheter

na att få förhandsbesked. Rättsnämnden. som enligt förslaget skall medde

la förhandsbesked inom hela punktskatteområdet. menar dock att utvidg

ningen inte bör innebära att även annat än riittsfrågor. t.ex. utrednings

och bevisfrågor, skall kunna bli föremål för förhandsbesked. 

I fråga om förslaget att förhandsbesked skall kunna meddelas även i 

fråga om vägtralikskatt har några remissinstanser anfört att det inte torde 

föreligga något större behov av att meddela förhandsbesked på detta 

område. Rättsnämnden har ifrågasatt om det inte bör anges i vilka fall 

förhandsbesked skall få meddelas om vägtrafikskatt. 

För egen del vill jag anföra följande. Den föreslagna utvidgningen av 

möjligheterna att erhålla förhandsbesked innebär en anpassning efter vad 

som g~iller för andra skatter. särskilt till vad som gäller enligt ML. Det bör 

både för de skattskyldiga och för beskattningsmyndigheterna vara till 

fördel att en sådan utvidgning sker. Ändringarna kan visserligen antas leda 

till ett ökat antal ansökningar om förhandsbesked. och därmed till en ökad 

arbetsbelastning hos RSV: s rättsnämnd. Som utredningen anfört kan 

emellertid en utökning av rätten att erhålla förhandsbesked leda till att 

beskattningsmyndighetens arbete i andra avseenden kan förenklas. Be

skattningsmyndigheten får nämligen i annan form nu besvara frågor på 

områden där förhandsbesked inte kan meddelas. En utökad förhandsbe

skedsverksamhet kan vidare både för beskattningsmyndigheterna och för 

de skattskyldiga innebära fördelar ur rättstilliimpningssynpunkt. Jag före

slår därför att möjligheten att utfärda förhandsbesked utvidgas på siill som 

utredningen föreslagit. 

I fråga om avgränsningen av de fall när förhandsbesked skall kunna 

meddelas innebär detta i praktiken att samma gränsdragning kan göras som 

när det gäller förhandsbesked inom mervärdeskatten. Det är uppenbart att 
det kan förekomma framställningar om förhandsbesked som är av sådan 

art all förhandsbesked inte lämpligen kan utfärdas. Det kan gälla t.ex. 

utrednings- och bevisfrågor. Att i förväg precisera de fall när förhands

besked inte skall fä meddelas låter sig enligt min mening inte göra. Så har 

heller inte skell inom den direkta taxeringens område. Den myndighet som 

har att meddela förhandsbesked måste ha relativt fria händer att besluta 

om förhandsbesked skall meddelas eller inte. Är frttgan eller den utredning 

sökanden presenterar inte sådan att förhandsbesked bör meddelas skall 

ansökningen avvisas. 

När det gäller förhandsbesked om vägtrafikskatt delar jag utredningens 

uppfattning att det i vissa fall kan finnas ett intresse av att få ett förhands

besked. Jag föreslår därför att förhandsbesked skall få meddelas även för 

denna skatt. liksom för övriga punktskatter och för prisreglcringsavgif

terna. Det torde däremot i många fall vara så att omständigheterna inte 

medger att förhandsbesked meddelas i fråga om vägtrafikskatt. Detta bör 

emellertid enligt min mening kunna lösas efter de allmänna principer för 
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vilka jag tidigare har redogjort. Någon specialreglering i detta avseende 

vad gäller vägtrafikskatten bör därför inte göras. 

2 .6.2 Förhandsbeskedens r:iltighet 

Efter förebild av vad som gäller enligt ML föreslår utredningen att 

förhandsbeskedens giltighetstid skall bli obegränsad. Enligt utredningen är 

praxis så stabil att problem i allmänhet inte uppkommer med en lång 

giltighetstid. Om det skulle förekomma att praxis ändras bör enligt utred

ningen dock ett förhandsbesked kunna återkallas. Beslut om återkallelse 

skall enligt förslaget meddelas av den myndighet som utfärdat förhands

beskedet, och återkallelsen skall träda i kraft sex månader efter det att den 

skattskyldige fick del av återkallelsebeslutet. Förutom vid återkallelse 

skall ett förhandsbesked enligt förslaget upphöra vid en författningsänd

ring som påverkar den fråga som förhandsbeskedet gäller. Denna inverkan 

av en författningsändring gäller redan nu enligt LFK, och motsvarande 

bestämmelser finns för övriga skatter. Möjlighet att återkalla ett förhands

besked finns däremot nu endast såvitt avser förhandsbesked enligt tulla

gen. 
Förslaget att ett förhandsbesked skall kunna återkallas vid en praxisänd

ring har avstyrkts av så gott som alla remissinstanser. Däremot anser 

remissinstanserna att den nuvarande giltighetstiden, ett år, är för kort. De 

flesta remissinstanserna förordar att förhandsbeskeden skall meddelas för 

en tid om två till tre år, utan återkallelsemöjlighet. 

För egen del anser jag att utredningens förslag i vissa avseenden kan 
vara att föredra jämfört med en ordning där förhandsbesked alltid medde

las för en i lagstiftningen angiven tid. Ett system med återkallelser av 

förhandsbesked skulle emellertid föra med sig svåröverskådliga komplika
tioner. Som framgått av remissbehandlingen torde det inte finnas förutsätt

ningar att få ett sådant system att fungera på ett tillfredsställandt: sätt. Jag 

är därför inte beredd att föreslå att utredningens förslag om möjlighet att 

återkalla förhandsbesked genomförs. 

I stället bör enligt min mening en tidsbegränsning göras av förhandsbe

skedens giltighet. Giltighetstiden bör dock kunna vara längre än f. n. Jag 

föreslår att giltighetstiden skall vara tre år. Den myndighet som utfärdar 

förhandsbeskedet bör dock kunna begränsa giltighetstiden ytterligare, om 

omständigheterna är sådana att förhandsbesked inte bör meddelas för så 

lång tid som tre år. 

2.6.3 Beslutande instans. m. m. 

Förhandsbesked i fråga om punktskatter meddelas nu av RSV, i de flesta 

fall av RSV: s rättsnämnd och i fråga om reklamskatt vanligen av chefen 

för avdelningen för indirekt skatt efter hörande av en särskild nämnd, 

rcklamskattenämnden. Enligt utredningen är det lämpligast att alla frågor 

om förhandsbesked avgörs i samma ordning. Utredningen föreslår därför 
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att förhandsbesked om punktskatter alltid skall lämnas av rättsnämnden. 

Reklamskattenämnnden och den till RSV knutna energiskattenämnden, 

som i vissa fall yttrat sig i hithörande frågor, föreslås därför avskaffade. I 
stället bör enligt utredningen rättsnämnden tillföras särskild sakkunskap i 
reklam- och energiskattefrågor. I fråga om energiskattenämndens avskaf

fande reserverade sig dock två ledamöter i utredningen mot förslaget. 

I fråga om förhandsbesked på prisregleringsområdet föreslår utredning

en att JN skall besluta. 
Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget att rättsnämnden skall besluta 

i alla frågor om förhandsbesked som gäller punktskatter. När det gäller 

reklamskattenämnden och energiskattenämndens upphörande har dock 

bl. a. påpekats att åtgärden innebär att rättsnämnden måste tillföras exper
tis och att experternas ställning i nämnden och arbetsformerna bör övervä

gas. 
För egen del delar jag uppfattningen att det är en fördel att förhandsbe

skedsärendena på punktskatteområdet genomgående kan avgöras av rätts

nämnden. Jag föreslår därför att utredningens förslag i denna del genom

förs. Frågan om i vilka former rättsnämnden skall tillföras expertis vid 

avgörande av frågor om reklamskatt och energiskatt får lösas i RSV: s 

instruktion. 
Vidare föreslår jag i enlighet med utredningens förslag att förhands

besked på prisregleringsavgiftsområdet skall meddelas av JN. 

Utredningen har förslagit att allmänna ombudet bör medverka redan i 
första instans vid ärenden om förhandsbesked. Motsvarande gäller nu 

enligt ML. Jag delar utredningens uppfattning i denna fråga och förslaget 

bör således genomföras .. 

2. 7 Övriga friigor 

2.7.l Besvär 

Beskattningsmyndighetens beslut i ett beskaltningsärende kan överkla
gas av den skattskyldige och allmänna ombudet. Om myndighetens beslut 
medför en väsentlig skada eller förlust för annan kan även denne överklaga 
beslutet. Denna utsträckta besvärsrätt. som sedan LFK: s tillkomst endast 
använts i ett fall, är avsedd fört.ex. en konsument av skattepliktiga varor 

eller en konkurrent till en skattskyldig i de fall ett beslut har väsentlig 

betydelse för den klagande. 
För punktskatterna gäller som regel tre veckors besvärstid. Besvärsti

den räknas från den dag klaganden fick del av det slutliga beslutet. För 

allmänna ombudet räknas besvärstiden dock från beslutets dag. Har den 

ena parten anfört besvär kan motparten också anföra besvär även om hans 

besvärstid har gått ut (anslutningsbesvär). 

RSV: s beslut om punktskatter och JN: s beslut om prisregleringsavgifter 

överklagas till kammarrätten. 

8 Riksdagl'll 1983184. I saml. Nr 71 
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Utredningen föreslår att besvärstiden förlängs från nuvarande tre veckor 

till två månader. Besvärstiden är två månader enligt TL och ML. Enligt 

utredningen har det visat sig att en besvärstid om tre veckor i vissa fall 

varit för kort. När det gäller besvär över meddelade förhandsbesked före

slås att besvärstiden blir en månad, vilket gäller också förhandsbesked 

enligt TL och ML. Enligt förslaget skall vidare besvär över meddelade 

förhandsbesked föras direkt i regeringsrätten, vilket f. n. gäller för för

handsbesked avseende direkt skatt och mervärdeskatt. I fråga om all

männa ombudets besvärstid föreslås att den räknas från delgivningen, inte 

som nu från dagen för beslutet. Slutligen föreslå~: den särskilda besvärsrät

ten för annan än skattskyldig och allmänna ombudet avskaffad. 

Remissinstanserna har tillstyrkt förlängningen av besvärstiden till två 

månader. En remissinstans har föreslagit att tvåmånadersfristen skall gälla 

även för besvär över förhandsbesked. I fråga om allmänna ombudets 

besvärstid har invändningar framförts mot att den har utformats så att det 

blir nödvändigt att delge beslut även med honom. Allmänna ombudt:t vid 

RSV tillstyrker dock i yttrande utredningens förslag i denna del. 

Enligt min mening talar övervägande skäl för att besvärstiderna enligt 

LPP samordnas med vad som gäller inom det övriga beskattningsområdet. 

Jag föreslår därför att besvärstiden förlängs till två månader men att 

besvärstiden när det gäller förhandsbesked bestäms till en månad. När det 

gäller allmänna ombudets besvärstid anser jag emellertid inte att det finns 

tillräckliga skäl att införa regeln att besvärstidcn skall räknas från delgiv

ningsdagen. Genom förlängningen av besvärstiden till två månader torde 
ändå allmänna ombudets behov av en tillräcklig besvärstid bli tillgodo

sedd. Däremot bör som utredningen föreslagit allmänna ombudets he

svärsfrist när det gäller förhandsbesked räknas från delgivnings,dagcn. 

Den nuvarande särskilda besvärsrätten för annan än skattskyldig har 
enligt vad som framkommit ingen praktisk betydelse. Som utredningen 

föreslagit saknas därför skäl att överföra denna besviirsrätt till LPP. 

I fråga om hesvärsordningen för förhandsbeskeden slutligen ansluter jag 

mig till förslaget att besvären skall föras direkt i regeringsrätten. I det 

sammanhanget kan noteras att besvär över.förhandsbesked som meddelats 

av generaltullstyrelsen nu anförs hos kammarrätten. Om detta är en lämp

lig ordning mot bakgrund av de nu föreslagna ändringarna får övervägas i 

ett annat sammanhang. 

2.7.2 Besl11tsregistrering 

Enligt 25 ~ LFK gäller i fråga om punktskatterna att beskattningsmyn

digheten skall föra ett register som i fråga om vaije skattskyldig visar vad 

som förekommit i ett skatteärende. 

Den angivna bestämmelsen i LFK är inte tillämplig i fråga om prisregle

ringsavgifterna. Registreringen av JN: s avgiftsbeslut är dock uppbyggd på 

motsvarande sätt som för punktskatterna. 
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Enligt utredningen är de nuvarande registreringssystemen inte helt till

fredsställande. Bl.a. bör enligt utredningen enhetliga former för registre

ringen åstadkommas. Dessutom föreslår utredningen att beslut om skatt 

och grunderna för besluten skall för varje skattskyldig och för varje redo
visningsperiod eller motsvarande föras in i en särskild skattelängd. Denna 

längdföring skall närmast motsvara skattelängd enligt 68 * TL. 

Remissinstanserna har instämt i att det finns ett behov av en bättre 

registrering av vad som förekommmer i ärenden om punktskatter. Där

emot har behovet av en särskild längdföring ifrågasatts och det har vidare 

påpekats att det är oklart vilken rättsverkan som bör tillmätas uppgifterna i 

en skattelängd om en sådan införs. 

F.n. pågår inom RSV ett arbete med att utforma en ADB- baserad 

registerföring för punktskatterna. Det nya ADB- systemet beräknas i hu

vudsak kunna tas i bruk den I juli 1984. Med hänsyn till att systemutveck

lingen ännu inte är klar kan f. n. inte anges i detalj hur registerföringen kan 

utformas. Enligt RSV är det önskvärt att när detta arbete är avslutat en 

särskild författningsreglering sker i fråga om innehållet i registret m. m. 

För egen del anser jag att det inte nu finns skäl att föreslå att bestämmel

ser om särskild längdföring tas in i LPP. Enligt min mening bör det 

ADB-baserade punktskatteregistret hos RSV kunna utformas på ett sådant 

sätt att en särskild längdföring kan avvaras. I fråga om utformningen i 

övrigt av registerföringen erfordras f. n. inte någon lagstiftning. 

2.7.3 Särskilda avgifter 

För punktskatterna finns f. n. bestämmelser om särskilda avgifter, dvs. 

skattetillägg och förseningsavgift, intagna i 37 a - 37 j §* LFK. Bestäm

melserna är i huvudsak utformade på samma sätt som motsvarande be
stiimmdser i ML. 

Bestämmelserna om särskilda avgifter är tillämpliga för de flesta punkt

skatterna. För prisregleringsavgifterna och för växtförädlingsavgift kan 

däremot inte skattetillägg eller förseningsavgift tas ut. 

Utredningen har inte lämnat något förslag till bestämmelser om särskilda 

avgifter i LPP. Bakgrunden till detta är det utredningsarbete i dessa frågor 

som har bedrivits av skattetilläggsutredningen (Fi 1975: 06). Denna utred

ning har lagt fram förslag till ny lagstiftning om avgiftssanktioner bl. a. för 

de direkta skatterna och för mervärdeskatten. (Översyn av det skattead

ministrativa sanktionssystemet. 2. Nyansering av skattetillägg m. m., SOU 

1982: 54-55.) Utredningen har därvid också lämnat förslag till en särskild 

lag om avgiftssanktioner vid viss konsumtionsbeskattning samt förslag om 

ändringar i vägtrafikskattelagen såvitt rör de särskilda avgifterna. 

Skattetilläggsutredningens förslag är nu föremål för remissbehandling. 

F.n. saknas underlag för bedömning av niir en eventuell lagstiftning på 

grundval av förslaget kan träda i kraft. Det står emellertid klart att detta 
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inte kan ske i sådan tid att nya bestämmelser om särskilda avgifter inom 
punktskatteområdet kan träda i kraft samtidigt med LPP. 

Jag föreslår mot den nu angivna bakgrunden att de nuvarande reglerna 

om särskilda avgifter i LFK efter endast en språklig bearbetning överförs 

till LPP. Bestämmelserna får tas in i ett särskilt kapitel i LPP. I fråga om 

vägtrafikskatt bör bestämmelserna tills vidare kvarstå i vägtrafikskattela

gen. 

2 .7.4 Punktskatteförfattningama 

Den nya förfarandelagstiftningen medför som tidigare har nämnts att en 
rad bestammelser i punktskatteförfattningarna och prisregleringsförfatt

ningarna kan tas bort eller förenklas. Jag ämnar i det följande, på grundval 

av punktskatteutredningens förslag, föreslå sådana ändringar i lagstiftning

en. Förslagen innefattar även vissa andra kompletteringar och förenklingar 

av författningarna. 

Förslag lämnas i princip till ändringar av samtliga lagar inom punkt

skatte- och prisreglcringsområdet. När det gäller stämpelskatten har emel

lertid stämpelskatteutredningen (B 1977: 06) föreslagit att en helt ny lag

stiftning införs. Förslaget är f. n. föremål för remissbehandling. Med hän

syn härtill är jag inte f. n. beredd att nu lämna förslag till ändrade förfaran
dcbestämmelser för stämpelskatten. Jag avser att återkomma till frågan 

när remissbehandlingen slutförts. 
Huvuddelen av reglerna i LFK skall gälla i fråga om tillfällig vinstskatt 

(prop. 1982/83: 102). Med hänsyn till att denna skatt endast skall avse 
utdelning för verksamhetsåret 1983 bör den nya fö1farandelagstiftningen 
inte tillämpas. Jag föreslår att LFK även efter det att LPP har trätt i kraft 
skall tillämpas på beskattningsförfarandet när det gäller tillfällig vinstskatt. 

2.7.5 Ikraftträdande 

Den nya lagstiftningen bör träda i kraft så snart som möjligt. Med hänsyn 
till arbetet hos bcskattningsmyndigheterna är det mest lämpligt att de nya 
bestämmelserna får gälla från den I juli 1984. Vid denna tidpunkt beräknas 

RSV: s datorbaserade registreringssystem för punktskatterna ha tagits i 

drift. Vidare kan då det s.k. REX-systemet beräknas vara i funktion vid 

samtliga kronofogdemyndigheter. Detta underlättar avsevärt övergången 

till den föreslagna nya indrivningsordningen. 

RSV avser att redan från den I januari 1984 på prov ta i bruk vissa delar 

av det nya datasystemet. För att detta skall kunna genomföras på lämpligt 

sätt erfordras enligt RSV att vissa avdragsbestämmelscr i lagen ( 1941: 291) 
om särskild varuskatt och i lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt ändras redan 
från den I januari 1984. Jag anser att det iir till fördel om datasystemet kan 

prövas på avsett sätt före det att huvuddelen av den nya lagstiftningen 

träder i kraft. Jag föreslår därför att de nämnda ändringarna träder i kraft 

redan den I januari 1984. 
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Med hänsyn till att utredningens förslag om förkortningar av kreditti
derna nu inte föreslås genomförda finns inte behov av särskilda övergångs

regler i dessa avseenden. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats 

förslag till 
I. lag om punktskatter och prisregleringsavgifter, 
2. lag om ändring i lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotterivin-

ster, 
3. lag om ändring i lagen (1941: 251) om särskild varuskatt, 
4. lag om ändring i lagen(1957: 262) om allmän energiskatt, 
5. lag om ändring i lagen (1961: 372) om bensinskatt. 
6. lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt, 
7. lag om ändring i lagen (1967: 340) i;;m prisreglering på jordbrukets 

område, 
8. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69) 
9. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatteford-

ringar m. m. 
10. lag om ändring i lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam. 
11. lag om ändring i lagen (1972: 435) om överlastavgift, 
12. lag om ändring i lagen (1972: 820) om skatt på spel, 
13. lag om ändring i Jagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpack

ningar, 
14. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601), 
15. lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljepro

dukter, 
16. lag om ändring i lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets områ

de, 
17. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975: 343), 
18. lag om ändring i bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och 

avgifts processen, 
19. lag om ändring i utsädeslagen (1976: 298); 
20. lag om ändring i lagen (1977: 306) om dryckesskatt, 
2 l. lag om ändring i lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på motorfor

don, 
22. lag om ändring i lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, 
23. lag om ändring i lagen 0978: 880) om betalningssäkring för skatter, 

tullar och avgifter, 
24. lag om ändring i lagen (1982: 691) om skatt på vissa kassettband, 

25. lag om ändring i lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare. 
26. lag om ändring i lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. 
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De under I, 7, 16, 17 och 19 angivna förslagen har upprättats i samråd 
med chefen för jordbruksdepartementet. Det under 11 angivna förslaget 

har upprättats i samråd med chefen för kommunikationsdepartcmentet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaRa 3. 1 

4 Specialmotivering 

4.1 Lag om punktskatter och prisregleringsavgifter 

I kap. Inledande bestämmelser 

1-3 §§ 

I dessa föreskrifter anges LPP: s tillämpningsområde. Under avsnitt 
2.1.2 har de allmänna frågorna om lagens tillämpningsområde behandlats. 

F.n. anges i LFK att den lagen gäller om särskild föreskrift om detta har 

lämnats. Sådana föreskrifter har tagits in i skatte- och avgiftsförfattnin

garna. I LPP har den metoden valts att i lagen ta in en närmare beskrivning 

av dess tillämpningsområde. Sålunda har i 1 kap. 1 § första stycket tagits 

in en uppräkning av de skatte- och avgiftsförfattningar som är direkt 
anknutna till lagen. I I § andra stycket anges att undantag från lagen får 

göras i dessa författningar. 
I 2 § finns en hänvisning till vägtrafikskattelagen där det anges i vilken 

omfattning Jagen skall tillämpas på vägtrafikskatt. Den skatten har sålunda 
inte tagits in i uppräkningen i 1 § eftersom, till skillnad från skatterna och 

avgifterna i uppräkningen, endast vissa begränsade avsnitt i lagen skall 
tillämpas på den skatten. Samma lösning har valts för överlastavgift och 

växtförädlingsavgift. 
I syfte att göra beskrivningen av tillämpningsområdet fullständig har i 

3 § tagits in en upplysning om att lagen inte gäller i vissa fall vid införsel. 

En materiell regel om tullagens tillämplighet när skattepliktiga varor förs in 

i landet av någon som inte är registrerad hos RSV finns i de flesta skatte
författningarna. Utöver tullagen skall i allmänhet 46 § LFK om befrielse 
från skatt tillämpas i sådana fall. Den nuvarande ordningen med särskild 

föreskrift i skatteförfattningarna om befrielse bibehålls och paragrafen 

innebär således endast en upplysning. 

4 § 

I denna bestämmelse anges att vad som i lagen sägs om skatt, skattskyl

dig och beskattning även gäller avgift, avgiftsskyldig och uttag av avgift i 

motsvarande fall. Benämningen vara innefattar också annan nyttighet och 

tjänst. 

1 Av bilaga 3 har endast tagits med lagförslagen 1.2.3,7, IO, I 1'.13, 14,18, 19 och 23. De 
remitterade förslagen överensstämmer i övrigt i sak med propositionens lagförslag. 
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Andra stycket innehåller en föreskrift om att bestämmelserna om skatt 

också skall gälla för ränta, restavgift och särskild avgift. I fråga om befriel
se från restavgift meddelas dock särskilda bestämmelser i 5 kap. 11 §och i 

fråga om befrielse från ränta och särskild avgift meddelas särskilda be
stämmelser i 9 kap. 4 § andra stycket. 

5 § 

Paragrafen innehåller en definition av vad som i lagen avses med be

skattningsmyndighet. F.n. finns bestämmelser om beskattningsmyndighe

terna i de olika skatte- och avgiftsförfattningarna. I fråga om vägtrafikskatt. 

och överlastavgift görs i den föreslagna bestämmelsen en hänvisning till 

reglerna om länsstyrelse som beskattningsmyndighet enligt vägtrafikskat

telagen resp. lagen om överlastavgift. 

1)§ 

Denna bestämmelse behandlar beskattningsmyndighetens möjligheter 

att anlita särskild sakkunnig. Detta innebär ingen ändring i förhållande till 

gällande rätt ( 13 § LFK). Sakkunning bör även kunna förordnas att biträda 

tjänsteman som utför skatterevision enligt 3 kap. 

7§ 

I denna paragraf ges en allmän bestämmelse om allmänna ombudet och 

hans funktion. Föreskriften att allmänna ombudet skall yttra sig i ärenden 

om förhandsbesked innebär en ut vidgning av ombudets uppgifter. l övrigt 

påverkas allmänna ombudets arbete inte av förslagen. En bestämmelse om 

att allmänna ombudet får föra talan även till den skattskyldiges förmån har 

tagits in i 8 kap. 6 §. 

8 § 

I paragrafen lämnas en definition till vad som avses med begreppet 
skattskyldig i lagen. Denna förklaring. som i princip överensstämmer med 
motsvarande i 2 § LFK. innebär endast en hänvisning till vad som gäller 
enligt resp. skatte- och avgiftsförfattningar i motsvarande fall. Med hänsyn 

till behovet av att använda begreppet skattskyldighetens inträde i föreskrif
terna om skatteredovisningcn i 2 kap. krävs en motsvarande definition av 

det begreppet. Frågor om skattskyldigheten behandlas i avsnitt 2.2.1. 

9 § 

I denna paragraf ges en definition av vad som i lagen avses med ett 

beskattningsår. Bestämmelsen har getts samma lydelse som motsvarande 

regel i ML (anvisningarna till 5 a § ML). Begreppet beskattningsår an

vänds i lagen dels i 2 kap. 3 § tredje stycket för att ange redovisningsperio

dens längd i vissa fall, dels för att ange vissa beslutsfrister i 4 kap. 3, 4, 8. 
JO och 16 §§. 
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2 kap. Redovis11i11g av skatt 

l § 

120 

Bestämmelsen reglerar deklarationsskyldighetens omfattning. Enligt re

geln i första stycket skall alla skattskyldiga avge deklaration. 

Undantag från huvudregeln kan emellertid gälla i vissa fall enligt skatte

och avgiftsförfattningarna. Bl.a. föreskrivs undantag från deklarations

skyldigheten för dem som är skattskyldiga enligt 5 § 3 lagen om försälj

ningsskatt på motorfordon, dvs. ägare till skattepliktigt fordon som tillver

kats i icke yrkesmässig verksamhet och till fordon som ändrats så att det 

blivit skattepliktigt. I sådana fall lämnas uppgifter från bilregistret till RSV 

och på grundval av dessa uppgifter bestämmer RSV skatten för varje 

fordon för sig. 
En annan typ av undantag föranleds av vissa begränsningar i redovis

ningsskyldigheten för skattskyldiga som redovisar mindre skattebelopp. 

En sådan gräns för redovisningsskyldigheten gäller f. n. i fråga om rek

lamskatt och föreslås införd för särskild varuskatt på choklad- och konfek

tyrvaror (avsnitt 4.3). Dessa gränser för redovisningsskyldigheten framgår 

således endast av skatteförfattningarna. 
Andra stycket motsvaras av 10 § LFK. 

2-4 §§ 

I 2 § första stycket anges att punktskatter och prisregleringsavgifter i 

princip skall redovisas för bestämda tidsperioder. Bestämmelsen, som 
motsvarar 5 § första stycket första punkten ML. kompletteras av 3 och 
4 §§ i förslaget. 

Enligt 3 § första stycket anges redovisningsperioden för punktskatterna i 

resp. skatteförfattning. Denna metod har valts med hänsyn till pågående 
utredningsarbete beträffande skattekredittiderna (avsnitt 2.2.3). Avsikten 
är att bestämmelserna senare skall kunna föras in i LPP. Redovisningsperi
oderna kvarstår i princip oförändrade i författningarna. För prisreglerings

avgifterna bör dock i 3 §andra stycket anges att avgifterna skall redovisas 

för kalendermånad. JN bör liksom hittills kunna meddela undantag från 

denna generella regel. 
Enligt 3 § tredje stycket kan medges längre redovisningsperioder för de 

skattskyldiga som redovisar skatt med låga belopp (avsnitt 2.2.3). Vissa 

motsvarande bestämmelser i skatteförfattningarna kan då slopas. 

I 4 § ges en specialbestämmelse för de skattskyldiga som upprättar 

kortperiodiska bokslut. För att underlätta dessas redovisning av skatt får 

redovisningsperioden, efter medgivande av beskattningsmyndigheten, för

kortas eller förlängas med ett mindre antal dagar. Ett sådant medgivande 

medför dock inte ändring av den tidpunkt när deklarationen skall lämnas 

och skatten för perioden senast skall vara inbetald. Motsvarande bestäm

melse finns i första stycket av anvisningarna till 22 § ML. 
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När det gäller bestämmelserna i 2 § första stycket. 3 och 4 §~ kan 

undantag meddelas för vissa skatter och avgifter. Dessa fall anges i 2 § 

andra och tredje styckena. 

5 § 

Denna bestämmelse anger att redovisning av punktskatter och prisreg

leringsavgifter som regel skall ske enligt en faktureringsmetod. Bestäm

melserna har utformats i nära anslutning till motsvarande bestämmelser i 

5 a § ML. Som utgångspunkt för tillämpning av faktureringsmetoden 

tjänar bestämmelserna om skattskyldighetens inträde. som finns i de olika 

skatte- och avgiftsförfattningarna. 

6§ 

Enligt första stycket skall deklaration för varje redovisningsperiod eller 

skattepliktig händelse lämnas till beskattningsmyndigheten. Detta skall ske 

utan anmaning. Deklaration skall lämnas även för redovisningspcrioder då 

inga skattepliktiga transaktioner har förekommit. 

JN skall enligt andra stycket kunna föreskriva att deklarationen i stället 

skall lämnas till en regleringsförening. F.n. lämnas deklaration för avg(ft på 

mjölk och mejeriprodukter till en sådan förening. 

Andra stycket. som motsvarar 5 § första stycket andra punkten LFK, 

innebär inte någon ändring i förhållande till gällande ordning. 

Tredje stycket motsvaras närmast av 5 § första stycket sista punkten 

LFK. 

Bestämmelsen i andra stycket har behandlats i avsnitt 2.2.4 och avrund

ningsregcln i tredje stycket i avsnitt 2.4.1. Sådana förteckningar som avses 
i fjärde stycket förekommer nu t.ex. i fråga om försäljningsskatten på 

motorfordon. 

Femte stycket. som direkt motsvarar 5 §sista stycket LFK, innebär inte 

någon ändring i förhållande till gällande ordning. 

8 § 

I paragrafen regleras deklarationstiderna. avsnitt 2.2.4. 

9§ 

Genom paragrafen införs möjlighet att på detta område medge anstånd 

med deklarationens avlämnande. Någon motsvarighet till bestämmelsen 

finns inte i LFK. Anstånd medför även anstånd med att betala skatt, 

5 kap. I § första stycket. Bestämmelser om anstånd med skattebetalning 

finns i övrigt i 5 kap. 3 - 5 §§. 
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10 * 
Motsvarande bestämmelse. som också hänvisar till TL. finns i 22 § sista 

stycket ML. Någon motsvarighet finns inte i LFK. Genom bestämmelsen i 

47 § TL regleras vem som skall avge deklaration för omyndig eller avliden 

eller för annan än enskild person. 

11 * 
Bestämmelsen reglerar underlaget för deklarationen. Motsvarigheten 

finns f. n. i 4 § LFK. Den föreskriften kompletteras för punktskatternas 

del genom anvisningar som meddelas av beskattningsmyndigheten. I några 

fall finns i skatteförfattningarna särskilda bestämmelser om deklarations

underlaget. 

3 kap. Skattekontroll 

1-2 §§ 

Reglerna i I - 2 §§överensstämmer med 6 § resp. 5 § andra stycket och 

12 § LFK. 

3§ 

Enligt första stycket får beskattningsmyndigheten vid deklarations

granskningen begära upplysningar samt prov eller beskrivning av varor om 

det behövs för kontroll av skatten. Som tvångsmedel kan vite användas. 

Denna bestämmelse utgör ingen principiell ändring av vad som f. n. gäller 

enligt 7 och 8 §§ LFK. Närmast motsvarande regel finns i 26 § första 
stycket ML och 31 § 2 mom. första stycket och 53 § TL. 

I andra stycket regleras skyldigheten att i samband med deklarations

granskningen förete handlingar. såsom kontrakt, kontoutdrag. räkningar 

och kvitton. Beskattningsmyndigheten skall inte få använda tvångsmedel 

för att få del av sådana handlingar. När skatterevision har beslutats skall 

dock vitesföreläggande fä användas för att fä fram handlingarna. 3 kap. 

13 §. Motiv till denna bestämmelse, som för punktskatterna och prisregle

ringsavgifterna innebär en omläggning i förhållande till gällande ordning, 

har lämnats i avsnitt 2.5. Förslaget motsvarar bestämmelserna i 26 §andra 

stycket ML och 31 § 2 mom. andra stycket och 53 § TL. 

4 § 

Föreskriften avser det fall att beskattningsmyndighcten kommer över

ens med den skattskyldige om ett besök hos denne eller annars om ett 

personligt sammanträffande. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i 

LFK. Paragrafen har utformats i nära anslutning till motsvarande bestäm

melse i 31 § 2 mom. tredje stycket TL. 
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H 
Bestämmelsen behandlar bcskattningsmyndighctcns möjligheter att vid 

dcklarationsgranskningcn företa kontroll hos annan än den som är skatt

skyldig. Regeln möjliggör kontroll även av dem som inte är registrerade 

som skattskyldiga hos beskattningsmyndigheten och ger förutsättningar 

för att ta in kontrolluppgifter för annans beskattning. Förslaget motsvaras 

delvis av bestämmelserna i 11 § LFK och delvis av vissa bestämmelser i 

skatte- och avgiftsförfattningarna. Bestämmelsen innebär att vissa regler i 

skatte- och avgiftsförfattningarna om kontroll hos annan än den som är 

skattskyldig kan utgå. 

6§ 

Första stycket hänvisar till de nya bestämmelserna i TL som efter 

ikraftträdandet av sekretesslagen (1981: I 00) gäller om sekretess och upp

giftsutbyte inom skatteförvaltningen och mellan skattemyndigheterna och 

andra myndigheter. Motsvarande reglering finns f. n. inte i LFK. 

Andra stycket reglerar förvaringen av deklarationshandlingar m. m. hos 

bcskattningsmyndigheten. Någon motsvarande reglering finns inte i LFK. 

Genom att tiden för efterbeskattning förlängs och på grund av införandet 

av regler om omprövning i särskild ordning bör dock den tid som handling

arna skall förvaras hos beskattningsmyndigheterna anges. Regler med 

motsvarande innehåll finns i 50 § 2 mom.TL. 

7§ 

Revisionsbestämmelserna i 7 - 15 §§, kompletterar reglerna i I - 6 §§ 

om dcklarationsgranskning. 

Bestämmelsen i 7 §ger beskattningsmyndigheten, och för vägtrafikskatt 

även RSV, rätt att företa skatterevision om det behövs för skattekontrol

len. Denna bestämmelse motsvarar 28 §första stycket ML. 

8* 
Denna bestämmelse, vars motsvarighet inte finns i LFK, överensstäm

mer närmast med 57 § tredje stycket TL. I vissa fall skall flera tjänstemän 

utföra revisionen. Det skall då framgå av revisionsbeslutet. Förordnandet 

för flera kan givetvis göras i samma beslut. 

9 § 

Paragrafen anger var revisionen får äga rum och innehåller dessutom en 

föreskrift om vad som gäller i de fall då räkenskaper och andra handlingar 

skall granskas på annan plats än där de förvaras. En motsvarande regel 

finns i 56 § 3 mom. andra stycket TL. 

På samma sätt som i 56 § 3 mom. andra stycket TL öppnas i andra 

stycket en möjlighet för den som beslutar om revision att bestämma tid och 

plats för revisionen. 
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10 § 

Paragrafen innehåller en allmän regel att en skatterevision inte i onödan 

får hindra den skattskyldiges verksamhet. Motsvarande gäller enligt 9 § 

andra stycket LFK och 56 § 3 mom. första stycket TL. 

11 § 

I denna bestämmelse anges vad en skatterevision får avse. Nuvarande 

regler finns i 9 § LFK. Förslaget innebär i princip inte någon ändring i 

förhållande till gällande ordning. Med hänsyn till behovet av särskilda 

granskningsåtgärder vid kontroll av vägtrafikskatt föreskrivs att den som 

utför revisionen även får granska och prova fordon och särskild räknarap

paratur. Motsvarande åtgärder får också vidtas vad gäller annan mätappa

ratur än kilometerräknare. 
Några uttryckliga regler som motsvarar de i förslaget intagna bestäm

melserna om kassainventering och kontroll av den löpande redovisnings

periodcn finns dock inte i LFK. 

12 § 

I denna paragraf anges vad den som är föremål för granskning skall göra 

vid en revision. Bestämmelsen motsvaras i huvudsak av 9 § LFK. 

IH 
Den möjlighet till vitesföreläggande i samband med revisionen som 

regleras i denna paragraf har f. n. sin motsvarighet i 12 § LFK. 

14 § 

Denna bestämmeJ<;e motsvaras av 9 § tredje stycket LFK. 

15 § 

Bestämmelsen behandlar revisionspromemorian. Förslaget motsvaras 

av vad som f. n. gäller enligt 14 § LFK och 14 § förvaltningslagen. Den 

som varit föremål för revisionen skall beredas tillfälle att yttra sig över 

revisionspromemorian om det inte är obehövligt. Föranleder revisionen 

ingen anmärkning bör det vara tillräckligt med en underrättelse om detta. 

4 kap. Skatte hes/ut, efterheskattning, m.m. 

I § 

I denna bestämmelse. som inleder reglerna om bestämmande av skatt. 

anges att beskattningsmyndigheten skall besluta om skatten för varje redo

visningsperiod eller, när sådana perioder inte förekommer, för varje skat

tepliktig händelse. Motsvarande bestämmelse finns i 30 § första stycket 

ML. Regeln innebär bl. a. att ett beslut skall fattas även i de fall skatt inte 

skall utgå. 
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2§ 

I första stycket anges beslutsordningen för det för punktskatterna och 

prisregleringsavgifterna vanligaste förekommande fallet att myndigheterna 

godtar uppgifterna i deklarationen. Har deklarationen kommit in i rätt tid 

till myndigheten skall skatten anses fastställd i enlighet med deklarationen. 

Enligt tredje stycket behöver den skattskyldige och allmänna ombudet inte 

underrättas om ett sådant beslut. Däremot medför beslutet vissa registre

ringsåtgärder hos myndigheten i enlighet med reglerna i 9 kap. I §. 

Andra stycket behandlar det fall att deklarationen inte har kommit in till 

myndigheten vid beslutsfristens utgång. Då anses ett noll-beslut fattat vid 

angivna tidpunkt. Den skattskyldige och allmänna ombudet behöver inte 

underrättas om dessa noll-beslut, se tredje stycket. Anser myndigheten att 

skatt skall utgå måste beslut meddelas enligt 3 §. För ett sådant beslut 

gäller reglerna i 18 § förvaltningslagen om underrättelse till part om inne

hållet i ett myndighetsbeslut. Om deklaration kommer in och beslut enligt 

3 § inte har hunnit fattas skall skatten anses beslutad enligt deklarationen, 

dvs. efter samma princip som enligt första stycket gäller när deklaration 

har lämnats i rätt tid. Bestämmelsen kommenteras närmare i avsnitt 2.3. l. 

3§ 

Denna paragraf avser bl. a. de fall då beskattningsmyndigheten redan vid 

deklarationsgranskningen finner att skatten inte bör bestämmas i enlighet 

med vad som . uppgetts i deklarationen Det beslut som beskattningsmyn

digheten då skall fatta är som regel sakligt sett det första beslut som 

meddelas och endast rent formellt en omprövning av det beslut som 

myndigheten anses ha fattat enligt reglerna i 4 kap. 2 §. Paragrafen tar 

emellertid även sikte på mera klara omprövningssituationer. Om det efter 
en skatterevision framkommer att skatten fastställts till oriktigt belopp får 

nytt beslut om skatten fattas. Detta får ske oavsett om det tidigare beslutet 

meddelas med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §. Ett annat förhållande som avses i 

paragrafen är det att beskattningsmyndigheten finner att skatt bör påföras 

någon som inte har deklarerat och vars skatt därför enligt 2 § andra stycket 
anses beslutad till noll kronor. 

Omprövning av tidigare beslut skall även göras av beskattningsmyndig

heten om den skattskyldige begär det. Paragrafen ger beskattningsmyndig

heten vittgående möjligheter att ompröva beslut enligt 4 kap. 2 och 3 §§. I 

dessa omprövningsbara beslut skall möjligheten att få ett slutligt beslut 

anges. 

I andra stycket anges att nytt beslut inte för fattas senare än tredje året 

efter det kalenderår under vilket beskattningsåret gått till ända eller den 

skattepliktiga händelsen inträffat. Här regleras sålunda den s.k. bcsluts

fristen. som behandlas i avsnitt 2.3.1. Motsvarande bestämmelse i ML. där 

beslutsfristen är längre, finns i 35 ~ ML. 

I tredje stycket anges alt en begäran om omprövning skall ha kommit in 
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till beskattningsmyndigheten senast två månader före beslutsfristens ut

gång. Detta är till för att ge beskattningsmyndigheten skäligt rådrum att 

inom den tid som anges i andra stycket fatta ett nytt beslut med anledning 

av en begäran om omprövning. 

4 § 

Bestämmelsen medger att skatten för ett helt beskattningsår ändras 

genom omprövning av skatten för den sista perioden under året. Förslaget 

motsvarar 34 §ML. Se vidare 2.3.1. 

5 § 

I denna bestämmelse regleras de slutliga besluten. Enligt förslaget skall 

den skattskyldige eller allmänna ombudet kunna begära ett slutligt beslut 

när som helst under beslutsfristen. Slutligt beslut skall också kunna fattas 

senare. I så fall måste dock den skattskyldiges begäran om ett slutligt 

beslut ha kommit in till myndigheten inom två månader från den dag han 

fick del av beslut enligt 4 kap. 3 §första stycket. Allmänna ombudets frist 

för att begära slutligt beslut utgår från beslutsdagen. Reglerna är till för att 

ge den skattskyldige och allmänna ombudet skälig tid att begära ett slutligt 

beslut i de fall han får del av ett beslut eller beslutet fattas mot slutet av 

beslutsfri sten. 

Beskattningsmyndigheten skall kunna meddela slutligt beslut även om 

den skattskyldige eller allmänna ombudet inte begär det om det finns 

särskilda skäl. Sådana skäl kan föreligga I.ex. om någon gång på gång 
besvärar beskattningsmyndighctcn med grundlösa krav på omprövning. 

Ett slutligt beslut skall inte kunna omprövas annat än besvärs vägen eller 

genom besvär i särskild ordning. I andra stycket anges därför att fråga om 

ett nytt beslut för en viss redovisningsperiod inte får prövas om ett slutligt 

beslut tidigare har meddelats för samma period. Detta bör givetvis även 

gälla nytt beslut enligt 3 §, som alltså inte heller får meddelas i ett sådant 

fall. 

6§ 

I denna paragraf ges beskattningsmyndigheten rätt att företa skönsbe

skattning. Regeln har utformats i enlighet med motsvarande bestämmelser 

inom övriga skatteområden (30 §sista stycket ML och 21 § TLJ. 

I denna bestämmelse anges de allmänna förutsättningarna för efterbe

skattning. De har närmare beskrivits i avsnitt 2.3.2. Reglerna motsvaras av 

38 § första stycket ML med det tillägget att efterbeskattning enligt försla

get även skall kunna ske om den skattskyldige inte har tillhandahållit ett 

begärt varuprov, om detta föranlett en oriktig beskattningsåtgärd. Detta 

tilliigg överensstämmer dock med vad som i dag gäller för efterbeskattning 

enligt LFK. 
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8 § 

Denna bestämmelse, som motsvaras av 38 §andra stycket ML, medför 

bl. a. att efterbeskattning inte får ske om det belopp som den skattskyldige 

skulle betala är att anse som ringa. Vid bedömningen av om beloppet är att 

anse som ringa skall beaktas om efterbeskattning beslutats för andra redo

visningsperioder under beskattningsåret. Det sammanlagda efterbeskat

tade beloppet för sådana perioder blir avgörande. Detta utgör en ändring i 

förhållande till gällande ordning. 

9 § 

Bestämmelsen medger att rättelse i ett avslutat beskattningsår får ske i 

vissa fall genom ändring i den sista perioden för beskattningsåret även vid 

efterbeskattning. Detta gäller enligt 4 kap. 4 § för skattebeslut under den 

ordinarie beslutsfristen. Genom att tidsfristen för efterbeskattning också 

räknas med utgångspunkt i beskattningsåret har möjlighet skapats att även 

vid sådan beskattning använda denna metod för rättelse. Motsvarande 

ordning gäller enligt 38 § sista stycket ML. 

lO § 

Första punkten anger att efterbeskattning endast får ske om beskatt

ningsmyndigheten inte kan åstadkomma rättelse genom omprövning enligt 

4 kap. 3 §.Motsvarande gäller enligt 40 * ML. Bestämmelserna motsvarar 

i övrigt 40 § första stycket ML. 

Il och 12 §* 
Förevarande regler om efterbeskattning av dödsbo och om efterbeskatt

ning vid åtal för skattebrott innebär endast ett överförande av 21 § första 

stycket sista punkten samt andra och tredje styckena LFK till den nya 

lagen. Motsvarande bestämmelser finns även inom det övriga skatteområ

det (40 § andra - fjärde styckena ML och 115 § andra - fjärde styckena 

TLJ. 
Hänvisningen i 12 §till bestämmelserna i 12 §skattebrottslagen inneb~ir 

att den förlängda tiden för efterbeskattning gäller även i de fall då den 

skattskyldige är fri från straffrättsligt ansvar efter frivillig rättelse som 

genomförs genom efterbeskattningen. 

13§ 

Bestämmelsen anger att efterbeskattning också kan ske efter skälig 

grund. Denna bestämmelse innebär ingen avvikelse från vad som f. n. 

gäller för såväl punktskatterna som direkta skatter och mcrvärdeskatt. 

14§ 

En motsvarande regel finns i 22 § LFK. Behovet av en särskild bestäm

melse om rättelse av uppenbara fel har visserligen minskat till följd av den 
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förlängda beslutsfristen. I vissa fall kan felaktigheten dock upptäcka~ först 

sedan denna frist löpt ut. Beskattningsmyndigheten bör även i sådana fall 

kunna rätta felaktigt beslut. 

5 kap. Betalning av skatt 

I § 

l första stycket anges den allmänna förfallodagen för skatterna och 

avgifterna. Skatten skall betalas senast då deklarationen skall ha kommit in 

till myndigheten. Enligt 5 kap. 2 §första stycket anses inbetalning ha skett 

den dag den har bokförts på beskattningsmyndighetens postgirokonto. 

Inbetalningen skall således vara bokförd på kontot senast den dag som 

anges i 5 kap. I §. Detta innebär möjligheter att på ett enkelt sätt avgöra 

om skattebetalning skett i rätt tid eller ej. För att bestämmelserna om 

dcklarationsdag (2 kap. 8 §) och betalningsdag skall kunna preciseras på 

detta sätt får deklarationshandlingen skiljas från inbetalningshandlingen. I 

vissa fall används f. n. en gemensam handling för de två funktionerna. 

För vissa prisregleringsavgifter gäller f. n. att inbetalningen inte sker 

samtidigt med deklarationen. JN bör även i fortsättningen kunna föreskri

va att så skall ske. Detta bemyndigande för JN har införts i andra stycket. 

I tredje stycket behandlas inbetalning av tillkommande skatt, vilket f. n. 

regleras i 27 § första stycket LFK. Bestämmelsen har utformats med 43 ~ 

första stycket ML som förebild. Den dag som anges i första stycket gäller 

emellertid även i de här avsedda fallen som förfallodag vid t.ex. beräkning 

av ränta på tillkommande skatt. Vidare får uppdelning av inbetalning av 
tillkommande skatt ske om synnerliga skäl föreligger. I dessa fall kan inte 

anstånd enligt 5 kap. 3 ~ erhållas eftersom ansökan enligt denna bestäm

melse skall göras före förfallodagen. 

Första stycket anger att inbetalning av skatt eller avgift får ske utan 

kostnad för den enskilde. Vidare anges att inbetalning anses ha skett den 

dag den har blivit bokförd på beskattningsmyndighetens postgirokonto. se 

vidare under I §. I andra stycket anges att skattebelopp under 50 kr. inte 

skall betalas. Någon sådan begränsning finns inte enligt LFK. men väl 

enligt ML där gränsen dock är 10 kr. 

3§ 

Bestiimmelsen behandlar de fall i vilka anstånd kan ges vid s.k. öm

mande omständigheter. Denna fråga behandlas i avsnitt 2.4.2. 

4 ~ 

Enligt denna bestämmelse kan anstånd med betalning av skatt ges vid 

avregistrering av skattskyldiga. Denna paragraf reglerar ett för punktskat

terna speciellt fall vars motsvarighet saknas inom annan beskattning. 
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5 § 

I denna bestämmelse regleras möjligheterna att få anstånd med betalning 

under tiden en beslutad skatt eller avgift är föremål för besvärsprövning. 

Bestämmelsen har på motsvarande sätt som i 46 § ML tekniskt utformats 

som en hänvisning till tillämpliga avsnitt i UBL. 

6-7 §§ 

I dessa paragrafer finns de allmänna reglerna om återbetalning av skatt. 

Reglerna utgör i huvudsak en formell omarbetning av motsvarande be

stämmelser i LFK (29 §utom tredje stycket samt 30 §) 

Bestämmelsen i 7 § innebär bl. a. att avräkning får ske även mellan olika 

skatter och avgifter som har beslutats av samma beskattningsmyndighet. I 

fråga om avräkning när anstånd har beviljats innebär bestämmelsen att de 

principer som angivits i RSV Du 1975: 8 skall gälla. Se vidare 2.4.2 

8 § 

I bestämmelsen anges de fall då restavgift skall tas ut. De har behandlats 

i avsnitt 2.4.3. Av bestämmelsen i 1 kap. 4 §följer att restavgift skall tas ut 

även på ränta. 

Utformningen av föregående paragraf medför att en särskild föreskrift 

krävs för att medgivna betalningsanstånd skall kunna beaktas vid beräk

ningen av restavgift. Regeln har sin motsvarighet i 47 § första stycket 

andra punkten ML. 

12 § 

Paragrafen innehåller en beskrivning av de fall då ränta skall tas ut. På 

tillkommande skatt skall ränta tas ut enligt första stycket I. Betalas sedan 

inte skatten i tid som anges i myndighetens beslut utgår dessutom restav

gift enligt 8 §. Punkt 2 i samma stycke avser fall då den skattskyldige i 

samband med tvist om skatten fått anstånd med att betala. På det belopp 

som till slut fastställs skall ränta tas ut. 

IH 

I likhet med vad som gäller enligt motsvarande regel i tullagen (20 a §) 

har procentsatsen vid ränteberäkningen angetts genom att hänvisa till 

UBL: s regler om ö-skatteränta. 

Även räntebelopp skall omfattas av den tidigare nämnda regeln om 

avrundning till närmast lägre hela krontal. Ränta skall heller inte tas ut 

eller återbetalas om räntebeloppet inte uppgår till femtio kr. 

9 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 71 
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16 * 
I denna paragraf regleras indrivning av obetald skatt. avgift m. m., vilket 

tidigare behandlats i avsnitt 2.4.4. I tekniskt hänseende har bestämmelsen 

utformats på motsvarande sätt som 48 * ML med en hänvisning till tillämp

liga delar i UBL. 

Denna bestämmelse är en direkt motsvarighet till vad som redan nu 

gäller enligt 27 a ~ LFK. 

18 § 

F.n. gäller enligt 31 ~ LFK att beslut om inbetalning och återbetalning 

av skatt och ränta m. m. skall gälla omedelbart. I praxis har besvärsmyn

dighctcrna k.unnat förordna att verkställigheten av ett beslut uppskjuts 

(inhiberas) i avvaktan på prövningen av ärendet. Förslaget medför ändring 

i nu berörda avseenden. Enligt förevarande paragraf skall åtgiird enligt 

denna lag verkställas oavsett att beslut som föranleder åtgärden inte har 

vunnit laga kraft. Detta innebär bl. a. att beskattningsmyndigheten inte 

bara har rätt att kräva att betalning sker i rätt tid av beslutad skatt m. m. 

utan också att myndigheten är skyldig att göra delta, även om t.ex. besvär 

har anförts. För besvärsfallen finns regler om anstånd som kan medföra att 

verkställigheten av ett beslut får uppskjutas. Motsvarande skall gälla för 

återbetalningsfallen. Allmänna ombudet har dock möjlighet att i det i 

paragrafen närmare beskrivna fallet anmäla hinder för återbetalning. Be

stämmelsen har i tekniskt hänseende utformats i överensstämmelse med 

87 * UBL. 

6 kap. Förlwndsbesked 

I § 

I detta kapitel behandlas reglerna om förhandsbesked. Bestämmelserna 

överensstämmer i stora delar med vad som gäller enligt lagen (1951:442) 

om förhandsbesked i taxeringsfrågor. 

Förhandsbesked skall för alla punktskatter lämnas av RSV. För prisreg

leringsavgifter skall sådana besked lämnas av JN. Angående den i första 

stycket använda formuleringen "frågor som rör beskattningen·· hänvisas 

till avsnitt 2.6.1. 

I likhet med vad som gäller f. n. skall förhandsbesked om skatteplikt för 

trycksaker kunna meddelas efter ansökan av den som avser att beställa en 

trycksak. Detta kräver en särskild regel som har tagits in i andra stycket. 

Med hänsyn till föreslagna ändringar av skattskyldigheten för elektrisk 

kraft (avsnitt 2.2.1) bör det vara möjligt även för förbrukare av elkraft att 

ansöka om förhandsbesked. Denna möjlighet bör dock stå öppen enbart 

för dem som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk 

kraft. En motsvarande regel bör gälla för den som förbrukar bränslen. En 

bestämmelse härom har tagits in i denna paragraf. 
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2 § 

Enligt denna bestämmelse skall ansökan om förhandsbesked göras 

skriftligen. Detta gäller redan enligt 33 § första stycket första punkten 

LFK. Vidare skall sökanden svara för utredningen i ärendet. Reglerna om 

sökandens utredningsansvar är i allt väsentligt endast en redaktionell om

barbetning av vad som gäller enligt 32 § och 33 § första stycket LFK. 

Sökandens kostnadsansvar skall dock inte längre vara beroende av om han 

lämnat sitt medgivande till de företagna utredningsåtgärderna. 

3§ 

Det väsentligt vidgade tillämpningsområdet för förhandsbeskeden kan 

leda till att beskattningsmyndigheten i vissa fall finner att något förhands

besked inte lämpligen bör meddelas med hänsyn till frågans utformning 

och utredningen i ärendet. Beskattningsmyndigheten måste därför kunna 

avvisa ansökningar om förhandsbesked. Ett avvisningsbeslut behöver inte 

föregås av något yttrande från allmänna ombudet (jfr I kap. 7 §). 

4 § 

Bestämmelsen motsvaras av 36 § första stycket LFK. 

H 
Denna bestämmelse behandlar förhandsbeskedens giltighet, vilket tagits 

upp i avsnitt 2.6.2. 

7 kap. Särskilda a1·g{fier 

Bestämmelserna i detta kapitel motsvarar i sak 4 a kap. LFK. Dessa 

frågor har behandlats i avsnitt 2.7.3. 

Genom bestämmelsen i 11 § inskränks tilliimpningen av bestämmelserna 

om särskild avgift till de författningar som omfattas av de nuvarande 

reglerna i 4 a kap. LFK. Enligt förslaget skall särskilda avgifter kunna tas 

ut också i frf1ga om skatt enligt lagen ( 1928: 376) om skatt på lotterivinster. 

Så har hittills inte varit fallet. Skäl att undanta lotterivinstskatten föreligger 

enligt min mening inte. 

8 kap. Be.1"\'iir 

I § 

I första stycket regleras besvärsordningen avseende flertalet av beskatt

ningsmyndighetens beslut. Närmast motsvarande bestämmelse i LFK är 

39 § första stycket. Emellertid får talan mot beskattningsmyndighetens 

beslut föras endast av den skattskyldige och allmänna ombudet. Den 

nuvarande besvärsrätten för andra som lider en väsentlig skada eller för

lust av beslutet avskaffas. I övrigt medför första stycket inte någon ändring 

i besvärsordningen för de där uppräknade besluten. 

I andra stycket anges att besvärstiden för de i första stycket uppräknade 
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besluten är två månader. Detta innebär en förlängning av den nuvarande 

besvärstiden som är tre veckor. Den föreslagna besvärstiden överensstäm

mer med vad som i övrigt gäller på skatteområdet. 

2 § 

Denna bestämmelse, som motsvarar 39 § andra stycket LFK, innebär 

ingen förändring i förhallande till gällande ordning. 

I förtydligande syfte har besvärstiden - tre veckor - tagits in i föreskrif

ten. 

3§ 

l denna bestämmelse anges att besvär över förhandsbesked skall anföras 

direkt hos regeringsrätten. Denna fråga regleras f. n. i 39 § första stycket 

LFK. Förslaget medför en ändring i förhållande till gällande ordning där 

kammarrätten är besvärsinstans utom i fråga om skatt på annonser och 

reklam. Vidare har i enlighet med 8 kap. 1 ~endast sökanden och allmänna 

ombudet getts rätt att anföra besvär över förhandsbesked. Besvärsrätten 

för andra som lider en väsentlig skada eller förlust genom beskedet har inte 

tagits med i förslaget. Däremot bör i de fall annan än den skattskyldige har 

rätt att ansöka om förhandsbesked Ufr 6 kap. 1 § andra stycket) även den 

skattskyldige ha besvärsrätt. 

I andra stycket har föreskrivits att besvärstiden i fråga om förhands

besked skall vara en månad. F.n. gäller en besvärstid på tre veckor enligt 

12 § förvaltningslagen. Besvärstiden är en månad i fråga om förhands

besked som gäller direkt skatt och mervärdeskatt. 

4 § 

I denna bestämmelse anges att beslut om skatterevision, vitesföreläg

gande och beslut varigenom ansökan om förhandsbesked avvisas inte får 

överklagas. Dessutom anges att länsrättens beslut enligt 3 kap. 14 § om 

undantag av handlingar vid revision inte får överklagas. Vidare anges att 

beslut enligt 4 kap. 2-3 §§ (skattebeslut som inte är slutliga) inte får överk

lagas. I dessa fall kan dock finnas möjlighet att anföra besvär i särskild 

ordning. Denna bestämmelse finns nu i 9 § sista stycket LFK. För övriga 

beslut som beskattningsmyndigheten fattar föreligger besvärsrätt till rege

ringen enligt 18 § allmänna verksstadgan. Någon inskränkning i denna 

besvärsrätt har inte gjorts i den nya lagen. Denna besvärsordning gäller 

t.ex. för beslut enligt 2 kap. 3 eller 4 § om ändrade redovisningsperioder. 

5 § 

I denna bestämmelse anges att besvärstiden över kammarrättens beslut 

enligt den nya lagen skall vara två månader och räknas från det klaganden 

fick del av beslutet. 
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6§ 

I denna bestämmelse har reglerna i 45 § LFK om anslutningsbe_svär 

tagits in. Besvärstiden för anslutningsbesvär har dock förlängts. F.n. är 

tiden för anslutningsbesvär två veckor, utom i fråga om förhandsbesked då 

den är en vecka. Tiden för anslutningsbesvär skall nu alltid vara en månad. 

Enligt 45 § LFK föreligger rätt till anslutningsbesvär endast beträffande 

beslut om fastställelse av skatt, efterbeskattning och förhandsbesked. 

Denna inskränkning föreligger inte vid besvär enligt den nya lagen. 

Bestämmelserna reglerar förutsättningarna för besvär i särskild ordning. 

Detta behandlas i avsnitt 2.3.3. Reglerna innebär en omarbetning i formellt 

hänseende av vad som gäller för mervärdeskatt enligt 55 § ML samt 103 

och 107 §§ TL. 

I 7 § har inte införts den besvärsgrund som enligt ML gäller då fel 

uppstått på grund av felskrivning m. m. Denna rättelsemöjlighet finns 

redan enligt 4 kap. 14 §. 

Il § 

Denna bestämmelse har tagits med bland besvärsbestämmelserna efter 

mönster från 106 § TL. Den innebär ingen principiell ändring av vad som 

f. n. gäller. 

12 § 

I denna bestämmelse ges möjlighet för förvaltningsdomstol att vid be

svärsprövning rätta periodiseringsfel. Ändrar en domstol skatten för en 

period på den grund att skatt eller avdrag bör hänföras till annan redovis

ningspcriod än den besvärsprövningen avser får motsvarande ändring gö

ras i den period där skatten eller avdraget bort redovisas, även om något 

yrkande om detta inte har gjorts. Denna möjlighet finns f. n. inte för 

punktskatterna och prisregleringsavgifterna. En motsvarande bestämmel

se finns i 105 § första stycket tredje punkten TL. Denna bestämmelse 

gäller enligt 56 § ML även för mervärdeskatt. 

13 § 

Bestämmelsen anger att återförvisning av ett ärende till beskattnings

myndigheten får göras av en förvaltningsdomstol när den finner att skäl 

föreligger till det. Denna ordning gäller redan i praktiken. 

9 kap. Övriga bestämmelser 

I § 

I denna bestämmelse anges att registrering av vad som förekommer i 

skatteärende skall ske hos beskattningsmyndigheten. Frågan har behand

lats i 2.7.2. 
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2 § 

denna och följande paragrafer ges vissa närmare bestämmelser om 

vite. Enligt förevarande bestämmelse, som motsvarar 12 § LFK. lämnas 

föreskrifter om hur vitesbeloppet skall bestämmas. Den lägsta gränsen för 

vitesbeloppets storlek höjs från 100 kr. till 500 kr. Denna höjning är cndast 

en anpassning till penningvärdets förändring. Vidare har den övre gränsen 

för vitesbeloppets storlek slopats. 

H 
Enligt första stycket skall domstol pröva frågan om förelagt vite skall 

dömas ut. F.n. gäller att beskattningsmyndigheten handhar dessa frågor 

!12 § andra stycket LFKJ. Förslaget överensstämmer med de allmänna 

principer som gäller för utdömande av vite inom förvaltningsrätten. Vidare 

har närmare angetts vilka domstolar som skall pröva nämnda frågor. 

Därvid har hänsyn tagits till att olika beskattningsmyndigheter i vissa fall, 

t.ex. vid s.k. integrerade revisioner. kan ha förelagt skattskyldig vite. 

Beskattningsmyndigheten skall enligt förslaget anmäla till domstol när det 

finns anledning att döma ut förelagt vite. 

Andra och tredje stycket, vars motsvarighet saknas i LFK, överens

stämmer med allmänna principer inom förvaltningsrätten. Bestämmelser

na innebär i allt väsentligt inga förändringar i förhållande till gällande 

ordning. 

4 § 

Föreskriften motsvarar 46 * l.FK. Det skall även i fortsiittningen vara 
möjligt att i särskilda fall befria från skatt om synnerliga skäl föreligger. 

Regeringen har enligt LFK kunnat delegera beslutanderätten till myndig

het. Så har också skett i betydande omfattning och detta har visat sig 

fungera väl. Mot denna bakgrund bör delegeringsmöjligheten behållas 

även i fortsättningen. 

lkrqfitriidande och öi·ergångsbestämme/ser 

I. lkraftträdandetidpunkten behandlas i avsnitt 2. 7.4. 

2. Denna regel liksom bestämmelsen i punkt 1 kompletteras i en del 

avseenden som tas upp i punkterna 3 - 12. 

3. De ändrade reglerna för skatteredovisningen kan i vissa fall medföra 

att skyldigheten att redovisa skatten tidigareläggs jämfört med nuvarande 

regler. Genom bestämmelsen i punkt 3 kommer de nya reglerna att tilläm

pas första gången vid skatteredovisningen som avser en period som börjar 

den I juli 1983 eller senare. För skatter som inte redovisas för bestämda 

perioder skall de nya reglerna gälla för skattepliktiga händelser som inträf

far efter ikraftträdandet. 

4. 1 2 kap. 3 § andra stycket LPP öppnas en möjlighet för vissa skall

skyldiga att redovisa skatten för längre perioder än de som gäller enligt 
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huvudregeln. I vissa fall erfordras då att den skattskyldige kan lämna en 

deklaration som avser tiden från ikraftträdandet till ingången av närmast 

följande beskattningsår. 

5. I den nya lagen används på flera ställen uttrycket beskattningsår. 

Detta är definierat i I kap. 9 * LPP. I huvudsak är beskattningsåret det

samma som beskattningsåret enligt KL. Vissa tidsberäkningar enligt de 

nya reglerna bör utgå från beskattningsår som börjar efter ikraftträdandet. 

Det gäller de nya bestämmelserna om skyldighet för den skattskyldige 

att bevara dcklarationsundcrlag (2 kap. 11 * LPPJ. om den tid under vilken 

beskattningsmyndighetcn skall förvara deklarationer (3 kap. 6 § andra 

stycket LPP> och om möjligheter att hänföra skatteändring till den sista 

redovisningsperioden under beskattningsåret (4 kap. 4 och 9 ** LPP). När 

det däremot gäller vissa tidsfrister som föreskrivs för beslut enligt 4 kap. 

LPP är det av praktiska skäl lämpligt att beskattningsåret kan ligga till 

grund för beräkning av tid även när det gäller tid före ikraftträdandet. I 

sådana fall för man undersöka vilken tid som skulle ha utgjort beskatt

ningsår om de nya bestämmelserna hade gällt redan då. Den övergångsre

geln har tagits in i punkt 7. 

6. När det gäller de nya föreskrifterna för beslut om skatten skall de 

börja tillämpas direkt vid ikraftträdandet. Om den nya beslutsordningcn 

inte skulle börja tillämpas förrän för redovisningsperioder som börjar efter 

ikraftträdandet torde betydande praktiska svårigheter för beskattnings

myndigheterna kunna förutses. Även för de skattskyldiga skulle en sådan 

ordning te sig förvirrande. Med hänsyn till att förslagen jämfört med 

gällande regler går i en riktning som gynnar den skattskyldige kan något 

hinder mot att göra beslutsreglerna tillämpliga också på skatteredovisning 

som avser tiden före ikraftträdandet inte föreligga. 

De nya bestämmelserna om nytt beslut och skattebeslut <4 kap. 3 och 
5 *~> kan givetvis inte tillämpas på beslut som enligt tidigare lagstiftning 

blivit slutliga vid utgången av beslutsfristen ( 19 ~ andra stycket LFKl. 

7. Denna regel har behandlats i samband med motiveringen till punkt 5. 

8. LPP innehåller nya regler om anstånd med skattebetalningen. De nya 

bestämmelserna bör tillämpas om händelserna som krävs för anstånd 

enligt 5 kap. 4 och 5 §* LPP har inträffat efter ikraftträdandet. 

9. De nya reglerna om förhandsbesked i 6 kap. skall giilla också i fråga 

om reklamskatt. Det innebär bl. a. att beslut skall fattas av RSV: s nämnd 

för rättsärendcn. För ärenden som kommit in före ikraftträdandet bör dock 

den gamla ordningen gälla om reklamskattenämnden redan har yttrat sig 

över ansökan om förhandsbesked. 

IO. Allmänna ombudet skall medverka i ärenden om förhandsbesked. 

Något yttrande från ombudet skall inte inhämtas i de ärenden som har 

påbörjats före ikraftträdandet. Då det gäller förhandsbesked om reklam

skatt bör dock allmänna ombudet medverka också i sådana ärenden som 
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har kommit in före ikraftträdandet om inte reklamskattenämnden då har 

avgett yttrande. 

11. Besvärsreglcrna i LPP innebär förändringar jämfört med vad som nu 

gäller. Bl.a. har besvärstiden i fråga om skattebesluten förlängts från tre 

veckor till två månader. De nya reglerna bör inte bli gällande för icke 

lagakraftvunna beslut som fattats före ikraftträdandet. Detta kräver en 

särskild övergångsregel. 

12. Med hänsyn till vad jag tidigare (avsnitt 2.7.4) anfört om att förslag 

nu inte bör lämnas om att de nya förfarandereglerna skall omfatta även 

stämpelskatt. erfordras en särskild övergångsbestämmelse. Jag avser som 

förut nämnts att återkomma med förslag om förfarandet i fråga om stäm

pelskatt. 

I enlighet med vad jag anfört i det nämnda avsnittet bör vidare i fråga om 

skatt enligt lagen (1983: 219) om tillfällig vinstskatt LFK tillämpas även 

efter I juli 1984. 

4.2 Lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster 

För lotterivinstskatt gäller lagen om särskild skatt å vissa lotterivinster 

och kungörelsen ( 1964: 805) om uppbörd och redovisning av särskild skatt 

å vissa lotterivinster samt reglerna i LFK om ränta, restavgift och för

handsbesked. LPP skall enligt I kap. I § första stycket I den lagen göras 

tillämplig även på lotterivinstskatt. Författningsmässigt medför detta att 

flera bestämmelser som nu finns i lotterivinstskattelagen kan utgå. 

2§ 

I första stycket har tagits in en förklaring av vem som är skattskyldig till 

lotteri vinstskatt. 
Vid utformningen av bestämmelserna i LPP har förutsatts att det fram

går av skatteförfattningarna vid vilken tidpunkt skattskyldighet inträder. 

Någon regel som säger när detta sker finns emellertid inte i lotterivinst

skattelagen. I andra stycket intas därför en regel om detta. Bestämmelsen 

överensstämmer med de principer som nu tillämpas för lotterivinstskatten 

och som följer av I § lotterivinstskattekungörelsen. 

Det nuvarande tredje stycket i 3 § bör till följd av de övriga ändringarna 

flyttas till denna paragraf. 

3§ 

I första stycket anges f. n. vem som är redovisningsskyldig. Vidare 

innehåller detta stycke ett bemyndigande för regeringen att bestämma 

inom vilken tid skatten skall deklareras och betalas. I I § lotterivinstskat

tekungörelsen har regeringen meddelat sådana föreskrifter. 

En regel om vem som skall vara skattskyldig införs i 2 §. Bemyndigandet 



Prop. 1983/84: 71 137 

till regeringen att bestämma deklarations-och betalningstid kan utgå. Re

geln om deklarationstid överförs från kungöreisen till denna paragraf. 

Bestämmelsen om betalningen finns däremot i LPP. 

I andra stycket ges regler för återbetalning av skatt om en vinst inte 

avhämtats. Det framgår av 1 § tredje ~tycket lotterivinstskattelagcn att 

skatt inte behöver betalas i detta fall, liksom när lott inte har sålts. Bestäm

melsen torde i vissa fall erfordras även med de nya beslutsreglerna i LPP. 

Det har utökats att omfatta båda de fall som nämns i I § tredje stycket samt 

anpassats till ändringarna i 2 §. För återbctalningsfallen har dessutom 

stadgats att ränta inte skall utgå. Detta motiveras av att återbetalningar i 

dessa fall närmast motsvarar de avdrag i fråga om kundförluster m. m. som 

kan göras för andra punktskatter. I dessa fall utgår ingen ränta på belopp 

som avser sådana avdrag och som tillgodoräknas för senare rcdovisnings

perioder. 

3 a § 

Denna paragraf ersätts av bestämmelserna i LPP och kan således utgå. 

4 § 

Nuvarande bestämmelser i denna paragraf ersätts helt av LPP och kan 

således utgå. I stället har tagits in en allmän hänvisning till LPP. Motsva

rande hänvisning görs i övriga skatte- och avgiftsförfattningar i de fall LPP 

föreslås bli tillämplig i sin helhet. 

s § 

I denna bestämmelse finns f. n. ett bemyndigande för regeringen att 

meddela föreskrifter om uppbörd och redovisning av lotterivinstskatt. 

Grunderna för beskattningsfö1farandet skall nu tas in i LPP. De föreskrif

ter som behövs för verkställighet av lagen får tas in i en särskild förord

ning. 

4.3 Lagen (1941: 251) om särskild varuskatt 

H 
De ändringar som görs i denna paragraf är endast av formell karaktär. 

3 a § 

Reglerna i denna paragraf ersätts helt av bestämmelserna i I kap. I och 

5 §§ LPP. 

4 § 

Enligt 4 § punkt I gäller för särskild varuskatt att skattskyldig skall 

ordna sin bokföring så att kontroll kan göras av försäljning m. m. av 

skattepliktiga varor. I punkt 2 av 4 § sägs att skattskyldig skall följa de 
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siirskilda föreskrifter som RSV meddelar för att fil en betryggande kontroll 

av skatten. Vidare stadgas att skattskyldig skall följa de anvisningar som 

en kontrolltjänsteman lämnar. 

r 2 kap. 11 * LPP föreslås en generell regel som innebär att skattskyldig i 

skiilig omfattning genom r~ikenskaper. anteckningar eller på annat lämpligt 

sätt skall sörja för alt det finns tillräckligt underlag för bl. a. kontroll av 

skatten. Denna bestämmelse får kompletteras ytterligare med särskilda 

tillämpningsföreskrifter till LPP. Därigenom blir bestämmelserna i 4 * 
överflödiga. 

H 
I denna paragraf finns f. n. regler om registrering. De nya förfarandereg

lerna medför alt i skatte- och avgiftsförfattningarna endast behöver anges 

vem som skall vara registrerad och när importörer m.11. kan registreras 

som skallskyldiga. 

I enlighet med detta har angetts när skattskyldig skall vara registrerad. 

Vidare kvarstår bestämmelsen om registrering av importörer. Denna regel 

har dock kompletterats genom att som villkor för registrering av importö

rer angetts att verksamheten är av större omfattning eller att det föreligger 

särskilda skäl. Kompletteringen innebär endast att nuvarande praxis hos 

RSV lagfästs. Övriga bestämmelser om registrering (i nuvarande 5 * 3) 

erfordras inte med den nya förfarandclagstiftningen. 

6 § 

Redovisningsperiodens längd skall oförändrat vara I månad. avsnitten 

2.2.3 - 2.2.4. Möjligheten att medge Hingre redovisningsperioder ersätts 

av bestämmelsen i 2 kap. 3 ~tredje stycket LPP. 

6 a § 

Denna paragraf. som i huvudsak motsvarar 6 * 2. behandlar avdrag i 

deklarationen för särskild varuskatt. Sådana avdrag görs f. n. med be~katt

ningsvikten eller beskattningsvärdet på de varor för vilka avdrag yrkas. 

Enligt 2 kap. 7 § LPP skall deklarationen innehålla uppgift om skattens 

bruttobelopp. Även avdragen i deklarationen bör göras med skattebdopp. 

Denna ändring har kommit till uttryck i första stycket genom att där 

angetts att avdrag får göras för skatten på varorna samt genom ändringar i 

andra stycket. 

Enligt den nuvarande lydelsen av första stycket a) får avdrag göras för 

beskattade varor som använts vid tillverkning av skattepliktiga varor. 

Avdraget får göras först när de tillverkade varorna deklareras. Uimpligare 

är att avdrag för beskattade varor som förvärvats för att användas vid 

tillverkning av skattepliktiga varor fär göras redan i samband med förviir

vet. Detta medför förenklingar inte minst för de skattskyldiga. Om varor

na, sedan avdrag erhållits. har tagits i anspråk för annat ändamål än 



Prop. 1983/84: 71 139 

skattepliktig tillverkning bör skatt deklareras och betalas för varorna. En 

bestämmelse om detta tas in i sista stycket. 

Har skattskyldig lidit förlust genom bristande betalning frftn en köpare 

kan avdrag göras enligt första stycket cl. Denna avdragsregel har i princip 

oföriindrad tagits in i första stycket 4). Bestämmelsen har i andra stycket 

kompletterats för det fall den skattskyldige får någon men inte full betal

ning för varorna. Avdrag får då göras med ett helopp som svarar mot så 

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. 

Vidare skall enligt andra stycket gälla att om betalning inflyter sedan 

avdrag gjorts för en förlust, skall redovisning åter lämnas för skatten på de 

varor som svarar mot det betalda beloppet. 

Bestämmelserna i andra stycket innebär att den praxis som tillämpas hos 

RSV skrivs in i lagen. Motsvarande bestämmelser införs. i den mån de inte 

redan finns. i övriga punktskatteförfattningar. 

Avdrag kan enligt gällande ordning (första stycket b-d) vidare göras för 

exporterade varor, varor som återtagits i samband med återgång av köp 

eller varor som sålts till någon som kan få tullfrihet enligt 7 * tullförord

ningen (1973: 979). Någon ändring av dessa regler erfordras inte. de tas in i 

första stycket 2, 3 och 5. 

I enlighet med vad jag tidigare (avsnitt 2.7.5> har anfört bör de nya 

avdragsbestämmelserna i 6 a § träda i kraft redan den I januari 1984. De 

nuvarande avdragsbestämmelserna i 6 * 2 bör samtidigt upphöra att gälla. 

6 b ~ 

I paragrafen införs enligt avsnitt 2.2.2 en regel om begränsning i redovis

ningsskyldigheten för skattskyldiga vars tillverkning endast är av mindre 

omfattning. En liknande bestämmelse finns i 6 § ML. 

Deklaration skall inte behöva lämnas och skatt inte betalas om den 

skattskyldiges verksamhet högst omfattar 500 kg skattepliktiga varor för 

ett beskattningsår. I denna kvantitet skall även inräknas den skattskyldiges 

import. Detta innebär att registrerade importörer inte skall kunna få befri

else, eftersom registrering av importörer s\<er endast om verksamheten 

kan beriiknas omfatta mer än 500 kg skattepliktiga varor om året. 

Har den skattskyldiges årliga tillverkning någon gång omfattat mer än 

500 kg skattepliktiga varor är han inte utan vidare befriad från deklara

tions- och betalningsskyldighet om verksamheten minskar så att den un

derstiger nämnda kvantitet. I dessa fall får RSV enligt andra stycket medge 

befrielse om verksamheten kan beräknas varaktigt understiga denna kvan

titet. 

Ett befrielsebeslut gäller endast under förutsättning att verksamheten 

under beskattningsåret faktiskt också högst omfattat 500 kg skattepliktiga 

varor. Skulle ett beslut enligt andra stycket ha meddelats under felaktiga 

förutsättningar och detta visar sig först vid beskattningsårets slut skall den 

skattskyldige betala skatt för hela beskattningsåret. Skulle det å andra 
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sidan vid beskattningsårets utgång visa sig att någon. vars verksamhet för 

året inte överstiger 500 kg skattepliktiga varor. betalat skatt bör återbetal

ning ske av det inbetalade beloppet. 

4.4 Lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

förevarande paragraf anges nu vem som skall vara registrerad som 

producent av skattepliktigt bränsle. Återförsiiljare eller förbrukare av så

dant bränsle kan registreras som skattskyldiga. l 7 § anges genom en 

hänvisning till 6 § att den som är eller bör vara registrerad är skyldig att 

betala skatt. 

För att få skattskyldighetsbestämmelserna tydligare bör de göras om 

efter förebild av de senast tillkomna skatteförfattningarna. I dessa författ

ningar är den inbördes ordningen av bestämmelserna 

I) definition av vem som är skattskyldig. 

2) regler om registrering. 

3) angivande av skattskyldighctens inträde. 

En omläggning efter detta mönster motiveras också av uppbyggnaden av 

bestämmelserna i LPP. 

I 6 § har således angetts vem som är skattskyldig. Bestämmelsen har 

utformats efter de principer som gäller för skattskyldigheten i nuvarande 

7 §. 

Skattskyldig skall enligt punkt I den vara som framställer skattepliktigt 

flytande bränsle eller förbrukar sådant bränsle för framställning av därmed 

likvärdig vara. Enligt punkt 2 skall vidare den som blivit registrerad som 

återförsäljare eller förbrukare vara skattskyldig. Punkt I och 2 motsvarar 

gällande skattskyldighetsrcgel i 7 §första stycket. 

Om någon fått tillstånd enligt 26 § kan bränsle köpas skattefritt eller med 

nedsatt skatt om det samtidigt lämnas en försäkran om viss användning av 

bränslet. Används detta sedan för ändamål som inte är befriat från skatt 

genom avdrag enligt 24 § i deklarationen skall skatt betalas för bränslet. 

Detta gäller dem som inte är registrerade som skattskyldiga hos RSV. 

Detta fall av skattskyldighet har tagits in som punkt 3 och motsvarar 7 § 

andra stycket i gällande bestämmelser. 

I denna paragraf har i enlighet med vad som sagts under 6 § tagits in 

bestämmelserna om registrering. De som är skattskyldiga enligt regeln i 

6 § I. producenterna, skall vara registrerade hos RSV. I andra stycket har 

de nuvarande bestämmelserna i 6 § andra stycket om registrering av åter

försäljare och förbrukare tagits in. 
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8 § 

Denna regel behandlar skattskyldighetens inträde. 
Viss ändring. som är av formell art, har gjorts i punkterna I och 2, bl. a. 

till följd av ändringarna i 6 och 7 §§. Punkten 3 reglerar skattskyldigheten 
när en skattskyldig upphör att vara registrerad. Bestämmelser därom fanns 

tidigare i 9 §,som föreslås upphävd. 

9§ 

Se 8 §. 

11 § 

Tidigare (2.2.1 J har föreslagits att skattskyldigheten för skatten på elek

trisk kraft flyttas från konsumenterna till kraftproducenterna och distribu

törerna. Omläggningen är i huvudsak endast av formell karaktär och fram

går av första stycket I. Något förenklat kan sägas att de som tidigare var 

skyldiga att redovisa skatten till statsverket nu blir skattskyldiga. Av det 
tillagda tredje stycket framgår att de skattskyldiga skall vara registrerade 

hos RSV. 
I första stycket 2 har reglerats skattskyldigheten för den som förvärvat 

elektrisk kraft utan skatt eller med nedsatt skatt. Motsvarande skatte

pliktsbestämmelser såvitt avser bränslen har införts i 6 § 3. 

12§ 

På grund av omläggningen av skattskyldigheten kan stora delar av denna 

paragraf utgå. Kvar blir endast regeln om skattskyldighctcns inträde. Re

geln i punkten 2 motsvarar den bestämmelse som finns i 8 § första stycket 

2 för bränslen. 

13 § 

Bestämmelserna i denna paragraf kan utgå på grund av omläggningen av 
skattskyldigheten. 

18 § 

Dessa bestämmelser ersätts av reglerna i I kap. I och 5 §§ LPP och 

utgår ur energiskattelagen. 

19 § 

Tidigare (avsnitt 2.6.3) har föreslagits att den till RSV knutna energiskat

tcnämnden skall upphöra. Bestämmelserna i förevarande paragraf om 

energiskattcnämnden har till föijd härav utgått. 
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20 * 
I detta lagrum regleras förfarandet för registrering. Sådana bestämmel

ser bör meddelas i en tillämpningsförordning till LPP. Till följd härav kan 

paragrafen utgå. 

21 * 
Enligt denna bestämmelse får RSV avregistrera dem som efter egen 

begäran blivit registrerade som skattskyldiga. Även detta är en bestämmel

se som bör tas in i tillämpningsföreskrifter till LPP. 

2H 

Regler om deklaration för energiskatt finns i denna paragraf. Till en viss 

del ersätts reglerna av bestämmelser i 2 kap. LPP. 

24 och 25 §§ 

Dessa paragrafer, som reglerar avdrag i deklarationen, har ändrats så att 

avdrag i fortsättningen får göras med skatten på varorna. Vidare bör 

proportioneringsregler införas i slutet av paragraferna. Dessa ändringar 

har kommenterats i specialmotiveringen till 6 a * lagen om särskild varu

skatt (avsnitt 4.3). 

30 * 
Omläggningen av 11 § medför att regeln förevarande paragraf blir 

obehövlig. 

3n 
Andra stycket av denna bestämmelse kan utgå pi'! de skäl som anförts i 

specialmotiveringen till motsvarande ändring beträffande 4 § lagen om 

särskild varuskatt (avsnitt 4.3). 

4.5 Lagen (1961: 372) om bensinskatt 

I denna paragraf anges f. n. skattskyldighetens inträde. Vidare hänvisas i 

fråga om vem som är skattskyldig till reglerna om registrering. 
Denna utformning av skattskyldighetsreglerna bör. som påpekats i spe

cialmotiveringen till 6 § energiskattelagen (avsnitt 4.4), ändras. Reglerna i 

bensinskattelagen har utformats i överensstämmelse med de principer som 

angetts i specialmotiveringen till motsvarande ändring i 6 § energiskattela

gen. 

I 3 § har tagits in regler om vem som är skattskyldig till bensinskatt. 

Bestämmelserna om detta har utformats i enlighet med de principer som 

gäller för skattskyldighet enligt nuvarande 3 § andra stycket. 

Skattskyldig enligt punkt 1 är den som inom landet tillverkar bensin. 
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Enligt punkt 2 är vidare den skattskyldig som har registrerats som återför

säljare eller förbrukare av bensin. 

Om någon fått tillstånd enligt 7 § 2 mom. kan bensin köpas skattefritt 

eller med nedsatt skatt om det samtidigt lämnas en försäkran om viss 

användning av bensinen. Används dt:nna sedan för ändamål som inte är 

befriat från skatt genom avdrag enligt 23 § i deklarationen skall skatt 

betalas för bensinen. Dt:tta gäller dem som inte är registrt:rade som skatt

skyldiga hos RSV. Detta fall av skattskyldighet har tagits in som punkt 3. 

Övriga b..:stämmelser i nuvarande 3 ~. dvs. första och sista styckena 

angående skattskyldighetens inträde. har flyttats i oågot förändrat skick till 

5 §. 

4 § 

I denna bestämmelse har i enlighet med de principer som angetts under 

6 § cnergiskattelagen (avsnitt 4.4) tagits in registreringsreglcrna. De som är 

skattskyldiga enligt den föreslagna regeln i 3 § 1, tillverkarna. skall vara 

registrerade hos RSV . 4 § första stycket. l andra stycket har de nuvarande 

reglerna i 5 § andra stycket om registrering av återförsäljare och förbru

kare tagits in. 

De nuvarande reglerna i 4 § har utgätt. De nuvarande två första punk

terna ersätts helt av reglerna i 1 kap. 1 och 5 §§ LPP. Sista punkten kan tas 

bort av samma skäl som anförts i specialmotiveringen till motsvarande 

ändring i 4 §lagen om särskild varuskatt (avsnitt 4.3). 

I nuvarande 5 § finns registrcringsbestämmelserna vilka. som nämnts, 

har flyttats i något omarbetat skick till 4 §. Därvid har, i enlighet med de 

principer som dragits upp i specialmotiveringen till 6 ~ energiskattelagen. 

rt:glerna om skattskyldighetens inträde tagits in i 5 §. 

Reglerna om skattskyldighetens inträde är i princip oförändrade med 

undantag av att vissa formt:llajusteringar gjorts på grund av ändringarna i 3 

och 4 §§. 

Regler om rcdovisningsperioder och deklarationstider m. m. för bensin

skatt finns i denna paragraf. Reglerna kan delvis ersättas av 2 kap. 3 § 

tredje stycket LPP och 2 kap. 5 LPP. 

7 §I mom. 

I denna bestämmelse. som reglerar avdrag i deklarationen. bör avdrag i 

fortsättningen få göras med skatten på varorna. Vidare bör i slutet av 

bestämmelsen införas en regel om proportioncring av avdrag för kundför

luster och om återföring till beskattning av sådana avdrag om betalning 

senare inflyter. Dessa ändringar har kommenterats i specialmotiveringen 

till 6 a §lagen om särskild varuskatt (avsnill 4.3). 
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4.6 Lagen (1961: 394) om tobaksskatt 

3-5 §§ 

I dessa paragrafer finns bestämmelser om när skattskyldighet inträder, 

beskattningsmyndighet och registrering. 

Bestämmelserna har i förtydligande syfte ändrats så att uppbyggnaden 

motsvarar senare tillkomna punktskatteförfattningar. Detta innebär att i 

3 § tas in en särskild bestämmelse om vem som är skattskyldig, reglerna 

utgör en omarbetning av första och andra styckena i nuvarande 5 §.Vidare 

tas i 4 § in bestämmelserna om vilka som skall vara registrerade eller kan 

bli registrerade som skattskyldiga. Slutligen anges i 5 §när skattskyldighet 

inträder. Reglerna innebär en omarbetning av bestämmelserna i 3 §. 

6 § 

Att deklaration skall lämnas till RSV för varje redovisningsperiod fram

. går av 2 kap. I §och 6 § LPP. 

57 § 

Enligt ändringen skall avdrag göras från skattens bruttobelopp. Vidare 

ges i andra stycket en bestämmelse för det fall att en kundförlust endast är 

partiell. Motivet för dessa ändringar framgår av förslaget till ändringar i 

6 a §lagen om särskild varuskatt 4.3. 

4. 7 Lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område 

Avgiftsskyldig för leveransavgift för potatis är f. n. potatisproducen

terna. A vgiftcn erläggs dock till det bri:inneri eller den stärkelsefabrik som 

potatisen levererats till. Bränneriet eller stärkelsefabriken betalar sedan 

avgiften till JN. Denna ordning iir praktisk. Avgiftsskyldigheten bör även 

formellt flyttas över till brännerierna och stärkelsefabrikerna. I första 

stycket e i förevarande paragraf har därför denna ändring gjorts. I övrigt 

har endast vissa formella justeringar gjorts. 

11 § 

LPP skall i princip i sin helhet tillämpas på de avgifter som erläggs till JN 

enligt jordbruksprisregleringslagen, I kap. I § första stycket 2 LPP. En 

erinran om detta förs in på annan plats i lagen (23 §). Att JN skall vara 

beskattningsmyndighet framgår av I kap. 5 § LPP. 11 § blir därmed över

flödig. 

12 och 13 §§ 

Paragraferna ersätts av bestämmelser i 2 kap. och 8 kap. LPP 
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17 * 
Tredje stycket av denna paragraf ersätts av bestämmelserna i LPP. 

20 § 

LPP: s regler blir tillämpliga på alla avgifter som erläggs till JN enligt 

jordbruksprisreglcringslagen. Reglerna om deklaration i efterhand för av

giftspliktiga händelser kommer därmed i princip att gälla även för avgifter 

vid utförsel enligt 18 §. Med hänsyn till att en exporterad vara är utom 

svenska myndigheters kontroll när deklarationen skall lämnas bör kunnna 

krävas att den avgiftsskyldige ställer säkerhet för sådan avgift innan utför

sel får ske .. En bestämmelse om detta har lagts till 20 §. När säkerhet inte 

ställs bör avgiften i enlighet med gällande ordning betalas före utförseln. 

21 § 

Denna paragraf ersätts av 5 kap. 18 * LPP. 

21 b § 

Paragrafen innehåller bl. a. en hänvisning till nu gällande 11 - 13 §§. 

Dessa paragrafer ersätts av bestämmelser i LPP. Hänvisningen i 21 b *blir 

därmed obehövlig och har utgått. En komplettering bör däremot göras i 

fråga om RSV som beskattningsmyndighet. Enligt 7 - 8 §§ förordningen 

( 1981: 639) om utjämning av 7 ndustrins kostnader för jordbruksråvaror 

skall nämligen i vissa fall utjämningsavgift för choklad- och konfektyrvaror 

erläggas till RSV. 

2H 
Bestämmelserna i nuvarande 23 § om ränta ersätts av bestämmelser i 

5 kap. LPP. 

I nuvarande 11. 33 och 34 §§ finns regler om att LFK delvis skall gälla 

för vissa prisregleringsavgifter. I 23 § har införts en erinran om att LPP i 

princip i sin helhet skall gälla för avgifter som erliiggs till JN. 

2H 
Paragrafen ersätts av bestämmelserna om indrivning i 5 kap. LPP. Den 

har därför utgått. 

3H 
Hänvisningen i denna paragraf till reglerna i LFK har utgått och. för 

skyldighet alt använda viss råvara. ersatts av en hänvisning till LPP. 

34 § 

I denna paragraf finns en hänvisning till en straffbestämmelse i 47 § 

LFK. Någon sådan bestämmelse föreslås inte införd i LPP. Bestämmelsen 

erfordras heller inte för prisregleringsavgifterna. Paragrafen kan slopas. 

10 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 71 
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34 a * 
Bestämmelser om straff för förseelser vid avgiftsredovisningen finns i 

denna paragraf. I förslaget har gjorts vissa formella justeringar av paragra

fen. Vidare har straffansvar införts för den som brister i sin bokförings

skyldighet. 

4.8 Skattebrottslagen 0971: 69) 

Lagen bör vara tillämplig även på lotteri vinstskatt. Enligt förslaget skall 

även särskilda avgifter kunna tas ut i fråga om sådan skatt. Detta framgår 

av specialmotiveringen till 7 kap. LPP. 

4.9 Lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m. 

Ändringen är en följd av den föreslagna ändringen av rubriken till lagen 

( 1928: 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster. 

4.10 Lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam 

2 § 

Denna bestämmelse ersätts av en motsvarande regel i I kap. 5 § LPP. 

8 § 

Regeringen kan enligt denna bestämmelse förordna om undantag från 
skatteplikt om det föreligger synnerliga skäl. Bestämmelsen har inte an

vänts sedan år 1975 och torde inte heller överensstämma med regeringsfor

mens krav på att föreskrifter om skatt lämnas genom lag. Bestämmelsen 

bör därför upphöra att gälla. 

11 * 
Den möjlighet som i dag finns i 11 * första stycket att redovisa reklam

skatt enligt kontantmetodcn bör upphöra eftersom punktskatterna gene

rellt föreslås redovisade enligt faktureringsmetoden. Frågan har behand

lats i avsnitt 2.2.1. Redovisningsmetoden enligt nuvarande andra stycket i 

11 * bör således göras till huvudregel. Bestämmelsen bör dock förtydligas 

så att det framgår vilka åtgärder från den skattskyldigcs sida som medför 

att ~.kattskyldighet inträder. 

Skatteplikt till reklamskatt föreligger för annonser av visst slag. för 

reklamtrycksaker och för reklam i form av ljustidning, film m. m. Skatt

skyldiga är enligt 9 § reklamskattelagen de som offentliggör skattepliktig 

annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons och de som 

framställer skattepliktiga reklamtrycksaker. 

Regeln om skattskyldighetens inträde för reklamskatt bör utformas så 

att denna tidpunkt knyts till sådana affärshändelser som för den skattskyl-
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digc medför att fordran på vederlag uppkommer för annonserna eller 

reklamen. Dessa händelser motsvaras inom varubeskattningen av leveran

sen av den skattepliktiga varan. 

För skattepliktiga annonser torde själva offentliggörandet vara den 

handling som medför att prestationen är fullgjord och fordran på vederlag 

föreligger. Därför har i första stycket punkt I angetts att skattskyldighet 

för skattepliktiga annonser inträder när de offentliggörs. 

För reklamtrycksaker kan skattskyldighetens inträde knytas till leveran

stidpunkten. I detta fall är skattskyldighetcn lagd på den som tillverkar en 

skattepliktig vara och i denna del är reklamskatten jämförbar med en 

varuskatt. I överensstämmelse med vad som gäller för flertalet sådana 

skatter bör skattskyldighet även inträda vid uttag av skattepliktiga varor ur 

rörelsen. Bestämmelserna om detta har tagits in i första stycket punkt 2. 

För annan skattepliktig reklam är inte enbart offentliggörandet av rekla

men en sådan händelse som medför att krav på vederlag föreligger. Sådan 

reklam kan göras under en längre tidsperiod, t.ex. i form av reklamtexter 

vid en idrottsarena, och fordran på vederlag föreligger kanske inte förrän 

viss tid efter offentliggörandet. För detta fall bör lämpligen anges att 

skattskyldighet inträder när reklamen återges, första stycket punkt 3. Re

dovisning av skatten skall då enligt bestämmelserna i 2 kap. LPP ske när 

den skattskyldige skall bokföra att en fordran på vederlag föreligger för 

den återgivna reklamen. 

Betalas reklam i förskott inträder enligt andra stycket skattskyldighet 

när betalningen sker. 

15 § 

I denna bestämmelse finns f. n. regler för redovisningen. De ersätts i 

huvudsak av 2 kap. 2 - 4 §§ LPP och bör i övrigt ersättas av allmänna 
tillämpningsbcstämmelser till LPP. 

16 § 

Med hänsyn till kopplingen av skatteredovisningen till räkenskapsår 

(2 kap. 3 § tredje stycket LPP) bör gränsen för redovisningsskyldigheten 

knytas till beskattningsår i stället för kalenderår. 

17 § 

För tillämpning av den i LPP föreslagna faktureringsmetoden kan regler

na i 17 §ersättas av 2 kap. 5 § LPP. 

Reglerna i 2 kap. 5 § innebär att skatten för en annons hänförs till den 

redovisningsperiod då bokföring av fordran på grund av offentliggörandet 

skall ske. Utgår inte vederlag för annonsen torde någon bokföringsåtgärd 

med anledning av offentliggörandet inte äga rum. Då skall skatten enligt 

2 kap. 5 § LPP hänföras till den redovisningsperiod då skattskyJdighet 

inträdde, dvs. då offentliggörandet skedde. På motsvarande sätt skall 
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skatten för annan skattepliktig reklam hänföras till den redovisningsperiod 

då bokföring av fordran på grund av den utförda reklamprestationen skall 

ske. Om vederlag inte utgår för reklamen skall skatten hänföras till den 

redovisningsperiod då reklamen återgavs, vilken tidpunkt i detta fall torde 

sammanfalla med offentliggörandet. I dessa delar medför de nya bestäm

melserna således i princip inte någon ändring. 

När det gäller trycksaker medför, i de fall vederlag utgår, reglerna i LPP 
ingen ändring i den ordning som föreskrivs i 17 § vid tillämpning av 

faktureringsmetoden. Utgår inte vederlag skall skatten enligt nuvarande 

17 § hänföras till den redovisningsperiod under vilken trycksaken färdig

ställts. Enligt de n,ya bestämmelserna inträder skattskyldighet i dessa fall 

när trycksak tas ut ur rörelsen. Detta innebär en viss senareläggning av 

redovisningen, vilket dock endast har marginell betydelse. 

19 § 

l paragrafen skall anges vem som skall vara registrerad hos RSV. Övriga 

registreringsbestämmelser utgörs av sådana administrativa föreskrifter 

som bör tas in i en särskild tillämpningsförfattning till LPP. De kan därför 

utgå ur reklamskattelagen. 

21H 

Enligt paragrafen kan RSV förelägga vite mot den som underlåter att 

anmäla sig för registrering eller inte kommer in med uppgifter som begärts 

för registrering. 

Har någon inte anmält sig för registrering skall RSV enligt bestiimmcl

serna i 3 kap. LPP kunna begära in de uppgifter som behövs eller göra 

skatterevision. Till dessa bestämmelser har knutits vitessanktioner. Vites

bestämmelsen i 20 § är därför överflödig och kan utgå. 

21 och 22 §§ 

I paragraferna finns regler om redovisningsperioder och deklarationstid. 

Med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. LPP kan reklamskattclagens 

regler i dessa avseenden förenklas. 

24 § 

Återbetalningen bör knytas till beskattningsåret i stället för kalender

året, jfr. 16 §. 

26 § 

I första stycket av denna bestämmelse. som avser införsel av skatteplik

tig reklam. har några mindre formella justeringar gjorts. 
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29 § 

I fråga om förhandsbesked om reklamskatt gäller särskilda bestämmel

ser. Enligt avsnitt 2.6.1 bör särregleringen för reklamskatten till stor del 

upphävas. Den särbestämmelse som behövs har tagits in i 6 kap. I §andra 

stycket LPP. I 29 §andra stycket regleras besvär över förhandsbesked och 

i tredje stycket finns bestämmelser om reklamskattenämnden. Motsvaran

de bestämmelser om besvär har tagits in i 8 kap. 3 § LPP. Reklamskatte

nämndens verksamhet skall enligt förslaget upphöra. Förevarande para

graf kan således upphävas. 

30 § 

Bestämmelserna i denna paragraf ersätts i huvudsak av bestämmelser i 

LPP. De särskilda bestämmelserna om kontroll hos annan än den skatt

skyldige bör dock stå kvar, då bestämmelserna i 3 kap. 5 § LPP inte med 

säkerhet är tillräckliga i dessa fall. 

32 § 

Ändringarna i denna paragraf görs till följd av de ändringar som tidigare 

har angetts. 

Anvisningar 

till 13 § 

I denna anvisning ges en närmare förklaring av vad som avses med 

vederlag i reklamskattelagen. Anvisningen behandlar bl. a. det fall redovis

ning sker enligt kontantmetoden. Med en obligatorisk redovisning av rek

lamskatt enligt faktureringsmetoden kan de bestämmelser som avser kon

tantmetoden utgå ur anvisningen. 

4.11 Lagen (1972: 435) om överlastavgift 

9§ 

Allmänna ombudet för vägtrafikskattemål avger vanligen yttranden i 

ärenden om överlastavgift. Denna praxis lagfästs genom att en hänvisning 

till 3 § vägtrafikskattelagen gjorts i 9 §. 

Bestämmelserna om kontroll och besvär har flyttats till två nya paragra

fer, 10-11 §. I övrigt innebär förslaget inga sakliga ändringar av nuvarande 

9 §. 

10 och 11 §§ 

I dessa paragrafer har genom hänvisning till 3 och 8 kap. LPP tagits in 

bestämmelser om kontroll och besvär. De nuvarande besvärsfristerna 

bibehålls. 
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4.12 Lagen (1972: 820) om skatt på spel 

2 § 

Nuvarande 2 §.som stadgar att RSV är beskattningsmyndighet. ersätts 

av I kap. 5 § LPP. 

7 § 

Här bör endast anges att skattskyldig skall vara registrerad hos RSV. 

Övriga bestämmelser om registrering bör ersättas av tillämpningsföreskrif

ter till LPP. 

8 § 

Enligt denna bestämmelse kan RSV begära uppgifter även från den som 

inte anmält sig för registrering. Detta skall gälla enligt 3 kap. 5 § LPP. 

Förevarande paragraf har därför utgått. 

9 § 

Vitesbestämmelser finns intagna i 3 och 9 kap. LPP. Bestämmelsen i 9 § 

om vite kan därför utgå. 

12 § 

Bestämmelserna om redovisningsperioder och deklarationstider skall 

t.v. behållas (avsnitt 2.2.3 - 2.2.4). 

20 § 

Denna särregel om förhandsbesked för spelskatt kan utgå med hänsyn 
till de utökade möjligheterna att erhålla förhandsbesked enligt 6 kap. LPP. 

21 § 

Bestämmelserna i denna paragraf kan utgå med hänsyn till regleringen 
av dessa frågor i I kap. I § och 3 kap. 5 § LPP. 

4.13 Lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar 

2 § 

Första stycket i denna paragraf har utgått.och ersatts av bestämmelserna 

i I kap. 5 § LPP om beskattningsmyndighet. I övrigt har, förutom vissa 

formella justeringar. införts möjlighet att tillämpa 9 kap. 4 § LPP. 

H 
Registreringsbestämmelserna kan inskränkas så att det här endast anges 

vem som skall vara registrerad. Övriga föreskrifter om registrering får 
meddelas i tillämpningsbestämmelser till LPP. 
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8 § 

I denna paragraf finns bestämmelser om redovisning och deklaration. De 

kan i vissa delar ersättas av bestämmelserna i 2 kap. LPP. 

9 § 

Denna paragraf, som reglerar avdrag i deklarationen. ändras så att 

avdrag i fortsättningen görs med avgiften på förpackningarna. Denna änd

ring har kommenterats i specialmotiveringen till 6 a § lagen om särskild 

varuskatt. 

12 § 

Bestämmelsen ersätts av 1 kap. 1 §första stycket 1 i LPP. Jfr. 2 §. 

4. 14 Vägtrafikskattelagen (1973: 601). 

Vid utformningen av LPP: s anknytning till vägtrafikskattelagen har 

valts att i den lagen ange i vad mån LPP skall tillämpas. I 1 kap. 2 § LPP 

har intagits en upplysning att lagen gäller för vägtrafikskatt i den omfatt

ning som föreskrivs i vägtrafikskattelagen. I princip har sålunda valts 

samma metod som f. n. gäller för vägtrafikskattelagen med hänvisning till 

LFK: s bestämmelser. 

De gällande hänvisningarna i vägtrafikskattelagen till LFK: s bestäm

melser har fått kritik bl. a. för att de är oöverskådliga. En ytterligare 

systematisering av hänvisningarna har därför gjorts. Vidare har nya rubri

ker införts. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om beskattningsmyndigheterna och 

allmänna ombuden för vägtrafikskatt. F.n. finns i 30 § vägtrafikskattelagen 

en hänvisning till 13 § LFK, som avser sakkunning. Hänvisningen har 

flyttats till 3 § där den passar bättre av systematiska skäl. 

Det nuvarande andra stycket, som behandlar de allmänna ombuden. har 

tagits in som tredje stycke. Det har dock. i enlighet med I kap. 7 § LPP. 

kompletterats med ett stadgande om att ombudet skall yttra sig i ärenden 

om förhandsbesked. 

4 a § 

Enligt denna bestämmelse skall hos RSV finnas en särskild nämnd. 

kilometerskattenämnden, som skall avge yttranden och förslag i fråga om 

kilometerräknarapparatur. Nämnden inrättades vid RSV den I juli 1979. 

Den består av representanter för några branschorganisationer och myndig

heter. och sammanträder vid behov. Enligt RSV kan de kontakter med 

branschorganisationer och andra myndigheter som kan ske genom nämn

den dock ordnas på lämpligt sätt utan att en särskild nämnd finns för detta 
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ändamål. Mot denna bakgrund finns inte skäl att behålla nämnden. Före

varande paragraf kan därför upphävas. 

24 § 

Förutsättningarna för efterbeskattning anges i denna paragraf. I tjärde 

stycket hänvisas nu till bestämmelserna i LFK om efterbeskattning vid 

oriktig uppgift i mål om skatt och vid åtal för skattebrott. En anpassning av 

reglerna görs nu till bestämmelserna i 4 kap. 10 § LPP och i övrigt hänvisas 

till 4 kap. 11 och 12 §§ LPP om efterbeskattning av dödsbo och efterbe

skattning vid åtal för skattebrott. Regeln om efterbeskattning av dödsbo 

har tidigare gällt även för vägtrafikskatt men har vid en ändring av bestäm

melserna fallit bort. Den förs sålunda nu åter in i vägtrafikskattelagen. 

26 § 

I denna paragraf har i enlighet med 4 kap. 8 § LPP införts en regel om 

efterbeskattning för flera perioder av ett skatteår. Vid bedömningen av om 

del belopp efterbeskattningen avser är att anse som ringa skall hänsyn tas 

till det sammanlagda beloppet som tillkommer genom efterbeskattning för 

perioderna. Detta förslag har motiverats tidigare (avsnitt 5.2.2). 

26 a § 

Enligt nuvarande 30 * vägtrafikskattelagen får rättelse av felräkning, 

misskrivning eller annat uppenbart förbiseende göras i skattebeslut med 

stöd av 22 LFK. En motsvarande rättelsemöjlighet införs i 4 kap. 14 § 

LPP. Ur systematisk synpunkt är det lämpligast att bestämmelsen tas in i 

vägtrafikskattelagcn som en särskild paragraf. 

27 och 28 §§ 

I dessa paragrafer ändras endast hänvisningarna till reglerna om särskil

da avgifter. 

30 § 

Paragrafen innehåller i första stycket nu flera hänvisningar till LFK. 

Detta stycke utgår och i stället har hänvisningarna till motsvarande be

stämmelser i LPP systematiserats och tagits in i olika paragrafer, 3, 26 a 

och 30 a §§. 

30 a § 

I denna paragraf har i första stycket tagits in hänvisningarna till LPP: s 

kontrollregler. F.n. finns motsvarande hänvisningar till LFK: s kontroll

regler i 30 §. 
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30 b § 

Tidigare (avsnitt 2.6. l) har föreslagits att förhandsbesked skall lämnas 

även för vägtrafikskatt. En hänvisning till LPP: s bestämmelser om för

handsbesked har därför tagits in i denna paragraf. 

31 § 

Besvärsbestämrnelserna för vägtralikskatt finns i denna paragraf. som 

nu hänvisar till vissa besvärsbestämmelser i LFK. Bestämmelser om be

svär över förhandsbesked införs. Denna ansluter sig till vad som gäller 

enligt LPP för besvär över förhandsbesked. I övrigt görs inga sakliga 

ändringar. Detta innebär bl. a. att någon förlängning inte görs av besvärsti

derna. 

4.15 Lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter 

2 § 

Denna paragraf, som reglerar avdrag i deklarationen, ändras så att 

avdrag i fortsättningen skall göras med avgiften på varan. Denna ändring 

införs även i övriga avdragsparagrafer i punktskatteförfattningarna och har 

kommenterats i specialmotiveringen till 6 a § lagen om särskild varuskatt. 

4.16 Lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område 

8 § 

Enligt denna paragraf betalas avgiften i den ordning som JN bestämmer. 

LPP skall i sin helhet gälla för prisregleringsavgifterna. Bemyndigandet för 

JN att bestämma om den ordning som skall gälla för betalning m. m. av 

avgiften har därför utgått. I vissa fall behövs undantag från LPP: s regler. 

Dessa undantag får meddelas av JN. Särskilda regler om detta finns i LPP 

och prisregleringsförfattningarna. 

Regler om vem som är avgiftsskyldig för prisregleringsavgift på fisk 

finns f. n. i särskilda föreskrifter som JN har meddelat, JN: s författnings

samling JNFS 1981: 119. Av fiskprisregleringslagen framgår inte vem som 

är avgiftsskyldig. Bestämmelserna om vem som är avgiftsskyldig bör emel

lertid tas in i lagen. Bestämmelserna därom i JN: s föreskrifter har därför 

överförts till denna paragraf. Därvid har, som föreslagits i avsnitt 2.2.1, en 

ändring gjorts i avgiftsskyldigheten vad gäller lisk som sålts på auktion. 

Bestämmelsen är tillämplig på fiskauktioner som hålls i Sverige. 

9§ 

I denna paragraf finns nu en hänvisning till vissa bestämmelser i LFK. 

LPP skall i princip i sin helhet tillämpas på de avgifter som erläggs till 

annan än tullverket enligt fiskprisregleringslagen. En erinran om detta tas 

in i 19 §. Nuvarande 9 §blir därmed överflödig och har utgått. 
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Il § 

Genom den omläggning av avgiftsskyldigheten som angivits under 8 § 

kan andra stycket i förevarande paragraf utgå. 

13§ 

När LPP: s regler blir tillämpliga på alla avgifter som erläggs till annan än 

cullverket kommer reglerna om deklaration i efterhand i princip att gälla 

även för avgifter vid utförsel. Med hänsyn till att en exporterad vara är 

utom svenska myndigheters kontroll när deklarationen skall lämnas bör 

kunna krävas att den avgiftsskyldige ställer säkerhet för sådan avgift innan 

utförsel får ske. En bestämmelse om detta har därför tagits in i 13 §. När 

säkerhet inte ställs. bör avgiften betalas före utförseln. 

15 § 

Bestämmelsen i denna paragraf, som gäller ränta på obetald avgift och 

indrivning av obetald avgift och ränta. ersätts av regler i 5 kap. LPP. 

16 § 

Den nuvarande bestämmelsen i denna paragraf, att JN: s beslut om 
avgift länder till omedelbar efterrättelse, ersätts i förslaget av 5 kap. 18 § 

LPP med motsvarande innebörd. 

19 § 

1 denna paragraf finns f. n. en hänvisning till LFK: s kontrollbestäm
melser. Denna hänvisning har utgått och ersatts med en erinran om att 
bestämmelsen i LPP gäller för de avgifter enligt prisregleringslagen som 

inte skall erläggas till tullverket. 

20 § 

I denna paragraf finns nu en hänvisning till vissa bestämmelser i LFK. 

Denna hänvisning utgår. 

21 § 

Bestämmelser om straff för förseelser vid avgiftsredovisningen finns i 

denna paragraf. På grund av införandet av LPP bör vissa formella juste

ringar göras i paragrafen. Se vidare specialmotiveringen till 34 a § jord

bruksprisregleringslagen (4.7i. 

23§ 

Tredje stycket som innehåller en hänvisning till LFK ersätts av bestäm

melser i LPP. Detta stycke har därför utgått. 
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4.17 Bilskrotningslagen (1975: 343) 

11 § 

LPP skall tillämpas på skrotningsavgift (I kap. I ~första stycket). I 11 § 

har därför tagits in en erinran om detta. 

4.18 Bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och a~·giftsprocessen 

I § 

Eftersom reglerna i denna lag även i fortsättningen skall gälla för punkt

skatterna och prisregleringgsavgifterna har i förevarande paragraf tagits in 

en hänvisning till LPP. 

4.19 Utsädeslagen (1976: 298) 

6 § 

De bestämmelser i LPP som inte skall tillämpas på växtförädlingsavgift 

avser dels redovisning och deklaration. som inte lämnas av de avgiftsskyl

diga för sådan avgift, dels reglerna om förhandsbesked ol:h särskilda 

avgifter. I första stycket har hänvisningen till LFK bytts ut mot en hänvis

ning till LPP i enlighet med vad nu sagts. 

I andra stycket har endast gjorts smärre ändringar för att anpassa regler

na till LPP. 

4.20 Lagen (1977: 306) om dryckesskatt 

3§ 

Denna bestämmelse ersätts av reglerna i I kap. 4 § LPP om beskatt
ningsmyndighet och kan därför utgå. 

I denna paragraf finns bestämmelser om registrering. I paragrafen bör 
endast kvarstå bestämmelsen om vem som skall vara registrerad. Övriga 
registreringsbestämmelser, som rör förfarandet, får tas in i tillämpnings
bestämmelser till LPP. 

7§ 

Den som vägrar att medverka vid registrering kan enligt denna paragraf 

föreläggas vite. Paragrafen ersätts av bestämmelser i 3 kap. och 9 kap. 

LPP. 

8 § 

Regler om förfarandet vid registrering bör tas in i tillämpningsbestäm
melser till LPP. På samma sätt som i 5 ~andra stycket lagen (1941: 251) om 
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särskild varuskatt (4.3) bör anges förutsättningarna för att en importör 

skall kunna registreras som skattskyldig. 

IH 

Avdrag i deklarationen kan göras enligt denna paragraf. Avdrag skall i 

fortsättningen göras med skatten på varorna. Vidare införs en proportione

ringsregel i slutet av paragrafen. Dessa ändringar genomförs även i övriga 

avdragsparagrafer i punktskatteförfattningarna och har kommenterats i 

specialmotiveringen till 6 a § lagen om särskild varuskatt. 

Omläggningen av tidpunkten för skattskyldighetens inträde när det gäl

ler skatten på vin- och spritdrycker (prop. 1982/83: 150. avsnitt 2.2.1) 

innebär att det finns behov av en särskild avdragsregcl vid återgång av 

köp. 13 § första stycket 5 bör därför vara tillämplig även i fråga om skatt på 

vin- och spritdrycker. 

De nya avdragsbestämmelserna i denna paragraf bör i enlighet med vad 

jag tidigare (avsnitt 2. 7 .5) har anfört triida i kraft redan den 1 januari 1984. 

14 § 

Denna bestämmelse, som hänvisar till LFK, kan utgå. Den ersätts av 

regler i I kap. 1 § LPP. 

15* 

1 denna paragraf har endast formella justeringar gjorts. 

4.21 Lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon 

3§ 

Första stycket ersätts av 1 kap. l och 5 §§ LPP. I andra stycket görs 

formella justeringar. 

Bestämmelser om deklaration finns f. n. i denna paragraf. De kan i vissa 

delar ersättas av bestämmelser i 2 kap. LPP. De ändringar som detta 

medför har behandlats tidigare (avsnitt 4.2.4). 

I andra och tredje styckena regleras avdrag i deklarationen. En regel om 

redovisning av influten skatt för vilken avdrag tidigare gjorts på grund av 

förlust på fordran har tillagts. jfr. specialmotiveringen till 6 a § lagen om 

särskild varuskatt. 

10 * 
Bestämmelsen i andra stycket ersätts av 2 kap. 7 § LPP. 
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4.22 Lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor 

H 
Denna bestämmelse ersätts av regeln om beskattningsmyndighet i I kap. 

5 § LPP. 

6§ 

Bestämmelserna om registrering för rcseskatt har ändrats i överensstäm

melse med motsvarande bestämmelser för övriga punktskatter. Bestäm

melserna om registrcringsförfarandet får tas in i tillämpningsbestämmelser 

till LPP. Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket e~sätts av bestämmel

serna i 3 kap. 5 § LPP. 

7 § 

Enligt denna bestämmelse kan vite användas mot den som inte lämnar 

uppgifter för registrering enligt 6 §. Motsvarande regler skall gälla enligt 

3 kap. LPP. Paragrafen har ändrats med anledning av detta. 

10 § 

Reglerna om deklaration i denna paragraf kan förenklas med hänsyn till 

reglerna i 2 kap. LPP. 

11 § 

Avdrag i deklarationen får enligt denna paragraf göras för skatt som 

hänför sig till en kundförlust. Bestämmelserna kompletteras nu med pro

portioneringsregler och återföringsregler om betalning sedan flyter in. 

Ändringarna har kommenterats i specialmotiveringen till 6 a § Jagen om 

särskild varuskatt. 

IH 

Bestämmelserna i denna paragraf om kontroll hos annan än skattskyldig 

ersätts av reglerna i 3 kap. 5 § LPP. 

4.23 Lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

2§ 

Enligt denna paragraf skall betalningssäkring få användas i fråga om 

skattebelopp m. m. som företrädare för juridisk person är skyldig att betala 

enligt 5 kap. 17 § LPP. Denna paragraf motsvarar nuvarande 27 a § LFK. 

4.24 Lagen (1982: 691) om skatt på vissa kassettband 

Bestämmelsen i första stycket om beskattningsmyndighet har intagits i 

I kap. 5 § första stycket I LPP. Hänvisningen till LFK har ersatts av en 

hänvisning till LPP i 19 §. 
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JO§ 

Möjligheten att i vissa fall medge att deklaration får lämnas för helt 

kalenderår och inte för tvåmånadersperioder kan utgå. I 2 kap. 3 9 tredje 

stycket LPP har nämligen intagits en möjlighet att medge redovisning för 

helt eller halvt beskattningsår. 

Il § 

Bestämmelsen kan förenklas eftersom i 2 kap. 5 § första stycket LPP 

anges vad som skall redovisas för varje redovisningsperiod. 

Kompletteringen vad gäller avdrag för band som sålts med förlust har 

tidigare motiverats i specialmotiveringen till 6 a § lagen om särskild varu

skatt (avsnitt 4.3) 

4.25 Lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare 

3§ 

Ändringen har behandlats i specialmotiveringen till 5 § lagen om skatt på 

vissa kassettband (avsnitt 4.24). 

8 § 

Kompletteringen med en regel om redovisning av skatt på bandspelare 

för vilka tidigare redovisats kundförlust har motiverats i specialmotive

ringen till 6 a §lagen om särskild varuskatt (4.3) 

4.26 Lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft 

2§ 

Beskattningsmyndigheten för skatt på viss elektrisk kraft anges i 1 kap. 

I §första stycket l LPP. 

7§ 

Bestämmelsen i andra stycket om deklaration för helt kalenderår ersätts 

av 2 kap. 3 § tredje stycket LPP. När det gäller förutsättningarna för 

årsredovisning av skatt på viss elektrisk kraft har skatteutskottet uttalat 

(SkU 1982/83: 15 s. 69) att RSV bör medges rätt att tillåta årsredovisning 

för ett företag om den producerade kraften inte kommer att överstiga 10 

miljoner kilowattimmar per ar. Även enligt bestämmelsen i 2 kap. 3 § 

tredje stycket LPP bör årsredovisning medges i dessa fall. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över de upprättade lagför

slagen. 
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6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

159 
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Punktskatteutredningens sammanfattning av SOU 
1981: 83 Punktskatter och prisregleringsavgifter 

Huvudpunkterna 

160 

Bilaga I 

En ny lag om heskattningsförfarandet för punktskatter och prisrcgle

ringsavgifter ersätter den nuvarande lagstiftningen från 1959. De nya be

stämmelserna har gjorts enhetligare och tydligare. Gemensamma n:gler i 

den nya lagen har gjort det möjligt att slopa åtskilliga föreskrifter i skatte

och avgiftsförfattningarna. Den nya lagstiftningen har i hög grad anpassats 

till motsvarande regler för inkomstskatt och mervärdeskatt. Förslaget bör 

bidra till att skapa bättre fönnsiittningar för beskattningsmyndigheternas 

verksamhet och även innebära fördelar för de skattskyldiga. Huvudpunk

terna är följande. 

D De skattskyldigas ordinarie bokföring kan i ökad utsträckning användas 

vid skatteredovisningen genom att faktureringsmetoden införs. 

D En kalendermånad som redovisningsperiod behålls för de flesta punkt

skatterna. Övriga punktskatter får som regel en redovisningsperiod på 

två månader. För prisreglcringsavgifterna blir redovisningsperioden en 

månad. 
O Deklarationstiden och betalningstiden blir som regel en månad och fem 

dagar efter redovisningsperiodens utgång. Inbetalningen skall då vara 

hokförd på heskattningsmyndighckns postgirokonto. 

D Skattebesluten kan omprövas i ökad utsträckning. 

D Bcskattningsmyndigheterna får iindra lagakraftvunna beslut även till 

den skattskyldiges fördel genom omprövning i särskild ordning. 

C Möjligheterna att lämna förhandsbesked utvidgas. Riksskattevcrkets 

nämnd för rättsiirenden tar över verkets uppgift att meddela förhands

besked om reklamskatt. Reklamskattenämndens och cnergiskatte

niimndens verksamhet avvecklas. 

C Beskattningsmyndigheten skall i princip ha samma kontrollbefogen

heter och de enskilda samma rättsskyddsgarantier som vid kontroll av 

inkomstskatt och mervärdeskatt. Kontrollen delas upp på deklarations

granskning och skatterevision. 

O Nya samordnade bestämmelser om restavgift och ränta. 

O Hela arbetet med indrivning av punktskatter och prisregleringsavgifter 

flyttas över på kronofogdemyndigheterna. 

CJ Tiden för besvär över skattcheslut förlängs till två miinader. Besvär 

över förhandsbesked anförs inom en m{mad direkt hos regeringsriitten. 
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Allmänt 

Till punktskatter hänförs ett stort antal skatter och avgifter som utgår på 

varor och tjänster inom landet. Som exempel kan nämnas bensinskatt, 

energiskatt, skatt på spritdrycker och vin, reklamskatt och spelskatt. Den 

totala uppbörden av punktskatterna var budgetåret 1980/81 omkring 27800 

milj. kr. 

För administrationen av punktskatterna gäller lagen ( 1959: 92) om förfa

randet vid viss konsumtionsbeskattning (LFKJ. Den lagen skall också 

tilllämpas på vissa avgifter som anknyter till punktskatteområdet. Vidare 

gäller den i princip på prisregleringsavgifter, som tas ut på jordbrukspro

dukter och fisk samt på växtförädlingsavgifl. 

LFK skall enligt föreskrift i skatte- eller avgiftsförfattningarna tillämpas 

på förfarandet vid beskattningen i den mån inte annat är föreskrivet där. 

För några punktskatter, främst vägtrafikskatt, och för prisregleringsavgif

terna är endast vissa begränsade avsnitt av LFK tillämpliga. 

LFK innehåller de grundläggande reglerna om uppgiftsskyldighet och 

deklarationsskyldighet och reglerna om när skatten skall betalas och om 

anstånd, ränta m. m. Vidare finns i LFK bestämmelser om beslutsordning, 

skattekontroll, besvär, förhandsbesked och särskilda avgifter, dvs. skatte

tillägg och förseningsavgift. 

Den utveckling som ägt rum, främst inom andra delar av skatterätten, 

har medfört att bestämmelserna i LFK delvis framstår som otidsenliga. 

Vid den praktiska tillämpningen har också uppmärksammats brister i be

stämmelserna. Många frågor är ofullständigt reglerade i lagen, vilket i 

särskilt hög grad gäller beslutsordningen och skattekontrollen. Vidare är 

många bestämmelser otydliga eller mycket allmänt hållna. De fyller inte 

heller de krav man i dag generellt ställer på utformningen av författningar. 
Vi har funnit att LFK är i behov av så genomgripande ändringar att den 

bör ersättas med en helt ny lag. Den nya lagen bör ha samma tillämpnings

område som LFK. Det har visat sig möjligt att i högre grad än tidigare låta 

de nya förfarandereglerna bli tilliimpliga på prisregleringsavgifterna. Den 

nya fotfattningens namn blir lagen om punktskatter och prisregleringsav
gifter (LPP). 

De skatter och avgifter som skall omfattas av LPP administreras av olika 

beskattningsmyndigheter. Riksskatteverket !RSVJ är beskattningsmyn

dighet för punktskatterna utom vägtrafikskatt som handhas av länsstyrel

serna. Statens jordbruksnämnd (JNl administrerar de avgifter som tas ut 

enligt lagarna om prisreglering på jordbrukets och fiskets område. För 

växtförådlingsavgift är statens utsädeskontroll beskattningsmyndighet. 

LPP berör i princip inte de olika beskattningsmyndigheternas interna 

organisation. Ett genomförande av lagen kräver dock viss omliiggning av 

de nuvarande administrativa rutinerna. De eventuella merkostnader som 

kan uppstå för beskattningsmyndighetcrna genom LPP bedöms emellertid 

i allt väsentligt kunna klaras inom nuvaranJc ramar. 

11 Riksda)icn 198318-1. I sam/. Nr 71 
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Redovisning av skatt 

Den närmare regleringen av de olika momenten i skatteredovisningen 

finns f. n. i skattt:- och avgiftsförfattningarna. En ganska stor oenhetlighet 

har uppstått när det gäller dessa regler. I förslaget har det varit möjligt att i 

betydande utsträckning jämna ut dessa skillnadt:r. Reglerna om skattere

dovisningen har i princip kunnat föras över frfin skatte- och avgiftsförfatt

ningarna till LPP. 

Dt: föreslagna reglerna innebär att skatte- och avgiftsredovisningen skall 

ske efter faktureringsmetodt:n. Med den metodt:n avses här den redovis

ningsmetod som fr. o. m. 1981 gäller som huvudrt:gel för redovisning av 

mervärdeskatt. Enligt denna metod skall skattt:n redovisas niir den affärs

händelse genom vilken skattskyldigheten inträder - t. ex. leverans av 

skattepliktig vara till köpare - .bokförs eller borde ha bokförts. Metoden 

innebär att redovisningen. utöver kontanta betalningar. skall innefatta 

uppkomna fordringar. 

Det som främst talar för att använda faktureringsmetodcn vid skattere

dovisningen är de redovisningstekniska fördelarna. En samordning mellan 

den vanliga affärsbokföringen och skatteredovisningen uppnås. Detta un

derlättar arbetet för de skattskyldiga och skapar bättre förutsiittningar för 

heskattningsmyndighctens kontroll verksamhet. Vidart: är det värdefullt att 

reglerna för redovisningen av punktskatter och mervärdt:skatt genom för

slaget har gjorts lika. En övergäng till faktureringsmctod skulle i stor 

utstriickning innebära ett lagfastande av den redovisningspraxis som redan 

finns. 
Omläggningen till faktureringsmetodt:n för redovisningen av mt:rvärdc

skatt var förenad mt:d problem friimst på grund av att den innt:bar vissa 

piifrestningar på de skattskyldigas likviditet. En övergång till fakturerings

metodcn på punktskatteområdcl medför i allmänhet inte nilgra sådana 

problem. Det är endast för reklamskatten som övergiingen kan medföra 

vissa sv{1righeter för de skattskyldiga. för denna skatt fön:slils att ikrart

triidandct bestäms så att de skattskyldiga för rimlig tid för att anpassa sig 

till det nya systemet. 

Företriidare för de skattskyldiga har också anslutit sig till vårt förslag att 

infor;1 faktureringsmetoden vid skatteredovisningen. De redovisningstek

niska fördelarna med en s;!dan ordning har varit dt:t som främst betonats. 

Öv.:rgilngen till falaureringsmetoden har krävt att vissa följdändringar 

görs i skatte- och avgiftsförfattningarna. Reglerna om skattskyldighetens 

intriide för rt!klamskatt och för skatt pil spritdrycker och vin har justerats. 

Vidare har en formell omarbetning gjorts av skattskyldighctcn till allmiin 

energiskall pii elektrisk kraft samt avgiftsskyldighden till leveransavgift på 

potatis och prisrcgleringsavgift pä fisk. 

Förslaget innebiir vidare att redovisningsperioden på en mtrnad bch;\lb 

för de skatter som r. n. har den pt:rioden. För skatt pii bensin och oljor 
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innebär förslaget dock all redovisningsperioden blir två månader. Även för 

övriga punktskatter föresliis all redovisningsperioden skall vara två måna

der. För prisregleringsavgifterna föresläs att den nuvarande redovisnings

perioden på en månad behålls. Vidare föreslås att deklarations- och betal

ningstiden blir en månad och fem dagar för 11ertalet punktskatter och 

prisregleri ngsa vgifter. 

De föreslagna redovisningsreglerna innebär att de skattskyldiga i vissa 

fall skall redovisa skatten till staten tidigare iin f. n. För skatten pt1 bensin 

skall redovisningen ske 25 dagar tidigare och för energiskatt på oljor, 

särskild varuskatt och avgift på dryckesförpackningar 10 dagar tidigare. 

För andra skatter, tobaksskatt, försäljningsskatt på motorfordon. reseskatt 

och spelskatt. uppstår en förlängning av kredittiden. 

En förkortad skattekrcdittid kan innebära likviditetspåfrestningar pt1 

skattebetalarna. främst inom energiområdet. De nya redovisningsreglerna 

har därför förenats med särskilda övergangsbestämmelser. 

Skattskyldiga med en låg årlig skatteredovisning skall enligt förslaget 

kunna få redovisningsperiod pii halvt eller helt beskattningsår. 

För de skatter som inte redovisas för bestämda tidsperioder föreslas i 

prim:ip oförändrade redovisningsregler. Detta gäller för totalisatoravgift, 

lotterivinstskatt och stämpelskatt på aktier m. m. och lotterier. 

Skatten på roulettspel redovisas f. n. i förskott innan redovisningsperio

den börjar. Enligt vår mening bör även redovisningen av dt:nna skatt 

kunna ske eftt:r redovisningsperiodens utgång. 

Förslaget innehåller också en regel som ger beskattningsmyndigheterna 

möjlight:t att medge anständ med deklarationens avlämnande. Vidare före

slils att i deklarationen skall anges. förutom beskattningsviirde, beskatt

ningsvikt dler motsvarande, skattens bruttobelopp och eventudla avdrag, 

vilka skall vara uppdelade i olika poskr samt skatkns nettobelopp. Dt:t för 

ankomma pil beskattningsmyndigheterna att fört:skriva vilka ytterligare;: 

uppgiftt:r som behövs för att faststiilla och kontrollera skatterna och avgif

krna. 

Skattens bestämmande 

Vid utformningen av förslage;:t till beslutsordning har grunddrage;:n i 

nuvarande praxis bt:hällits. I bt:skattningsförfarandet skall iive;:n fortsätt

ningsvis finnas tvfi slags beslut, beslut som kan omprövas och beslut som 

är slutliga. De omprövningsbara besluten skall emelle;:rtid komma till större 

anviindning än f. n. Användningen av dessa beslut har visat sig vara ett 

både praktiskt och smidigt led i ht:skattningen. Förslaget har utformats 

utan att dt:n nuvarande betcckningt:n "preliminiir" har anvants på de 

omprövningsbara besluten. Denna beteckning har v{11lat vissa missför

stiind. 

Förslaget innebiir att skatten anst:s bt:stiimd till det belopp som tagits 
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upp i deklarationen om denna har kommit in i rätt tid. Har deklarationen 

inte kommit in vid den tidpunkt då den skall vara avlämnad till beskatt

ningsmyndigheten anses skatten beslutad till noll kronor. I dessa fall m~lste 

beskattningsmyndigheten, om skatt skall tas ut. meddela ett särskilt be

slut. Detta gäller även när deklarationen kommer in endast några få dagar 

för sent. 

Beslutsfristen förlängs enligt förslaget från ett till tre år. Under denna 

frist kan beskattningsmyndigheten, så länge ett slutligt beslut inte medde

lats, besluta om skatten. Beslutsfristen räknas från utgången av det kalen

derår under vilket beskattningsåret gick till ända. 

Rättelse av skatten för ett helt beskattningsår skall enligt förslaget kunna 

göras genom omprövning av skatten för sista perioden under året. Då 

krävs att ängringen är hänförlig till flera redovisningsperioder under ett 

avslutat beskattningsår. 

Den föreslagna beslutsordningen överensstämmer i princip med motsva

rande regler för mervärdcskatten. Förutom på punktskatterna skall försla

get tillämpas på prisregleringsavgifterna. Det skall dock inte gälla för 

vägtrafikskatt. 

I reglerna om efterbeskattning görs i förslaget inte några större ändring

ar. 

Beskattningsmyndigheten skall själv genom omprövning i särskild ord

ning få ändra även till den skattskyldiges förmtm i lagakraftvunna beslut. 

Sådan ändring skall fä göras under i princip samma förutsättningar som 

gäller för besvär i särskild ordning över beslut om mervärdeskatt. 

Betalning av skatt, m. m. 

Skatten skall betalas en månad och fem dagar efter redovisningsperio

dens utgång. I de fall redovisningsperiod inte förekommer föreslås i princip 

inte någon ändring av betalningstiden. Betalning skall enligt förslaget anses 

ha skett först när inbetalningen har bokförts på beskattningsmyndighetens 

postgirokonto. 

Möjligheterna att få anstånd med skattebetalningen utvidgas jämfört 

med vad som gäller f. n. 

Restavgift skall enligt förslaget tas ut med 4 % om deklarerad skatt eller 

avgift inte betalas i rätt tid. Dessutom skall restavgift utgå om skatten 

fastställs skönsmässigt i avsaknad av deklaration. 

Ränta skall enligt förslaget tas ut endast om beskattningsmyndigheten i 

ett särskilt beslut bestämt när skatten eller avgiften skall betalas och 

restavgift dtt inte samtidigt skall tas ut. Normalt skall således inte både 

ränta och restavgift tas ut samtidigt. 

Beskattningsmyndigheterna utför f. n. visst indrivningsarbete för 

punktska\\crna och prisregleringsavgifterna. Enligt förslaget skall de\\a 

arbete iivertas av kronofogdemyndigheterna. Införsel enligt införsellagen 
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( 1968: 621) skall få ske vid indrivning av öbetald skatt eller avgift. Vidare 

föreslås att preskriptionstiden för obetalda punktskatter och prisrcgle

ringsavgifter förkortas från nuvarande tio år till fem år. Kammarkollegiets 

befattning med prisrcgleringsavgifterna upphör. 

Skattekontroll 

I LFK görs ingen åtskillnad mellan de olika momenten i skattekontrol

len. För såväl inkomstskatt som mervärdcskatt görs en uppdelning av 

skattekontrollen på deklarationsgranskning och revision. En motsvarande 

uppdelning har gjorts i förslaget till LPP. 

Reglerna om deklarationsgranskning bör innefatta sådana kontrollmöj

ligheter att skatten eller avgiften kan fastställas till rätt belopp. Detta 

förutsätter bl. a. att deklarationen innehåller uppgifter som möjliggör en 

meningsfull granskning. 

Förslaget innebär att beskattningsmyndigheterna vid deklarations

granskningen skall få inhämta kompletterande uppgifter från de deklara

tionsskyldiga. Även varuprov och handlingar skall få inhämtas. Upplys

ningar. varuprov och handlingar som behövs för kontroll av skatten eller 

avgiften skall också kunna inhämtas från annan än den som är deklara

tionsskyldig. Beskattningsmyndigheterna får jämföra deklarationerna med 

inkomstdeklarationer. mervärdcskattedeklarationer eller andra handlingar 

som upprättats för att fastställa skatt. 

Beskattningsmyndigheterna skall få använda tvångsmedel under gransk

ningen. Vite skall få föreläggas den som inte efterkommer en begäran att 

lämna uppgifter eller varuprov. Däremot skall vite inte få användas under 

granskningen för att få in en handling. 

I LPP har också tagits in en bestämmelse om att den som granskar 
deklarationer och beslutar om skatten vid ett frivilligt överenskommet 

sammanträffande med den dcklarationsskyldige får reda ut de frågor som 

kan uppkomma. Detta motsvarar de s. k. taxeringsbesöken som förekom

mer vid inkomsttaxeringen. 

Den fördjupade deklarationsgranskning som föreslås bör ge ett bättre 

underlag för revisionsverksamheten. 

Enligt förslaget skall skatterevision få ske, förutom hos deklarations

skyldig. hos den som skall lämna uppgifter till beskattningsmyndighetcn 

under granskningen. Innan en skatterevision får göras måste ett beslut om 

detta ha fattats. Sådant beslut skall endast få meddelas av vissa kvalificera

de befattningshavare hos beskattningsmyndigheterna. 

Skatterevisionerna får enligt förslaget avse alla handlingar som rör den 

granskade verksamheten om de har betydelse för att kontrollera eller 

fastställa skatten. Även räkenskaperna för den löpande redovisnings perio

den skall få granskas. Vidare får kassainventering göras och varulagret 

granskas. Granskning får även göras av maskiner och andra inventarier, 

fordon och siirskild räkneapparatur. 
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Den vilkens verksamhet granskas skall medverka för att underlätta 

revisionsarbetet. Han skall tillhandahålla de handlingar och varuprov samt 

lämna de upplysningar Slrnl hehövs för att verkställa revisionen. Vidare 

skall han lämna tillträde till de lokaler som hans verksamhet bedrivs i. 

Även i övrigt skall han lämna det biträde som behövs för att genomföra 

revisionen. Bcskattningsmyndigheten får anviinda vite som tvfrngsmedcl 

mot den som inte medverkar vid en revision. 

Förhandsbesked 

F. n. kan förhandsbesked enligt LFK lämnas endast i frågor om skatte

plikt och skattesats för vara. Förslaget innebär att tillämpningsområdet för 

förhandsbeskeden utvidgas att omfatta samtliga friigor som rör beskatt

ningen. Formuleringen avser att inbegripa alla de faktorer som i ett be

skattningsiirende har betydelse för att bestiimma skatten till riitt belopp. 

Den som skall lämna förhandsbesked bör fä Wmligen fria hiinder att avgöra 

om ett förhandsbesked hör meddelas. Förhandsbesked bör endast lämnas 

om det iir av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller 

riittstillämpning. 

Förslaget innebiir vidare att möjlighet att fä förhandsbesked införs för 

vägtrafiJ.;.skatt, lotterivinstskatt och totalisatoravgift. De föreslagna regler

na i LPP om förhandsbesked skall iiven tillämpas på prisregleringsavgif

terna. 

Förhandsbesked om punktskatter skall enligt förslaget lämnas av RSV:s 

nämnd för rättsärcnden. Detta innebär att nämnden tillförs ärenden om 

viigtrafikskatt, lotteri vinstskatt och totalisatoravgift. Vidare bör förhands

besked om reklamskatt Oyttas frftn RSV till nämnden: Den till RSV knutna 

reklamskattenämnden. vars verksamhet i princip beslttr av att avge yttran

den i iirenden om förhandsbesked om reklamskatt. föreslils upphöra. I 

stället bör rättsniimnden. genom att särskilda suppleanter ingitr i niimnden. 

tillföras nödvändig sakkunskap i reklam- od1 energiskatteM1gor. 

Förhandsbesked om prisregleringsavgifter skall enligt förslaget handHig

gas inom JN:s ordinarie organisation. 

Enligt förslaget skall allmiinna ombuden höras i första instans i ärenden 

om förh<tndshesked. Detta sker inte f. n. Sökanden skall svara för särskilda 

utredningskostnader i iirendena. hl. a. för undersökning av varuprov. 

Förslaget inneb;ir att förhandsbesked skall g~illa utan tidsbegränsning. 

Ett förh;rndsbesked upphör dock att giilla vid en författningsändring som 

p{1verkar den frf1ga som beskedet avser. Vidare skall ett förhandsbesked 

kunna återkallas om det efter en praxisiindring strider mot myndighetens 

nya ståndpunkt. 
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Besvär m.m. 

Besvärstiden över beskattningsmyndigheternas beslut om skatt eller 

avgift förlängs enligt förslaget till två månader. F. n. är den i dessa fall tre 

veckor. För anslutningsbesvär och besvär över förhandsbesked blir be

svärstiden en månad. Allmänna ombudens besvärstid. som f. n. räknas 

från beslutets dag. skall utom för vägtralikskatt räknas från delgivningen 

av besluten. Besvär över förhandsbesked anförs direkt hos regeringsrät

ten. För förhandsbesked om punktskatter är kammarriitten f. n. mellanin

stans. Den i LFK stadgade besvärsrätten för den som utan att vara skatt

skyldig lider en väsentlig skada eller förlust av ett skattebeslut avskaffas. 

Beskattningsmyndighetens beslut skall enligt förslaget föras in i en skat

telängd. I !ängen skall föras in grunderna for besluten liksom andra upp

gifter som har betydelse för beskattningen. 

Övriga författningsförslag 

Åtskilliga bestämmelser i skatte- och avgiftsförfattningarna har i försla

get kunnat övertoras till LPP. Vidare har som tidigare nämnts gjorts vissa 

andra justeringar i dessa författningar. Dessa ändringsförslag är av relativt 

stor omfattning. Vi har därför i princip endast gjort sådana iindringar i 

dessa författningar som direkt föranleds av våra förslag. Det har inte varit 

lämpligt att iiven se över dessa författningars tekniska utformning, i övrigt. 

Vidare föreslås en förordning med närmare föreskrifter för tillämpningen 

av LPP. I förordningen har i enlighet med regeringsformens krav på att 

föreskrifter om skatt i princip skall ges genom lag. endast tagits in sådana 

regler som inte kan anses innebära vidare illigganden för de enskilda eller 

vidare ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 

Våra förslag föranleder också vissa smärre justeringar i annan lagstift

ning, som också tagits in bland författningsförslagen. 
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BilaRa 2 

Sammanställning av remissyttrandena över punktskatte
utredningens betänkande (SOU 1981: 83 och 84) Punkt
skatter och prisregleringsavgifter 

Rcmissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av kammarrätten i 

. Stockholm, kammarrätten i Jönköping, bokföringsnämnden, kammarkol

legiet. stats kontoret, riksrevisionsverket ( RR V), riksskatteverket (RSV). 

lantbruksstyrelsen. statens jordbruksnämnd <JN), statens utsädeskontroll, 

kommerskollegium. generaltullstyrclscn. lotterinämnden. statens vatten

fallsvcrk. länsstyrelserna i Södcrmanlands. Malmöhus. Göteborgs och 

Bohus, Älvsborgs och Västerbottens län, utredningen (fi 1973: 01) om 

säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen. stämpelskatteutredningen (B 

1977: 06). skatteindrivningsutredningen (B 1980: 89), AB Vin- och Sprit

centralen. Föreningen auktoriserade revisorer, .Grafiska Industriförbun

det, Kemisk-tekniska levcrantörsförbundet. Kooperativa förbundet, Lant

brukarnas riksförbund, Motorbranschens riksförbund. Motormännens 

riksförbund, SH 10-Familjeföretagcn. Stockholms handelskammare, 

Svensk industriförening, Svenska annonsörers förening, Svenska gasför

eningen, Svenska kommunförbundet, Svenska petroleum institutet, 

Svenska revisorsamfundct. Svenska tidningsutgivareföreningen. Svenska 

värmeverksföreningen. Svenska åkeriförbundet. Sveriges bilindustri- och 
bilgrossistförening. Sveriges hotell- och restaurangförbund, Sveriges indu

striförbund. Sveriges livsmcdclsindustriförbund, Sveriges riksidrottsför

bund, Sveriges söt varuindustriers förening samt Systembolaget AB. 

Kommcrskollegium har bifogat yttranden av handelskamrarna i Stock

holm och Malmö. 

Allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanser har en positiv grundinställning till utrednings

förslaget. Förslaget har således tillstyrkts eller lämnats utan erinran av 

kammarrätten i Jönköping, kammarkollegiet. lantbruksstyrclscn. statens 

utsädeskontroll. lotterinämnden. Motormännens riksförbund. S H JO-Fa

miljeföretagen. Svenska kommunförbundet. Svenska tidningsutgivardör

eningen. Sveriges hotell- och restaurangförbund samt Sveriges riksidrotts

förbuncl. 

Övriga remissinstanser har riktat kritik mot vissa delar av utredningsför

slaget. Så hart. ex. förslagen om redovisningsperioclerna och om förhands

beskeden kritiserats av åtskilliga remissinstanser. I det följande redogörs 

här för de synpunkter som lämnats. 
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2 Behovet av en ny lagstiftning 

De remissinstanser som har yttrat sig anser att det föreligger ett behov 

av att ersätta nu gällande förfarandelag med ny lagstiftning. 

Kammarrätten i Stockholm anser dock att starka skäl talar för att en 

samlad översyn i syfte att radikalt förenkla systemet i fråga om b[1de de 

direkta och de indirekta skatterna samt såväl de materiella som de proces

suella reglerna borde göras. I avbidan på resultatet av en sådan översyn iir 

det. enligt kammarrätten. önskvärt att återhf11lsamhet iakttas när det gäller 

ytterligare partiella reformer inom ramen för den gällande ordningen. 

Kammarrätten framhåller att det emellertid föreligger ett starkt behov av 

enhetligare och enklare förfarandercgler. Även från rättssäkerhetssyn

punkt behöver brister i det nuvarande förfarandet avhjiilpas. Detta giiller 

enligt kammarriitten särskilt besluts- och kontrollförfarandet. Kammarriit

ten tillstyrker diirför att utredningsförslaget nu liiggs till grund för en 

reform av förfarandet för punktskatterna och prisregleringsavgifterna. I 

fråga om utformningen av utredningsförslagct i övrigt anser kammarriitten 

att det har så stora förtjänster att det bör vara väl ägnat att i sin tur i många 

hänseenden läggas till grund för lösningar som i en framtid kan hli följden 

av en mera allmiin översyn av skattesystemet. 

Även swtskontoret, Kooperafi\'{/ fiirhundet och Lanthmkamas rik.1fär

b1111d anför att det är av betydande intresse att få den nuvarande splittrade 

lagstiftningen ersatt av en enhetlig lagstiftning som är anpassad till utveck

lingen inom andra skatteområden. 

3 Anpassning av förslaget till annan lagstiftning 

Nägra remissinstanser har pekat på vikten av att den föreslagna lagstift

ningen anpassas till den lagstiftning som gäller främst merviirdeskatten 

men även den direkta skatten. 

Ka111111arriitte11 i Stockholm anför att åtskilliga förslag utgör förbättringar 

i förhållande till mervärdeskattelagen. Med hänsyn hiirtill och av enhet

lighetsskäl förordar kammarrätten att bcstiimmelserna i ML i s{t stor ut

sträckning som möjligt ändras så att de kommer att stämma överens med 

den nya förfarandelagstiftning som blir resultatet av utredningens förslag. 

RS\! säger sig dela utredningens uppfattning att det är önskvärt att 

lagstiftningen på punktskatteomradet harmoniseras med den lagstiftning 

som rör mervärdeskatten och den direkta skatten. RSV anför att man torde 

hf11la i minnet att det förekommer olikheter mellan punktbeskattning, mer

värdebeskattning och inkomst- och förmögenhetstaxering. Antalet skatt

skyldiga t. ex. är på den direkta skattens område flera miljoner. på mervär

dcskatteområdet drygt 400 000 och på punktskatteområdet (om man 

hortser från vägtrafikskatt och stämpelskatt) färre än 10000. Skillnaden i 
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antalet skattskyldiga och andra olikheter medför enligt RSV att förutsiitt

ningarna for bcskattningsförfarandet skiljer sig i"it på de olika skatteomril

dena. 

Sta/1·11.1 \"l1/tc11fii//.\TtTk och Sl'e11.1ka )!asfi"jre11i11)!c11 anför att <°ltgiirder i 

anledning av punktskattcutredningem förslag inte bör genomföras när det 

giiller energiskatterna förrän en samordning kan göras med den lagstiftning 

som kan bli följden av energiskattekommittens förslag. 

4 Lagstiftningens allmänna utformning 

Den föreslagna nya lagstiftningens allmii.nna utformning har i huvudsak 

inte föranlett nilgon kritik. 

K11111111arriittc11 i Stockho/111 siiger sig vara positiv till utreuningens metod 

att hestiimmelser av fö1farandekaraktiir i största möjliga utstriickning bryts 

ut ur de olika punkt skatteförfattningarna iH.:h omstöps till enhetliga regler i 

en ny fiirfarandclag ( LPI'l. Kammarriitten anser att för punktskauernas del 

hör arbetet på ett förenhetligande dock även inriktas pii de materiella 

reglerna. Målet bör enligt kammarriitten vara att så långt möjligt föra 

samman de materiella ptlnktskattereglerna till en lag. 

5 Skattskyldighetcns inträde 

De iindringar utredningen hiir föreslagit. som en följd av förslaget om 

iindrade redovisningsrnetoder. har i huvudsak godtagits av remissinstan-

serna. 

Ka1111n111Tiitt1'11 i Stockholm anför dock att det inte finns tillriickliga skiil 

för att. som utredningen föreslagit. skattskyldighet vad gäller reklamskatt 

skall intriida niir förskottsbetalning sker. 

Niir det giiller förslaget att skattskyldigheten för skatt pii vin och sprit 

skall intriida redan vid leveransen till detaljhanddsbolaget anför A/3 \'i11 & 

Spritccntra/cn att denna ändring medför vissa likviditetsproblem för bola

get. Bolaget anser sig diirför böra kriiva garantier för att iigarcn tillåter 

innehi'tllande av vinstmedel som anviinds för nyemission och vidare att 

systembolagets hetalningsfrister iindras. 

Fiirl'l1i111<c11 auktori.H'rade rl'visorcr anför att bestiimmelserna i energi

skattelagen och hensinskallelagen hör iindras sfr all skattskyldighct och 

därmed rcdovisningsskyldighet inte intriiffar redan vid leverans till eget 

försiiljningsstiillc som inte utgör dcpil. I annat fall uppnf1s enligt föreningen 

inte den (inskade samordningen med affärsbokföringen. 

S1·e11ska 1·iirn1e1•crk.i:fi'irc11i11ge11 anser att skatteredovisningen när det 

giiller allmän energiskatt och särskild avgift p[1 oljeprodukter för värmever

kens del hör baseras på företagens fakturering. Pil detta sätt kan enligt 
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föreningen fördelarna med den föreslagna faktureringsmetoden även kom

ma värmeverken till del och förskottsbetalning av skatt kan undvikas. 

6 Redovisningsskyldighetens inträde 

De remissinstanser 5om har yttrat sig iir positiva till förslaget <ttt redovi.;;

ningsskyldighetens inträde knyts till den skattskyldiges bokföring. N{1gra 

instanser kräver siirskilda övergiingsbestimmelser för att förhindra att 

väsentliga lik viditetspåfrestningar uppkommer i samband med förslagets 

genomförande. 

K11111111arriittc11 i Stockholm. hokfi'iri11gs11ii11111de11, RRV. S1·1·rigcs lii·s-

111cdl'l.1·i11d11strifiirh1111d. L1111thn1k11mc1s rik.l:fi"irh1111d, S1·erig1•s i11d11strifi'ir

c11i11g. Sre11sk11 1·iinnc1·ak.1:fi'ire11i11gc11 och Srl'l'igc.1· i11d11stri(iirh1111d un

derstryker att för~laget innehiir redovisninJ:!stekniska fiirdelar och iir till 

fördel bl. a. för de skattskyldiJ:!a. 

RSV mohiitter sig inte utredningens förslag att skatteredovisningen 

knyts till bokföringen men framhåller: 

På punktskatteomnldet intriiffar flera g<lnger årligen iindringar av skatte
satserna. Även om en s<'idan iindring triider i kraft i mi'1nadsskiftct mellan 
två redovisningsperider. medför knytningen av redovisninJ:!sskyldiJ:!heten 
till bokföringen. att den skattskyldige för den niistkommande perioden 
normalt kommer att få redovisa skatt efter två olika skattesatser. Det finns 
exempel pi"I att skattesatshöjningen intriiffat för samma skatt med tre 
mfinaders mellanrum. I ett sådant fall kan det till och med intriiffa att den 
skattskyldige. för redovisninJ:!speriod som g{ir till iinda efter den senaste 
höjningen. kommer att fö n::dovisa skatt efter tre olika skattesatser. 

Stockholms /11111Jt'/skam111arc anför om den föreslagna redovisningsme

toden: 

Handelskammaren instii.mmer i att en siidan metod har redov~sningstek
niska fördelar därigenom att <ilfärshokföringen biittrc samordnas med skat
teredovisningen. EnliJ:!t Handelskammaren finns det do<.:k vissa betydande 
nackdelar med metoden. Merviirdeskatten beriiknas efter vederlag medan 
punktskatterna heriiknas el'tei· vikt nch kvantitet. Merviirdeskatten har 
därför en starkare anknytning till bokföringen iin punktskatterna har. Den 
föreslagna övergången till fakturerinJ:!smetoden innehiir diirför t'iir punkt
skatternas del att skatten måste anges i fakturan for att kunna bokföras på 
särskilt skattekonto. 

RS\l och liinsstyrefsen i Siider1111111la11ds /iin påpekar att utredningen 

anviint beteckningen "faktureringsmetod" medan man i mervärdeskattc

sammanhang använder beteckningen "riikenskapsenlig redovisning" så

som omfattande hf1dc "faktureringsmctoden" och "hokslutsmetodcn". 

Remissinsrnnserna förordar att en enhetlig terminologi används. 

K111111111'r.1·koflPRi11m anför att de eventuella likviditetsproblem som kan 
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uppkomma pii grund av skatteomliiggningen pf1 samma sätt som beträffan

Je omliiggningen av mervän.lcskattreuovisningen torde kunna lösas genom 

siirskilda iivergfmgshestiimmelser. 

Fiire11i11gl'11 <111/.:tori.11•ra1fr rerisorcr. FAR. anför i friiga om likviditets

problemen: 

Som utredningen konstaterat kan vid införandet av de nya bestämmel
serna likviditetspåfrestningar uppkomma för vissa skattskyldiga. Då här är 
fri\ga om s. k. överviiltringsskatter. dvs. skatter som slutligen skall bäras 
av annan iin den skattskyldige. anser FAR det var angeHiget att deklara
tions- och betalningstiden anpassas till den av den skattskyldige lämnade 
kredittiden. Hiirigenom skulle skatten ej behöva förskotteras och likvidi
tetspMrestningarna Järmed elimineras. 

Aven Stoc/.:lw/111s l1111ulds/.:a111mare påpekar att den ändrade redovis

ningsmetoden filr effekter för de skattskyldigas likviditctsförh{11landen. 

Handelskammaren anför: 

En förutsiittning för titt Handelskammaren skall kunna tillstyrka försla
get är därför att övergftngsbestämmelserna utformas så all likviditetspro
blemen kan elimineras. Som utredningen anger kan problemen väntas bli 
särskilt stora förd~ ,, ·:;· 'ir skattskyldiga till reklamskatt. Utredningen har 
dock inte niirmare sökt kartlägga denna grupps problem utan nöjer sig med 
att föresHi en rimlig övergångstid för att underlätta anpassningen till det 
nya systemet. 

.'freriges i11d11striji'irh1111d och Lanthru/.:arnas ri/.:.1förh11nd ifrågasätter om 

inte en ren kontantmetod i vissa fall bör kunna tillåtas. eftersom delta 

medges inom mervärdebeskattningen i vissa fall. 

7 Redovisningsperioder, betalningstider 

Remissutfallct är blandat. Några remissinstanser tillstyrker all redovis

ningsperiodernas liingd för de olika punktskattcrna görs mer enhetliga. 

Andra hävdar att skatterna är alltför olika för att rymmas under en och 

samma modell. Vissa rcmissinstanscr. främst hranschorganisationer. pil

pekar att utrcdningsförslagct innebär oacceptabla likviditetspafrestningar 

för vissa skattskyldiga. 

Kammarriitten i Stockholm och liinsstyrelsen i Sådcrmanlands liin anser 

att en enhetlig rcdovisningsperiod om två månader borde kunna gälla för 

samtliga punktskatter. Kammarrätten anför alt det för en skattskyldig som 

har att utge både merviircleskatt och reklamskatt måste vara en uppenbar 

fördel om reklam skattelagens redovisningsbestämmelscr är utformade i så 

nära anslutning som möjligt till motsvarande bestiimmelser i ML. Det 

skulle enligt kammarrätten vara en viisentlig förbättring och förenkling om 

en enhetlig redovisningsperiod på två månader nu hade kunnat införas. 
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Stockhol111.1· lw11Jelskt1111111are ifr~igasi.ilter om det är en goJ lösning med 

en kombination av en- och l viimiinadersperiodcr. Enligt handelskammarcn 

ger detta klara försämringar i likviditetshänsccndc för vissa skattskyldiga. 

utan alt den eftersträvade enhetligheten kan uppn[is. Handelskammarcn 

anför vidare: 

Enligt Han<lclskammarcn finns del skäl all mt:r allmiint ifrågasiilta den 
enhetlighetsfilosofi som ligger till grund för utredningens förslag. De skill
nader som finns mellan olika punktskatter hetriiffande exempelvis tidpunk
ten för deklarationens avliimnande och skattens betalning har ofta 'sin 
grund i de varierande branschförhMlandena. Det är därför osiikcrt om r.:n 
gemensam reglering är praktiskt möjlig eller ens dterslrävansviird. Det 
finns knappast någon faktor i systemet som kan ges generell giltighet för 
alla skaller och avgifter. Enligt Han<lelskammarcn beror detta på att 
punktskatterna är alltför disparata för att rymmas under en och samma 
modell. Det är därför förvilnande att man i hetiinkandet inte finner nf1gon 
grun<lliiggande diskussion kring den valda enhetslilosofin. Utredningen tar 
i stället upp de olika bitarna var för sig och söker för va1je sådan bit finna 
en gemensam nämnare. Trots all utredningen pii olika punkter föreslår 
förbättringar kvarstår därför enligt Handelskammaren problemet med den 
ofullständiga helheten. 

S1•eriges lii-.rn1ede/si11d11.Hrifl.irlm11d anför all förslaget innebär en viisent

lig likviditetsförsämring för de skattskyldiga ntir det gäller varuskattt:n på 

choklad- och konfektyrvaror. Till oHigenheterna med den tidigarelagda 

betalningen av varuskatt kommer enligt förbundet likviditetseffekterna av 

att betalningen av varuskall tidsmiissigt samordnas mt:d betalningen av 

mervärdcskatt. De likviJitetsmässiga påfrestningarna på företagen ökar 

momentant jämfört med nuläget, dit inbetalningen av merviirdeskalt och 

varuskall iir åtskilda i tiden. Företagen iir enligt förbundet mer betjiinta av 

att betalningarna sprids över hela mi\naden. All samla alla avgifts- och 

skattebetalningar till en enda dag i mt1naclen kan för speciellt mindre 

företag bli bcsviirandc. 

Även Svl'nsk i11d11sirijiJre11i11g pföalar att förslagen hän drabbar Jen 

minJre och medelstora choklad- och konfektyrindustrin. 

När det gäller utredningens förslag om en förkortning av kredi1tiderna 

för skatt på bensin avstyrks detta av bili11d11.1·trifi:ire11i11ge11 och S1·1'11sk11 

petroleum institutet, SPI. Stockholms lw11de/sk11m11111re anser att de av 

utredningen föreslagna övergångsreglerna i dessa avseenden behöver gö

ras generösare. SPI föreslår att, om utredningens förslag trots allt genom

förs, kredittiderna avtrappas under en femårsperioJ i stället för elen av 

utredningen föreslagna tvååriga ikrafttriidandeperioden. 

RS\' avstyrker <liiremot bestiimt den av utredningen föreslagna succes

siva förkortningen av kredittiden för skatterna på bensin. eftersom en 

såJan förkortning leder till betydande administrativa svilrighetr.:r. Det med

för enligt RSV ett alltför stort merarbete att rör en kort period anpassa 

ADB-systemet för andra bctalningstider iin den vanliga. 
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8 Deklaration 

Niir Jet giiller Jeklarationcn har niigra remissinstanser ri.ktat kritik mot 

att skattebclorpet i deklarationen skall runJas av till niirmastc JO-tal kro

nor. Detta anses hl. a. ge upphov till tveksamhet när nettobeloprct slutar 

rii 5 kronor. Regeln stiimmer ej heller med ML:s reglering. Olika lösningar 

föresrri"ikas. RS \I an-;er att avrundning bör ske till niirmast liigre hela 

krnntal ( = 70 ~ M I.). K1111111wrriitte11 i Stockholm förcswr att avrunJningen 

görs till niirmast liigre tiotal kronor eller efter moJcll av andra runktcn i 2 ~ 

lagen ( 1970: I 029) om avrunJning av vissa öresbclorr. 

JN anför om de föreslagna avrundningsreglcrna: 

För JN :s del är det inte niigon fördel mcJ sädana regler. I frt1ga om 
avgifter på mejcriomr:idct och omrädct rörande prisutjämning för indu
strins ri·1varukostnader avriiknas avgifterna direkt mot förekommande bi
drag. Endast mellanskillnaderna regleras för varje rcriod. Avrundnings
reglcrna innebär siiledes att ytterligare ett moment i berörda hantering 
införs. Dessutom utnyttjas avgiftsheloppen som statistiskt material, för 
vilket de exakta avgifterna iir av stor betydelse. De föreslagna avrund
ningsreglerna hör i vart fall ändras sfr att skattebelorret alltid avrundas 
nediit till niirmast tiotal kronor. 

Utredningens förslag att deklarationerna skall innehålla mer uprgiftcr än 

f. n. har i huvudsak godtagits av remissinstanserna . .IN anser dock att 

heskattningsmyndigheten bör kunna hestiimma att alla uppgifter inte skall 

Himnas. nägot annat skulle medföra komplikationer vad gäller vissa pris

rcglcringsa vgifter. 

Utredningen föreslår att deklarationen för reklamskatt för perioden 

maj-juni skall fö Himnas den 20 augusti (i st. f. Jcn 5 augusti), eftersom en 

samordning med ML:s regler ansetts liimplig. Kwnnwrriitlen i Stockholm 

anser till skillnad frän utredningen att motsvarande regel hör införas för 

samtliga runktskatter. RS V anser däremot att undantaget för reklamskat

ten inte hör genomföras. eftersom Jet skulle fördyra hanteringen inom 

ADH-systemct. Av samma skiil avstyrker RSV att vissa särregler om 

deklarationstidcn införs för de som lämnar deklaration för halvt eller helt 

9 Skattebeslut 

Utredningens förslag att förlänga tidsfristen för omprövning av beslut i 

ordiniir ordning till tre år har tillstyrkts av några remissinstanscr. Andra 

anser att tidsfristen bör vara densamma som för mcrviirdcskatten. dvs. sex 

år. Vissa bransl:horganisationer anser att nuvarande ordning med en ett

frrsfrist bör hibehillla-.. 

Kw1111w1-riille11 i Stockhol111 anser att utredningens förslag hör godtas 

och anför: 
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Detta ger den skatlskyldige möjlighet att under avseviirt längre tid iin nu 
kunna få felaktigheter (t. ex. avseende betydande skattebelopp, som har 
påförts på grund av fclberäkning av beskattningsviirdenl rättade utan att 
dispensskiil eller - enligt förslaget - särskilda omprövningsskitl förelig
ger. Å andra sidan innebär förslaget att den skattskyldige riskerar att 
drabbas av talan under lång titl efter tlet att han normalt tortle ha inriittat 
sig efter det faktiska läget. Enligt mervärdeskatteutretlningens remisshe
handlade förslag skall emellertid motsvarande hesl~1tsfrist för mervärde
skatt vara sex ftr. Intresset av enhetlighet skulle tala för en motsvarande 
frist även för punktskatternas del. En siidan frist skulle emellertid i fråga 
om dessa skatter vara längre än som rimligen kan anses av behovet 
påkallad. siirskilt som enligt punktskatteutredningens förslag ansökningsti
den för särskild omprövning bestäms till sex år. Med hänsyn till intresset 
av att i normalfallet ovisshet inte riider liingre än nödviindigt bör en 
sexårsfrist inte införas. Även om också den föreslagna treilrstiden synes 
väl lång bör den däremot kunna gotltas. 

Utred11i11ge11 om säkerhetsåtgiirder m.111. i skatteprocessen samt liins

styrelsen i Ma/111iih11s län anser dock att omprövningstiden bör vara sex år. 

Uinsstyrelsen anför: 

Di.:t kan vara av vikt i ett skattemål, gällande både reklamskatt och 
merviirdeskatt, att det för en enhetlig bedömning. Risk finns annars för att 
merviin.leskatt kan dömas ut för de sex <!ren. medan reklamskatten bara 
kan dömas ut för de tre åren i brist på efterbeskattningsgrund för åren 
fyra-sex. Mervärdeskatten skall då fastställas med andra belopp än om 
reklamskatten också kunde faststiillts i nytt bt:slut, dil reklamskatten ingår 
i beskattningsvärdet för mervärdeskatt. Om ett skatti.:beslut enligt LPP 
kunde omprövas under denna föreslagna längre tid. blir omprövning i 
särskild ordning ett onödigt instrument, såvida inte slutligt beslut medde
lats. 

Kemisk-tekniska lererantiii:f(Jrbundet och Si·aiges i11d11str(/i"irh111ul av

styrker dock att beslutsfristen förliings, eftersom di.:tta enligt förbunden 

skulle innebära svärighetcr för lie skattskyldiga, särskilt för de som är 

skattskyldiga till siirskild varuskatt. Sveriges industriförbund anför: 

Ur fiskal synpunkt iir möjligheterna att riitta en felaktig beskattning viil 
tillgodosedda genom efterbeskattning. Som regel torde nämligen ett felak
tigt beskattningsbeslut bero pil att den skattskyldige liimnat oriktiga eller 
otillräckliga uppgifter i deklarationen varför l"örutsättningarna för efterbe
skattning föreligger. Inom punktskatteområdet och kanske framför allt i 
friiga om den särskilda varuskatten är det ofta en mycket grannlaga uppgift 
att avgöra om en produkt är skattepliktig eller ej. Detta visar bl. a. ett antal 
avgöranden som avsåg schampo. De ifrågavarande produkterna hade un
der en liingrc tid betraktats som icke skattepliktiga men efter kammarriitts
avgörande ansågs produkterna i stiillet skattepliktiga. 

Ett par remissinstanst:r motsiittcr sig utrt:dningens förslag att niir en 

deklaration kommer in för sent skattelil skall ansi.:s fastställd till noll kronor 

och att ett siirskilt beslut sedan erfordras för att ht:stämma skatten enligt 
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deklarationen. RS \/ anför att denna reglering som införts för mervärde

s katten där visat \ig vara oliimplig. RSV föreslår att regeln inte skall träda 

in forriin förseningen uppgår till 5 dagar. Denna tidsgräns motsvarar den 

nuvarande gränsen för när förseningsavgift påförs. Lii11sstyrelse11 i Giite

horgs och Bohu.1· län anser att reglerna bör utformas sil att skatten anses 

fastställd till noll kronor till dess att deklarationen inkommit. 

Kw11111wTiitte11 i Stockholm anför att det är önskvärt att terminologin i 

friiga om olika besluts\yper klarläggs. Kammarrätten anför: 

Det bör i vart fall framgå att uttrycket nytt beslut inte är att uppfatta som 
en teknisk term utan endast avser att åskiidliggöra möjligheten för beskatt
ningsmyndighcten att under den ordiniira perioden ompröva sina tidigare 
beslut ett i princip obegriinsat antal ganger i den !llån de inte är slutliga. 
Kammarrätten sätter i fråga om det inte hade varit en fördel om uttrycket 
preliminärt beslut använc.les för de icke överklagbara men omprövnings
bara skattebeslut som fattas under det ordinära förfarandet eventuellt i 
förening med en uttrycklig bestämmelse om att sädant beslut är exigibelt. 

10 Efterbeskattning, extra ordinär prövning 

De remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt förslagen till ändring

ar vad gäller förutsättningar för efterbeskattning och införandet av en 

möjlighet att pröva besvär i extra ordinarie ordning. 

Kammarrätten i Stockholm och RS\i avstyrker dock förslaget att be

skattningsmyndighcten skall pröva besviir i extra ordinarie ordning. RSV 

anför: 

Pörslagel innebär, såsom utredningen själv påpekar, ett brott mot in
stansordningens prim.:ip. RSV anser att det måste finnas utomordentligt 
starka skiil för att man skall slå undan denna princip som är en av hörnpe
larna i den svenska processuella riittsordningen. Det är inte välbetiinkt att 
skapa procedurregler som tillåter litis pendens, dvs. att en rättssak blir 
föremäl för prövning samtidigt hos tvä olika heslutsmyndigheter. Enligt 
RSVs uppfattning är det synnerligen olämpligt att skallen för en beskatt
ningsperiod samtidigt kan prövas av kainmarrätt och beskattningsmyn
dighet. Utredningen anför (s. 150) att det i dessa situationer för ankomma 
på beskattnings- och besvärsmyndigheterna att för varje enskilt ärende 
samordna handläggningen på lämpligt sätt. Det föreslagna regelsystemet 
hindrar däremot inte att de två myndigheterna låter bli att samordna 
handläggningen. Teoretiskt sett kan t. o. m. det extrema fallet inträffa att 
kammarrätten och heskattningsmyndigheten samtidigt meddelar beslut om 
skatten och att besluten är delvis motstridiga. I ett sådant fall uppkommer 
hart niir olösliga problem om beslutens rättskraft. 

RSV föreslår därför alt det extraordinära riittsmedlet harmoniseras med 
motsvarande rättsmedel i TL och ML. Därvid bör det benämnas "'besvär i 
siirskild ordning". 
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11 Betalning av skatt 

Ui11.1·s1yrelsen i Göteborgs och Bolzus län och i Malmöhus län ifrågasät

ter om utredningens förslag att betalning skall anses ha skett den dag då 

beloppet har bokförts på postgirot är lämpligt. Länsstyrelsen föredr~ir att 

samma system tillämpas som i fråga om mervärdeskatten. dvs. att betal

ning skall anses ha skett när inbetalningskort inkommit till postanstalt. 

Ka11111111rrätte11 i Stockholm anser dock att praktiska skäl talar för den 

föreslagna lösningen som överensstämmer med nuvarande praxis. 

Kammarrätten i Stockholm sätter i fråga om inte i klarhetens intresse 

och för att främja enhetlig rättstillämpning en bestämd tidsgräns bör fix

eras i lagen för när tillkommande skatt skall betalas. t. ex. senast två 

månader från beslutet. Kammarrätten ifrågasätter i övrigt förslaget att 

beskattningsmyndigheten, när synnerliga skäl förekommer, skall få medge 

uppdelning av betalningen på olika betalningstillfällen. Enligt kammarrät

ten bör i och med att i fortsiittningen hela arbetet med själva indrivningen 

skall ankomma på kronofogdemyndigheterna. det också kunna anförtros åt 

dem att i vanlig ordning över lag ta ställning till betalningsfrågorna. 

I fråga om kostnaden för inbetalning av skatt anför J N: 

I 5 kap. 2 * LPP föreslås att inbetalning av avgift skall ske utan kostnad 
för den avgiftsskyldige. Postgirots avgift för insättning på postgirot kom
mer således att i stället belasta beskattningsmyndigheten. JN vill påpeka 
att för prisregleringsavgifternas del innebär det att regleringsekonomin 
belastas av kostnaden i stället för de avgiftsskyldiga. 

12 Anstånd 

Utredningen föreslår att bcskattningsmymlighetens möjlight:ter au med

ge anslttnd med betalning av skatt preciseras. varvid ledning h~imtas från 

45 * ML. Kam111arriitte11 i Stockholm och RS\/ anser att bestiimmelserna 

bör helt motsvara reglerna i ML, som är hårdare eftersom där krävs 

''synnerligen ömmande omständigheter" . .IN påpekar att bestiimmelserna 

om anstånd att lämna deklaration och med betalningen borde anpassas till 

varandra eftersom anständ med att lämna deklaration även innebär an

stånd med betalning av skatten. 

Lä11sstyre/se11 i Giitehorgs och Bolws liin samt skatteindrii·11i11g.rntred

ninge11 påpekar att utredningens förslag bör kompletteras med regler om 

att skatt för vilken betalningsanstånd har medgells i huvudfallet bör fft 
avräknas vid återbetalning av skatt. Regler av delta slag finns nu i U BL. 

Skalleimlrivningsutredningen anför: 

I likhet med vad som gäller enligt UBL (51 *andra stycket) bör iivcn 
belopp som omfallas av anständ få avriiknas. Vid tillämpningen av en 
sådan bestämmelse bör beskattningsmyndigheten skilja mellan olika an-

12 Riksdagen 1983/X./. I .111///I. Nr 71 
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stiindsfall. Avriikningsmöjlighcten hört. ex. inte utnyttjas i Je fall anstånd 
har medgetts p{t grund av att den skattskyldige anfört besviir över hcskatt
ningsheslutet och det kan antas att besvären kommer att bifallas (jfr RSV 
Du 1975:8). 

RR \/ och s/.:1111ei11dril'l1i11g.rntred11i11ge11 avstyrker utredningens förslag 

att anståndsränta skall utgil till den dag då beloppet betalas. Detta skulle 

enligt remissinstanscrna leda till svårigheter vid indrivningen. RRV föror

dar att riinta tas ut endast till hctalningsfristens utgfö1g. Skatteindrivnings

utredningen föreshir att riintan tas ut t. o. m. den dag då skattekravet 

överfamnas till indrivning. 

13 Ränta och restavgift 

Remissinstanserna har inte haft niigot att inviinda mot utredningens 

förslag att restavgift i princip skall påföras 0111 skatten betalas efter förfal

lotiden och att ränta skall pfö"öras då bcskattningsmyndighctcn beslutar om 

hiijning av skatten efter den ordinarie deklarntionstidcns utgäng. 

RSV och /.:1u1111u11Tiitten i Stockho/111 motsiitter sig dock utredningens 

förslag om att tidpunkten för skattebeslutet skall vara avgörande för om 

restavgift eller riinta skall tas ut i de fall niir deklaration inte har lämnats 

och skönsbcskattning diirför sker. Kammarriitten menar att med en sällan 

reglering kan bcskattningsmyndigheten - genom att besluta i ärendet vid 

en tidigare eller senare tidpunkt - avgöra om restavgift skall utgä eller 

inte. Detta iir enligt kammarriitten inte en godtaghar ordning. Kammarriit

tcn avstyrker diirfiir att restavgift utgär i detta fall. Enligt RSV giillcr 

prohlemct mer hur man skall komma till riitta med skattskyldiga som 

konsekvent underl~iter all deklarera. Slt att dessa inte kommer i ett fördel

aktigare liige iin lojala skattskyldiga. inte bara punkthcskattningen utan 

iivcn mcrviirdcskattcn och den direkta skatten. Detta problem hör enligt 

RSV diirför lösas gemensamt för hela skatteomr~idet och utredas närmare i 

annat sammanhang. 

Flera rcmissinstanscr anser att det av utrcdningsförslagct inte helt klart 

framgiir om restavgift skall kunna ws ut på riinta. 

K1111111111rrii1ten i Stockho/111 anser inte att tillriickliga skiil finns att ta bort 

den nuvarande möjlighcll:n för hcskattningsmyndighetcn att i vissa fall 

avsti1 fr~111 riinta. 

Kn11isk-1e/.:11is/.:11 h•1·crw1tii1:{i"irh1111det an~:cr att riintcheriikningen enligt 

LPP liksom enligt LJ BI. bör hcgriinsas till en tid av hi.igst l v{I ar. 

JN anser att riinta och restavgift p<i prisregleringsavgifter bör tillföras 

resp. rcgleringsomriide. 
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14 Indrivning 

Remissinstanserna har genomgående godtagit utredningens förslag att i 

princip hdt lägga över indrivningsarbetet på kronofogdemyndigheterna. 

Detta har genomgiiende ansetts medföra en effektivisering av indrivnings

arbetet. Skattcinclri1·11ing.1·111rcd11i11gcn anför: 

En överflyttning av indrivningen till kronofogdemyndigheterna ligger 
helt i linje med SI U :s intentioner och tillstyrks därför. Som utredningen 
framhällit miiste det ofta vara sviirt för beskattningsmyndigheten att få en 
sädan överblick över gäldeniircns ekonomiska situation som kriivs för att 
indrivningsåtgiirderna skall bli effektiva. I sammanhanget bör pilpekas att 
man med. nuvarande ordning löper risken att bL~skattningsmyndighct och 
kronofogdemyndighet handhar indrivning mot en och samma giildeniir 
utan att känna till varandras åtgiirder. Förslaget innebiir att indrivningsiit
giirderna samordnas. Därmed ökar förutsättningarna för en effektiv in
drivning. 

Däremot har iltskilliga remissinstanser haft kritiska synpunkter på utred

ningens förslag att beskattningsmyndigheten normalt skall handha de upp

gifter som vanligen ligger på länsstyrelsen vid indrivning av skatt. 

I fräga om k11nk11rsa11siikan och antagande av ackordserhjudamle menar 

liinsstyrclserna i Siider111a11/anil.1· och i Giitdwrg.1· och Bo/111s liin och 

skuttei11t!rirni11g.rntret!11i11ge11 att samordningsskäl m. m. talar för att läns

styrelsen bör besluta i dessa ärenden även vad avser punktskatter. 

Linsstyrclsen i Södermanlands län anför: 

Enligt 62 * U BL ankommer det på länsstyrelsen att avgöra om konkurs
framställning skall göras och att besluta i ackordsiirenden. Utredningen 
fiiresl{1r att dessa båda funktioner i frf1ga om punktskatter och prisn:glc
ringsavgifter skall utövas av beskattningsmyndigheten, riksskattcverket. 
Det torde röra sig om ett relativt litet antal fall niir indrivning aktualiseras i 
fräga om punktskatter m. m. I regel iir det frilga om företag. som blivit 
restförda iiven för skatter som faller inom liinsstyrelsens ansvarsomddc. 
Samordnings- och enkclhetsskäl talar för att avgöranden i fri1ga om kon
kursframställningar och ackordsiircnden avseende punktskatter m. m. ock
sä skall ligga pii liinsstyrelsen. Uinsstyrclsen har ett övergripande ansvar 
för niiringslivct och sysselsiittningen i länet. Ansvaret hiirför bör inte 
försvagas genom att angeliigna fdgor rörande företag som iir pä obest(md 
underställs annan myndighet. Uinsstyrclsen bör sjiilvfallet styra samtliga 
konkurs- och ackordsiirenden. 

Skattcindrivningsutredningen anser dock att det skulle vara bättre att 

kronofogdemyndigheten i friiga om alla skatter och avgifter fick riitt att 

besluta om konkursansökan. Avgörandet hiir beror pil stiillningstagandet 

till ett förslag av företagsobestämbkommitten att flytta över riitten att 

besluta om konkursansökan i fråga om bl. a. skatt enligt UBI. fr~ln liin~sty

rclsen till kronofogdemyndigheten (SOU 1979: 91 ). 

Även RSV anser att det inte finns skiil att Hytta i.iver beslutanderiittcn 
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ifråga om konkursansökningar till liinsstyrclsen. RSV anser däremot att 

den nuvarande ordningen att beskattningsmyndight:ten beslutar om anta

gande av ackord inte bör ändras nu. Denna frtiga bör enligt RSV niirmarc 

utredas och tas upp i dt annat sammanhang. 

I fråga om avskrivning av skatt hör enligt liinsstyrclsema i Siidern11111-

lands liin, i Giitehorgs uch Bolws län och i /l,fo/111ii/111s liin beslut fattas av 

länsstyrelse och inte av kronofogdemyndighet som utredningen föreslagit. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anför: 

Det bör i princip ankomma på uppdragsgivandt: myndight:t att granska 
och besluta om avskrivningar av fordringar som överHimnats för indriv
ning. I vart fall är det inte lämpligt. att verkställande myndighett:n sjiilv 
helt avgör när indrivningsåtgärder skall upphöra och när därför avskriv
ning skall ske. Ett sådant förfarande avviker ocksä från vad som giiller för 
mänadsräkningsmedel i allmänhet. Länsstyrelsen beslutar om avskrivning 
beträffande flera olika skatter och avgifter. Av praktiska skäl kan diirför 
avskrivningsbesluten i fråga om punktskatter och prisregleringsavgiftcr 
överlåtas på ltinsstyrelsen. Det förhållandet. att det iir fråga om ett jiimfö
relsevis litet antal ärenden och om gäldenärer som i allmiinhct ocks<I har 
andra skatte- och avgiftsskulder. för vilka avskrivningsprövning skall ske. 
talar för en sådan lösning. 

RS\/ och skatteindrivnings11treJ11inge11 tillstyrker dock utredningcns för

slag att kronofogdemyndigheten skall besluta om avskrivning. Skattein

drivningsutredningen anför att förslaget vissaligen inncbiir t:n avvikelse i 

förhållande till vad som i allmänhet gäller betriiffande månadsriikningsme

del, men att det ändå är den lösning som liggcr närmast till hands. En 

motsvarande ordning har valts beträffande felparkeringsavgifter. 

Utredningens förslag att beskattningsmyndigheten skall bcsluta om av

kortning av skatt tillstyrks av skatteindril'lli11gsutred11ingc11. RSV anscr 

emellertid att det är lämpligare att länsstyrelsen beslutar om avkortning av 

skatt. RSV anför: 

Beslut om avkortning är till sin natur cnbart ett beslut om en bokförings
ätgiird till följd av ett bakomliggande materiellt bt:slut. RSV förordar 
följande beslutsordning som överensstämmer med den ordning som finns i 
fråga om direkt skatt och mervärdeskatt. Beskattningsmyndigheten riiknar 
om skatten för en redovisningsperiod på grund av ett beslut av beskatt
ningsmyndigheten sjiilv. kammarrätt. regeringsrätten eller eventuellt rege
ringen. Om skatten för samma pcriod ligger för indrivning hos kronofogde
myndigheten lämnar beskattningsmyndighcten över omriikningsbeslutet 
till kronofogdemyndigheten som upprättar förslaget till beslut om avkort
ning. Kronofogdemyndigheten överliimnar förslaget till länsstyrelsen som 
fattar det formella beslutet om avkortning. 

I fri'tga om s. k. konsulatsanmaning anscr RSV. s/.:11ttei11drirni11g.1·11tred-

11i11gc11. och /ii11sstyrclsc11 i Giitehorgs och Bo/111s liin. till skillnad frilr1 

utredningsfi.irslaget. dct liimpligt att liinsstyrelsen handliigger s[idana iiren

dcn. etkrsom detta giiller för andra skatter. Skatteindrivningsutredningen. 
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som hftllcr pft med en allmän översyn av dessa regler. anför att det snarare 

torde vara regel iin undantag att den som lir restförd för punktskatter 

samtidigt resterar med andra skatter. I sådana fall för förslaget den konse

kvensen all kronofogdemyndigheten må~tc göra anmiilan hos två myndig

heter. Dessa myndigheter skall sedan p{1 var sitt hftll vidta åtgärder för att 

fö giildenärcn bctalningsanmanad genom beskickning och konsulat. En 

såuan oruning kan enligt skattcindrivningsutrcdningen inte tillstyrkas. 

I fråga om rcdovisningsordningcn för indrivna mt:del delar rcmissinstan

serna utredningens uppfattning att det iir lämpligt att redovisningen sker 

som för ;mura skatter, dvs. som månadsräkningsmedcl. Uinsstyrelserna i 

Götchorgs och Boh11s lii11 och i Siider111a11/a11ds län samt skattei11drin1i11,::s-

11tred11inge11 påpekar dock att denna ordning förutsätter medverkan av 

länsstyrelse. Skatteindrivningsutredningen framhåller dock att den före

slagna redovisningsordningen utan hinder kan genomföras hos de krono

fogdemyndigheter som har anslutits till REX-systemet. 

JN p~1pekar att varje prisrcgleringsavgift skall användas till visst särskilt 

iindamål. Del är diirför t:nligt JN av stor vikt all vid redovisningen av 

indrivningsåtgiirder. eller i samband med utdelning i konkurs av kronofog

demyndigheten bevakad fordran, varje avgift redovisas för sig och inte 

sammanblandas med varandra eller med skatter. RSV framhåller dock att 

mfmadsriikningsmetoden varken medger direkt redovisning till jordbruks

nämnden eller att uppgift om hur mycket som influtit på varje medelsslag 

lämnas. Däremot kan ftrligcn ges uppgift om det sammanlagda indrivnings

beloppet avseende prisregleringsavgiftcr. som kronofogdemyndigheterna 

redovisar vaije månad. Vid avvägningen mellan användningen av månads

räkningssystcmct och en annan reuovisningsmetod som tillgodoser .ett 

behov av detaljerade uppgifter om influtna belopp måste enligt RSV därför 

beaktas det merarbete och kostnad som denna uppläggning förorsakar. 

Fördelarna med att hantera prisregleringsavgiftern~ som månadsräknings

medel iir så stora för kronofogdemyndigheterna att RSV hemställer att 

mottagarens verkliga behov av den information som lämnas vid återrap

portering noga övervägs. 

Skattei11drirni11gsutred11i11ge11 anser att det bör införas en regel om den 

senaste tidpunkt när ett skattekrav skall överlämnas för indrivning. Vidare 

bör enligt utredningen de föreslagna reglerna om solidaransvar (5 kap. 17 § 

LPPJ kompletteras med en regel om skattskyldighet för delägare i handels

bolag. Diiremot avstyrka skatteindrivningsutredningen regler som begrän

sar dödshodcliigares ansvar för obetald skatt. Utredningen anför att rätts

liigct när det giiller dessa frågor iir oklart el"ter de ändringar som 1981 gjorts 

i ÄB av de allmiinna besliimmclserna om den dödes skulder. Utredningen 

förklarar att man skall ta upp frtigan i sitt fortsalla arbete. 



Prop. 1983/84: 71 182 

15 Skattekontroll 

Remissinstanserna anser att förslaget att harmonisera kontrnllbcstiim

melscrna för runktskatter och prisreglcringsavgifter med reglerna i ML 

och TL medför betydande fördelar. RS V och .IN anför dock att de före

slagna hestiimmelserna om deklarationsgranskning och skatterevision hör 

arbetas in i ett gemensamt karitel i den nya förfarandelagen. 

Utrednin!_:!ens förslag att efter förebild av TL införa ett särskilt besöksin

stittll avstyrks av RS\' och 11trednillf.:<'ll om siikcrhct.1iitgiirclcr i skattc

{J/'OC<'S.1cn. RSV anför att antalet skattskyldiga till punktskatt iir viisentligt 

liigre iin antalet sk.attskyldiga till de andra skatterna. F<ir niirvarande 

föreligger en avseviirt hiigre revisionsfrekvens hos de punktskatteskyldiga 

lett hesök vart<innat eller vart tredje år) jämfört med de skattskyldiga p;\ 

inkon1st- och merviirdeskatteomri'tdena fett besök vart trettionde till vart 

fyrtionde {irl. Det föreligga med en siidan revisionsintensitet enligt RSV 

inte alls samma hehov av ett hesöksinstitut p[i punktskaltcomriidet som 

niir det giillcr inkomsttaxeringen. RSV pekar vidare pit att punktskallcad

ministrationen. i mohats till administrationen av den direkta skatten. iir 

centrnliserad. Detta innehiir att besök hos de punktskatteskyldiga i regel 

medför l:'mga n:sor. Utredningen om siikerhets<°ttgiirder i skatteprocessen 

anser att de fiirt!slagna hestiimmelserna om kontrollhesiik kan komma att 

komplicera kontakterna mellan myndigheterna och de skattskyldiga. Där

emot kan det enligt utredningen finnas behov av hestiimmelser om mer 

summarisk fältkontroll hos skattskyldiga och andra iin vad som revision i 

regel syftar till. Ett sådant s. k. kontrollhesiik måste dii fä göras fastiin den 

som skall kontrolleras inte liimnar sill medgivande och även fö avse kon

troll av förhiillanden. som kan antas vara av betydelse för annan persons 

heskattning. 

f.ii11s.1t_1'l'clsc11 i Ma/111ii/111s lii11 ansluter sig till reservanterna i utredning

ens förslag niir det giiller att kunna anviinda t vilngsmedel for att fft in 

handling vid deklarationsgranskning. Ka111marriitt1'11 i Stockholm anser 

dock ;1tt 11tredningsmajnritetens förslag i denna del hör följas. 

RS ~· motsiittcr sig all de fiireslagna reglerna om underriittelsc i förväg 

om skatterevision införs i den nya förfarandelagen. RSV pekar p<t att 

siidana regler inte finns i TL och att vid integrerade revisioner siiledes olika 

regler skulle komma att giilla fi.ir beslut om punktskatterevision och heslut 

avseende övriga skatteslag. RSV anför vidare: 

i\ ven om den skattskyldige i normalfallet hlir underriittad om en forestä
ende revision i relativt god tid. ligger det i kontrollens natur att det kan 
finnas anledning alt inte underiitta den som skall kontrolleras i alltför god 
tid. Det giiller t. ex. rörelser av mindre omfattning i vissa branscher tHir det 
skulle vara liitt att frisera eller iindra bokföringen. Ett l1aviserat besök kan 
ocksil vara viirdefullt fiir att konstatera om viss tillverkning eller flirsiilj
ning förekommer eller inte. vilket iir si·irskilt aktuellt rii punktskatteomril

det. 
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Det är också oliimpligt att underiitta de·n skattskyldige i de fall det inte 
står klart att en heslutad revision verkligen kommer att bli utförd. På 
punktskatteomn°tdel. där det ofta iir fr{1ga om långa resor. f{ir revisorerna 
mfinga uppdrag samtidigt och det inträffar inte sällan att en beslutad 
revision inte alls blir av. En revision hedöms kanske inte vara så angeliigen 
att en ny tjiinsteresa är motiverad och beslutet iiterkallas. vilket dock inte 
bör ske om den skattskyldige underriittas om beslutet. 

Enligt RSVs mening bör frt1gan om hur den skattskyldige skall underrät
tas om ett beslut om revision lösas p[1 samma siitt inom hela skatteområ
det. Fr[igan torde ocks{1 ligga inom ramen fiir det uppdrag att utarbeta en 
allmän kontrollag som givits till utredningen om säkerhetsf1tgärder m. m. i 
skatteprocessen. 

I fn'1ga om revision av vägtrafikskatt anför liinsstyre/scrna i Giitchorgs 

och Bolws lii11 och i Ä/1·shorgs liin att de inte har personella resurser för att 

verkstiilla revision av vägtrafikskatt i den omfattning som utredningsför

slaget förutsätter. Lii11sJ1yrdsc11 i Siidl'mwnla11ds lii11 anser att i avvaktan 

på en aviserad Ö".'ersyn av den nuvarande administrationen av vägtrafik

skatten samt viigtrafiksskatteutredningens vidare överviiganden några 

iindringar i fråga om revisionsbefogenheter m. m. inte hör genomföras. 

16 Förhandsbesked 

Fkrtalet remissinstanser iir positiva till förslaget att utvidga möjligheter

na att fö förhandshesked. RS\!s riitts11ii11111d framhåller dock att utvidg

ningen kan skapa vissa svilrigheter. Niimnden anför: 

Nämnden är i och för sig positiv till en utvidgning av möjligheterna till 
förhandsbesked enligt de riktlinjer som utredningen föreslagit. Under be
greppet heskattning kan emellertid inrymmas andra fr:\g0r iin dem som 
utredningen angett. Det kan. förutom t. ex. skattekontrolls- och revisions
fr{1gor. som hör falla utanför tillämpningsomrildet, giilla utrednings- och 
bevisfn1gor. som iir faktorer som i ett heskattningsiirende har betydelse för 
att hestiimma skatten. Sådana rr;lgor kan knappast hesvaras genom för
handsbesked. Utredningen har pekat pi"\ sv[irigheter av sådan art vid he
stiimmande av beskattningsviirde. Svtirighcter av liknande slag kan ocksil. 
uppkomma i andra fall. 

Med hänsyn till den av utredningen anviinda terminologin - någon 
annan kanske är svår att finna med tanke pfi det avsedda tilliimpningsomd
det - skulle nämnden därför finna det vara av värde om i det slutliga 
lagstiftningsarbetet uttryckligen angavs de principer som bör gälla an
gående arten av frågor som kan göras till föremål för förhandsbesked. 
Närmast till hands ligger diirvid med hiinsyn till niimndens stiillning som 
underinstans till regeringsriitlen att nämndens arbete inriktas på r~ittsfrå
gor. Av betydelse vore ocks;'1 ett uttalande som gav nämnden relativt fria 
hiinder att efter de föreliggande omständigheterna avgöra om förutsätt
ningarna för att meddela förhandsbesked iir uppfyllda. (jfr prop. 19~'9: 3 s. 
107). 
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Ett stort antal remissinstanser avstyrker däremot förslaget att ett lämnat 

förhandsbesked under vissa förutsättningar skall kunna återkallas. Ke

misk-tekniska lnerantör.1förh11ndet anser dock att utredningens förslag att 

förhandsbesked skall få verkan tills vidare är bra och att det. mot denna 

bakgrund. är naturligt att verkan av ett sådant besked skall kunna upphä

vas. Förbundet anför vidare: 

Samtidigt är det naturligtvis mycket väsentligt för en skattskyldig som 
har planerat sin marknadsföring och verksamhet i övrigt på basis av ett 
förhandsbesked inte med alltför kort varsel skall behöva ändra t. ex. pro
duktionsplaner och marknadsföringsåtgärder. Enligt förbundet är det där
för inte rimligt med en så kort tid som 6 manader för att upphäva ett 
förhamlsbesked. Om detta förslag överhuvudtaget skall genomföras hör 
tiden sträckas ut till åtminstone I år. 

Av de remissinstanser som är kritiska mot förslaget anför RSVs rii11S-

11iimnd: 

Möjligheten att återkalla ett förhandsbesked skulle för skatterättens del 
vara en nyhet. som strider mot det mest fundamentala i förhandsbeskeds
ideen. nämligen dess för en given tid bindande verkan, (jfr departements
chefens uttalande i prop. 1959: 3 s. I07). Vad den föreslagna återkallelse
möjligheten kan komma att innebära har inte niirmare belysts av utredning
en. Klart är dock att ordningen - förutom den enskildes otrygghet -
skulle föra med sig en rad komplikationer och frågor. Att det i lagtexten 
sttir att förhandsbeskedet kan återkallas kan inte gärna innebära att nämn
den godtyckligt eller i oordnade former skulle kunna återkalla. Finns en 
återkallelsemöjlighet. som skall utnyttjas på grund av ändringar i rättslä
get. kan inte nämnden hara föcrkalla något förhandsbesked som råkar 
komma under dess ögon. Av rättviseskäl (konkurrensneutralitetssynpunkt 
etc.) måste alla i samma läge behandlas lika, dvs. något bevakningssystem 
måste ordnas. Detta för med sig ett komplicerat klassificeringsarbete och 
mångårig registrering. När någon söker förhandsbesked är han skyldig att 
lämna sådana uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna 
Himnas. Någon sådan skyldighet har inte stadga\s vid återkallelse. Återkal
lelse har i realiteten minst lika stor betydelse som meddelande av förhands
besked. Det synes därför från rättssäkcrhetssynpunkt felaktigt att ett så
dant beslut inte skall kunna överklagas. Något förbud har f. ö. inte intagits 
i lagförslaget. Särskilt svåra avvägningsfrågor uppkommer för nämnden 
när det gäller förhandsbesked som överprövats av regcringsrätten. En 
il.terkallclsc skall ske därför att en bestämmelse skall ges en annan tolkning 
än den som ligger till grund för förhandsbeskedet. Hur en be,tämmelse 
eller ett rättsfall skall tolkas kan det råda delade meningar om. Det torde 
därför vara uteslutet att återkalla ett förhandsbesked utan att den skatt
skyldige för tillfälle att yttra sig över en ifragasatt återkallelse. Aterkallcl
seviigen torde därför också föra med sig tidsutdräkt och förlängd ovisshet. 

Flertalet remissinstanser anser att i stället den lösningen hör väljas att 

förhandsbeskedens giltighetstid begränsas. Kammarrätten i Stockholm. 

RS \/och 5freriRl'S ind11.11rUl.irh1111d rekommenderar en begränsning av gil

tighetstiden till 2-3 år. övriga remissinstanser tar inte ställning till hur lång 
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tiden bör vara. L1nrhr11k11rn11s rik.~fdrh1111d anser al\ RSVs r~ittsn~imnd bör 

kunna anförtros att i det enskilda fallet avgöra giltighetstiden. Riirt.111ii11111-

dc11 anser det lämpligt att tiden sätts till 3 år. med möjlighet för niimndcn 

att i särskilda fall hestiimma längre tid. 

K11111111arriirre11 i Stockhol111. RSV 0ch rii11.rniim11dc11 anser att det inte iir 

tillfredssUillande att sekretessen för förhandsbesked ~kall giilla iiven gent

emot beskattningsmyndigheten. Remissinstanserna förordar att rr;igan 

överviigs ytterligare. Riittsnärnnden anför:. 

Niimnden vill hiir gärna betona utredningens pt1pekande att den nya 
sekretesslagen allmiint kan s:igas ha medfört en hel del problem vad g~iller 
hanteringen av sekretessfrågor som .rör förhandsbesked. Dessa problem 
hör tas upp i ett större sammanhang. Utredningen framför önskemfd om en 
intensifiering av RSVs puhliceringsverksamhet. Nämnden vill med anled
ning härav påpeka att RSV redan i dag. inom ramen för giillande sekre
tessskydd. publicerar samtliga förhandsbesked som hediims vara av all
mänt intresse. Friigorna om sekretessens omfattning i iirenden om för
handsbesked bör som ovan sagts utredas ytterligare. 

Liin.1stwd.H't1 i Malmöhus liin och statslwntorct delar reservanternas i 

punktskatteutredningen uppfattning att sekretesskyddet gentemot heskatt

ningsmyndigheten bör slopas. 

RRV anför att avgifter bör tas ut för förhandsbesked iiven niir det giiller 

punktskatter och prisregleringsavgifter. Ka111111arriittc11 i Stockholm anser 

däremot att det är önskvärt att de skattskyldiga inte genom en höjd avgift 

avhålls från att söka förhandsbesked. 

Några remissinstanser stiiller sig tveksamma till förslaget att införa en 

möjlighet att fä förhandsbesked i fråga om viigtrafikskatt. S1·e11ska <1kcri

f'iirb1111clet anser att det enda slag av iirende som kan aktualiseras är fråga 

om traktor skall anses vara jordbrukstraktor eller trafiktraktor. och detta 

iir enligt förbundet inte någon rättsligt svår friiga. RS\is riittsniimnd ifrf1ga

siitter om det inte närmare bör utsägas i vilka frågor man friims; anser det 

befogat att ge förhandsbesked. RSV anför: 

RSV motsätter sig inte förslaget att bestämmelserna om förhandsbesked 
skall göras tilliimpliga på vägtrafikskatt. Något större behov av förhands
besked i friigor om vägtrafikskatt torde inte föreligga. men i vissa fall niir 
det gäller frågor om t. ex. skattevikt. skatteklass. skattesats och äterhetal
ning av fordonsskatt för utlandsresor kan det vara viirdefullt för en skatt
skyldig att ha tillgång till förhandsbeskedsinstitutet. 

RS\l föreslår att en möjlighet införs även för fiirhrukarc m· elektrisk 

kr<!ff. som enligt utredningsförslaget inte längre skall vara skattskyldiga. 

att erhiilla förhandsbesked. 

KC111isk-tck11iska lcrcrantii1förh1111det anser att det skulle vara till fördel 

om även allmänna ombudet fick rätt att söka om förhandsbesked. 
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17 Rättsnämnden 

De tlesta remissinstanser har godtag.il alt reklamskatteniimmlcn och 

energiskattenämnden slopas och att KSV s riittsniimnd skall besluta om 

förhandsbesked hcträffande alla punktskatter. Flera remissinstanscr fram

h{dler dock be1ydelsen av att riittsniimnden tillförs tillriicklig expertis i 

dessa rr;tgor. 

Ka111111arriittn1 i Srockholm. l?SV. rcklwn.1kt1ttc11ii11111di'11. Sl'cnska a11-

11011.1r'irl'rs .fi'irc11i11g och S1·<'rigcs i11d11.1·trUi'irh1111d tillstyrker s[tledes fiirsla

get. Gn(fiska J11d11str(ti'irln111d<'f anser dock att mycket talar för att re

klamskatteniimnden hiheh<illes eller att riittsnämnden ge~ miijlighet att 

arheta pii ett siitt som liknar niimndens. 

Reklamskatteniimnden anför: 

Reklamskatten iir i vissa delar mera komplicerad iin andra indirekta 
skutt er. Möjligheten att erh~dla förhamlshesked har tl:irför visat sig ha stor 
betydelse och den har rn.:ksi! utnyttjats i hetydande u\<itriickning. lngd 
talar fiir att förhandsheskedsiin:ndena kommer att minska. Retydclsen av 
förhandsbesked hiinger samman med svtirigheterna att meddela beslut av 
mera allmiingiltig riickvidd eller av normerande karakUir. De siirskilda 
omstiindigheterna i det enskilda fallet iir av helt avgörande hetydelse. 
Detta medför att behovet av insikter i reklam och reklamskatt iir p~1tagligt 
och niimndcn har ocks~1 en sammansättning med siirskilt be<iktande hiirav. 

Nu antydda förhiillanden har iivcn bidragit till att niimnden förutom den 
primiira uppgiften att avge yttrande i iirenden om förhamhheskcd anlitas 
för att ge synpunkter pii reklamskattcfrf1gnr av mera principiellt intresse_ 
som p~i ett eller annat siitt aktualiserats for RSV som heskattningsmyn
dighct. 

Niimndcn har inte erfarit att kritik riktat-; mot den ordning som giiller flir 
förhandsbesked om reklamskatt. Niimnden vill dl•ck inte motsiitta sig att 
reklamskatten inryms under ett för hela punktskatteomn'1det enhetligt för
handsbeskedsinstitut. Ett siirskilt viirde kan ligga i att det. som lH:ksii 
förcslits. utformas i nära överenssliimmelse mcd vad som giiller för mer
viil'deskat ten. 

En given förutsiittning för att genomföra förslaget m<°tste emellertid vara 
att effektiviteten och kvalitetcn uppriitthiills. Nämnden vill diirfor siirskilt 
understryka nödvändigheten av att riitt snämnden utökas med ledamöter 
och suppleanter pil s~idant siitt att brans1.:hintrcsscna och kunnandet om 
reklamskatten ff1r en representation som kan hediimas som lik viirdig med 
den <;om reklamskattenämnden besitter. 

l?iit1.rnii111nde11 betonar att förslagen kommer att medföra en ökad ar

betsbelastning pii niimnden och att resursproblemen diirför noga bör över

viigas. Niimnden anför vidare: 

I viss mån kan kanske ett ökat personalhehov mötas med en iindring i 
vissa avseenden angi\ende niimndens arbetsformer. Utredningen har siir
skilt betonat behovet av skyndsam handliiggning niir det giiller förhands
besked angi!endc reklamskatt. Det hör iiverviigas om inte dcnna typ av 
iirenden av enkel beskaffenhet och även andra liknande iircnden skulle 
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kunna avgöras av nämnden med ett mindre antal heslutande ledamöter. 
Nämnden vill hiir peka pii de goda erfarenheter som arbetet i niimndsam
mansättning med tlrdförande och tv(t ledamiiter givit i vissa slag av dis
pensärenden ang;iende direkt skatt. 

Fiircningen a11ktori.1crade rn·isorcr anser att förhandsbesked om pris

regleringsavgifter inte som utredningen föreslagit bör meddelas av jord

hruksntimnden utan av riittsniimnden. elicrsom det iir jordbruksniimnden 

sjiilv som beslutar om avgiften. 

RSV föreslår att ocks{t kilometerskatteniimnden. som inriittadcs vid 

RSV 1979. avskaffas. 

18 Besvär 

Remissins!anserna har inte haft nllgot all inviinda rnot förslaget att 

förHinga besvärsfristen vad giiller skattebeslut till tvii m;h1ader. K1111111111r

riitt1·11 i Stockholm anför att de skiil. som har anfiir!s för uhtriickningen av 

fristen i fråga om punktskatterna. ocksii talar för motsvarande iindring med 

avseende pi\ viigtrafikskatt och överlastavgift. Kammarriitten siitter llckså 

i fråga om inte bildc bclriiffandc punktskatterna, viigtrafikskatten. iiver

la.;tavgiften samt i ML och taxeringslagen I 19.56: 6231 tvi'imfinadersfris!cn 

av praktiska skiil hör införas iiven med avseende pfi besviir över förhands

besked. 

RSV motsiitter sig utredningens förslag att allmänna ornhudets besviirs

frisl skall riiknas från ddgivningsdagen. RSV anför: 

L!tredningcn anför som motiv för förslaget att riikna allmänna omhudets 
hesviirslid frfm delgivningsdagcn, att det i vissa fall uppkommit sviirigheter 
att faststiilla bcslutsdagcn. RSV menar att det normalt iir stiillt utom allt 
tvivel vilken dag som iir heslutsdagen. dvs. den dag dii ell beslut meddelas. 
I vi-;sa fall kan det uppkomma svr1righeter att fastst~\lla besluhdagen p{1 
grund av att heslutsmyndigheten anviinder rutiner med automatisk datahe
handling. Av den anledningen iir det ~v;'trt att ange vilken dag som debite
ringen av slutlig skatt enligt uppbördslagen iiger rum. I friiga om de nu 
aktuella hesluten som anges i 8 kap. I * LPP torde det emellertid komma 
att anges en dag för beslutets meddelande. RSV anser därför all utredning
ens motivering för att riikna allmiinna ornhudets hesviirstid friin den dag dii 
han blir delgiven inte iir sakligt sett biirande. 

l\1111111111rriitte11 i Stockholm siiger sig inte ha nfigon principiell inviind

ning mol förslaget men menar alt det kan vara tveksamt om det iir praktiskt 

all infiira ddgivningstv[ing med avseende pil allmänna omhudet betrii!Tan

dc ett sa stort antal beslut ~om del hiir iir frf1ga om. 

J fråga om förslaget att hesviir över fiirhandshcsked skall anföras direkt i 

regeringsräl!cn tillstyrker K11111111arriitt1·11 i Stockholm delta mot hakgrund 

av den tidsvinst fiirslagct medför. Gc11eralt11/lstrrc/se11 anför om besviirs

ordningen: 
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Enligt gcncraltullstyrdscns mening iir det med hiinsyn till kravet på 
likformighet i lagstiftningen i_inskviirt att hesviirsbestiimmclscrna i tullagen 
s~'tvitt angi\r förhandsbesked anpassas till den nu föreslagna lagstiftningen. 
Fiir att undvika hclastning hos regcringsriittcn bör dock iivcn övervägas att 
i stiillet införa den ordningen att talan mot riksskatteverkets. jordbruks
niimndens och gencraltullstyrelscns beslut i dessa iirenckn alltid skall föras 
hos kammarriitt nch att denna diirvicl skulle vara slutinstans. En kammar
riittsdorn hör kunna godtas som ett tillräckligt auktoritativt avgörande när 
det gäller förhandsbesked. 

19 llcslutsregistrering 

RS\' och liins.1/yrel.11'11 i Ciiitchorg.1 och B11/w.1 /ii11 anser inte att det. som 

utredningen frireslagit. finns något hehov av att införa en siirskild skatte

liingd diir beslut om punkt.skatter skall regi-;treras. RSV piltalar att den 

Hingdföring <;om sker enligt TL har en rad riitlsverkningar och att den 

diirför iir sakligt befogad. Den föreslagna längdföringen för punktskatterna 

skulle dock inte fä några som helst rättsverkningar. Den skulle enbart bli 

ett register över punktskattehe<;lut. RSV är i färd med att införa ett ADH

system som skall användas av RSV i arbetet med punktheskattningen. 

Detta fiir till foljd dels att beslutsregistrcringen blir likartad för samtliga 

punktskatter för vilka RSV är heskattningsmyndighet. dels att besluten blir 

registrerade i ADB-systemet. Enligt RSV föreligger d~irför inte behov av 

att diirutöver registrera skattebesluten. RSV pekar vidare p[1 att en siirskild 

längdföring skulle medföra avseviirda merkostnader. K(/m//l{lrriitte11 i 
Stockholm anser dock att längdföringcn förefaller pilkallad av bl. a. ord

nings- och rättssäkerhetsskiil. Det kan enligt kammarrätten inte anses 

tillfredsställandet. ex. att de första - fiktiva - besluten kommer tiJJ utan 

att föranleda en rimlig dokumentation som är ordnad på ett f1tkomligt siitt. 

Bl. a. måste tidsangivelse för besluten göras. 
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Förslag till 
Lag om punktskatter och prisreglcringsavgifter 

Härigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Denna lag gäller för skatter och avgifkr som tas ut enligt 

189 

Bi/11~113 

I. lagen ( 1928: 376)_ om skatt pfi lotterivinster. lagen ( 1941: 251) om 
särskild varuskatt, lagen ( 1957:262) om allmän energi~katt, lagen 
(1961: 372) om bensinskatt, lagen ( 1961: 394) om tobaksskatl. lagen 
( 1972: 266) om skatt på annonser och reklam. lagen ( 1972: 820) om skatt p[i 
spel, lagen ( 1973: 37) om avgift pä vissa dryckesförpackningar, kungörel
sen (1973: 717) om uppbörd m. m. av totalisatoravgift. lagen ( 1973: 1216) 
om särskild avgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen ( 1975: 3431. lagen 
( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen ( 1978: 69) om försiiljningsskatt pi.i mo
torfordon, lagen ( 1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (! 982: 691) om 
skatt pä vissa kassettband, lagen ( 1982: 1200) om skatt pil videobamlspe
lare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. 

2. lagen ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets omräde, lagen 
( 1974: 226) om prisreglering på fiskets omräde. 

Har i författning som anges i första styck\.:! eller i författning som 
utfärdats med stöd av sådan författning liimnats bestiimmdse som avviker 
från denna lag gäller dock den bestämmelsen. 
2 § I vägtrafikskattelagen (1973:601) och lagen (1972:4351 om överlast
avgift föreskrivs vilka bestämmelser i denna lag som giiller för viigtrafik
skatt och överlastavgift. I utsiideslagen ( 1976: 298) föreskrivs att vissa 
bestämmelser i denna lag skall giilla för viixtföriidlingsavgift. 

3 § Lagen giillcr inte för skatter och avgifter som skall tas ut enligt 
tullagen ( 1973: 670). I sådana fall giiller doc.:k 9 kap. 4 *i den utstriic.:kning 
som framgär av författningarna som anges i I *· 
4 § Vad som sägs i denna lag om skatt, skattskyldig eller beskattning 
gäller även avgift, avgiftsskyldig oc.:h uttag av avgift i motsvarande fall. 
Vad som sägs om vara gäller iiven annan nyttighet eller tjänst. 

Bestämmelserna om skatt i denna lag skall, med undantag av bestäm
melserna i 9 kap. 4 § första stycket. gälla för riinta oc.:h restavgift samt för 
särskild avgift. 

Bcskattningsmyndighetcr 

5 § Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning 
enligt denna lag ( heskt1ttni11gsmy11dighetJ iir 

l. riksskatteverket, när det gäller författningarna under I * första 
stycket I. 

2. statensjordbruksnrimnd. niir det giiller författningarna under I *förs
ta styc.:ket 2, med undantag för de fall då riksskatteverket förordnats till 
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ix:skat111ingsmynuighct enligt lagen I 1%7: 340) om prisrcglering pä jorJ
hrukch 0111ri1de, och 

3. statens uhädcskontrnlL mir Jet gäller utsäucslagen ( 1976: 298). 
ViJ tilliimpningen av Jcnna lag i fd1ga om vägtrafikskatt avse~ meJ 

heskattningsmyndighet Jen länsstyrelse som anges i 3 * viigtrafikskattcla
gcn ( 1973: 601) och i fr[iga om överlastavgift Jcn liinsstyrelse som anges i 
8 * lagen ( 1972: 435) om iiverlastavgift. 

6 * l:kskatlningsmyndigheten fär anlita sakkunnig för bcskattningsfoigor 
smn kriiver siirskilJ sakkunskap. Den sakkunnige fftr ersiittning av stats
medel med helopp som bestiims av heskallningsmynJigheten. 

Allmänt ombud 

7 * Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmiint ombuJ 
som för det allmilnnas talan i s{1dana mill och iirendcn som myndigheten 
enligt denna lag har beslutat om i första instans. Ombuuet skall också yttra 
sig i iirenden som avser förhandshesked enligt 6 kap. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bcstiimmer förorunar 
d1.:t allmiinna ombudet och ersättare för denne. 

Skaltskyldi~het 

8 § I denna lag förstiis med 
skattskyldig: den som iir skattskyldig enligt de författningar som anges i 

1 m:h 2 H. C:lcr enligt författningar som har utfärdats med stöd av dem, 
ska11skyliliglll'tl'll.I' intriiill': vad som föreskrivs om della i de förfallning

ar som anges i 1 och 2 **· eller i förfallningar som har utfärdats med stöJ 
av d..:m. 

Beskatiningsår 

9 § Lkskattnings;'ir enligt denna lag utgörs av beskattningsiir..:t ..:nligt 
kommunalskallclag..:n I 1928: 370l. Om den verksamhet som redovisningen 
avser int<.: medför skattskyld1ghct enligt Jen lag..:n, utgörs hcskattningsärct 
av kalcndcriir..:t. Pörs i verksamheten riik..:nskapcr som avslutas med ärs
bokslut. fr\r dock riik1.:nskaps{1rel utgiira hcskattningsiir om det samman
faller med dkcnskapsiir som är tilliitet enligt bokförings lagen ( 1976: 12.:'i). 

2 kap. Redovisning av skatt 

Deklarationsskyldiga 

I ~ Den som är skattskyldig skall r..:dovisa skatten till heskattningsmyn
digheten genom att Himna deklaration. 

Efl1.:r föreläggande friin beskattningsmyndigheten skall deklaration liitn
nas iiv..:n av den som skäligen kan antas vara skattskyldig. 

Rt:dovisningsperioder 

2 ~ Skatter1.:dovisningcn i deklarationen skall avse bestiimda tidsp1.:ri
oder ( redo1·i.rni11g.1·11eriocfrrJ. 

Detta galler dock inte i fråga om skatt på lotterivinster och totalisatorav
gift. som skall r1.:dovisas fiir var:ie skattepliktig hiindels..:. 
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Första stycket gäller inte heller för avgifter som tas ut enligt förfauning
arna i I kap. 1 * första stycket 2 i den m{tn statens jordhruksniimnd 
föreskriver det. 

3 § Redovisningsperioderna för skall enligt förfat111ingarna i I kap. I ~ 
första stycket I anges i respektive skattefoli'attning. 

För avgifter enligt författningarna i I kap. I ~ första stycket 2 är kalcn
dermiinad redovisningspcriod om statens jordhruksniimnd inte föreskriver 
niigot annat. 

Regeringen eller den myndighet som n:gcringcn bestiimmer for för så
dana skattskyldiga som kan heriiknas redovisa skatt med Higa hclopp 
medge att redovisningspcriodcn tills vidare skall vara halvt eller hell he
skattningst1r. 

-' § För en skattskyldig som rcgclmiissigi uppriittar kortperiodiska bok
slut f{ir beskattningsmyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller 
tvä månader förkortas eller förHings med ett mindre antal dagar. 

Redovisningsskyldighctcns inträde 

5 * Redovisningsskyldigheten intriider niir affärshiindelser, som grundar 
skallskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller horde ha bok
förts. Är den skattskyldige varken bL1kföringsskyldig enligt bokföringsla
gcn ( 1976: 125) eller skyldig att föra riikcnskapcr enligt jordhrukshokfö
ringslagen I 1979: 141) intriider rcdovisningsskyldighden samtidigt med 
skattskyldigheten. Detsamma giillcr om skattskyldighcten inträder vid 
hiindelscr som inte föranleder nilgon hokfiiringsfögiird. 

Vid försiiljning mot kredit kan heskattningsmyndighetcn. om princi
perna för den skattskyldiges bokföring föranleder det. medge all redovis
ningsskyldigheten intriidcr vid bcskattnings{irets utgång, dock inte senare 
iin niir betalning inflyter eller fordran diskonteras eller övcrliits. 

Om en skattskyldig försiitts i konkurs intdder redovisningsskyldighet 
för de affiirshändelser för vilka skattskyldighet har intriitt före konkursut
hwttet. 

Tili varje redovisningsperiod skall hiinföras den skatt fiir vilken redovis
ningsskyldighct har intriilt under nerinden. 

Deklarationen 

(j * Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller. i fall som 
avs.:-s i 2 ~ andra od1 tredje styc:kena. för vaije skaltepliktig hiindclse 
Wmnas till bcskattningsmyndigheten. Den som hLlS bcskattningsmyndighe
ten iir registrerad som skaltskyldig skall Himna deklaration iiven för redo
visningsperiodcr för vilka han inte har någon skatt alt redLivisa. 

Statens jordhruksniimnd för föreskriva alt deklarationen i stiilkt skall 
liimnas till en silclan ekonomisk förening som avses i I a *lagen ( 1967: 3401 
om prisreglering pt1 jordbrukets omräde. Vad som siigs om heskattnings
myndighet i föreskriften om deklarationstid i 8 ~ giillcr d:i föreningen. 

Deklarationen skall avges pii heder och samvete samt uppriittas på 
blankett enligt formuliir som faststiills av beskattningsmyndigheten. 
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7 * Deklarationen skall ta upp bcskattningsviirdc. beskattnings vikt eller 
annan grund som giillcr för beriikning av skatten. skattens bruttobelopp 
lH:h yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Beskattningsmyndigheten 
for föreskriva att grunderna fiir skattebcriikningen. bruttobeloppen och de 
yrkade avdragen skall delas upp p~i siirskilda poster om det behövs med 
hiinsyn till föreskrifter i författningarna i l kap. I och :! §§. Beskattnings
myn<ligheten får vidare föreskriva att deklarationen skall innehi.tlla uppgift 
om varulager. 

I fr~1ga om avgifter enligt författningarna i I kap. I * första stycket :! far 
st<1tens jordbruksniimnd besluta alt uppgift enligt första stycket inte skall 
tas upp i deklarationen. 

Skattens nettobelopp <,kall i deklar<1tionen avrundas till niirmast lägre 
hela krontal. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bcstiimmcr far förcskri
V<l att till deklarationen skall fogas en förteckning med uppgifter om de 
vmor som omfattas av deklarationen. 

De deklarationsskyldiga bör utöver vad dcklarationsformuHiret föranle
der meddela <le upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten 
skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp. 

l>eklarationstider 

8 * Deklaration som avser skatt enligt fi.irfattning<1rna i I kap. I * första 
stycket I skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom den tid som 
anges i skattcfö11"attni11garna. 

I fråga om avgifter t:nligt författningarna i I kap. I * första stycket :! 
bestämmer statens jordbruksniimn<l deklarationstiden. 

9 * Är den <leklarationsskyldigc pt1 grund av sjukdom eller någon om
ständighet som han inte kunnat r;ida över förhindrad att lämna sin deklara
tion inom föreskriven tid. far bcskattningsmyndighctcn medge anstånd 
med att lämna deklarationen. 

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till hcskattningsmyndighetcn 
senast den dag dii deklarationen skulle ha liimnats. 

Ändras förutsiittningarna för anständet innan anst{mdstiden har g<ht ut 
skall anstt\ndet omprövas. · 

Övriga bestämmelser 

10 ~ Bestämmelserna i 47 s taxcringslagen ( 1956: 623) gilllcr i tillämpliga 
delar i fråga om vem som skall fullgöra deklarationsskyldighetcn for omyn
diga, dödsbon och andra. 

11 ~ De deklarationsskyldiga skall i skiilig omfattning genom räkenska
per, anteckningar eller på •lllllat liimpligt siitt sörja för att underlag finns för 
fullgi.in1rn;le av deklarationsskyldighetcn och fpr kontroll av deklarationen. 
Handlingar som nu avses skall bevaras under sju år efter utgangen av det 
~alcnder~r under vilket beskattningsflrct har gått till iinda. 

I skatteförfattning eller bestiimmelsc som utfärdats med stöd diirav 
föreskrivs i siirskil<la fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina räken
skaper och bevara sina handlingar. 
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3 kap. Skattekontroll 

Deklarationsgranskning 

193 

I § När en deklaration har kommit in till beskattningsmyndigheten skall 
den granskas så snart som möjligt. 

2 § Underlåter den deklarationsskyldige att lämna deklarationen i rätt tid 
eller är deklarationen ofullständig, kan beskattningsmyndigheten förelägga 
honom att lämna eller komplettera deklarationen. lett sådant föreläggande 
får vite sättas ut. 

3 § Beskattningsmyndigheten får om det behövs för skattekontrollen 
förelägga den deklarationsskyldige lämna upplysningar utöver deklaratio
nen samt prov och beskrivning på varor som används, säljs eller tillhanda
hålls på annat sätt i verksamheten. l ett sådant föreläggande får vite sättas 
ut. 

Beskattningsmyndigheten får vidare förelägga den deklarationsskyldige 
att förete alla handlingar som behövs för kontroll av deklarationen, såsom 
kontrakt, kontoutdrag, räkningar och kvitton. 

4 § Om den som granskar en deklaration finner att uppgifter i den bör 
kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper. anteckningar eller andra 
handlingar får han efter överenskommelse med den deklarationsskyldige 
göra en sådan avstämning vid besök hos denne eller annars vid personligt 
sammanträffande. Överenskommelse får även träffas om besiktning av 
lokaler, inventarier, lager, tillverkningsprocesser eller annat som är av 
betydelse för skattekontrollen. 

5 § Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller även den som kan antas vara 
deklarationsskyldig liksom den som utan att vara deklarationsskyldig till
verkar, bearbetar. säljer eller distribuerar skattepliktiga varor eller idkar 
handel med varor, som används vid framställning av skattepliktiga varor. 
Bestämmelserna gäller också den som bedriver förmedlingsverksamhet 
eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet att uppgifter som behövs för 
skattekontrollen kan hämtas ur anteckningar eller andra handlingar som 
förs i verksamheten. 

6 § Bestämmelserna i 50 § I och 3 mom. taxeringslagen (1956: 623) om 
rätten att ta del av uppgifter gäller i fråga om uppgifter i deklarationer och 
andra h<mdlingar som har avlämnats till ledning för beslut om skatt enligt 
denna lag eller har upprättats eller för granskning omhändertagits av en 
myndighet vid skattekontroll. 

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos 
beskattningsmyndigheten under sju år efter utgången av det kalenderår 
under vilket beskattningsåret har gått till ända, om inte regeringen föreskri
ver annat. 

Skatterevision 

7 § Beskattningsmyndigheten får företa skatterevision för att kontrollera 
att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt 
eller för att på annat sätt få upplysning till ledning för beslut om skatt. I 

13 Rik.l'dagen /')8318./. I sam/. Nr 71 
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fraga om vägtnifikskatt får även riksskatteverket företa skatterevision. 
Skatterevision som avser växtföriidlingsavgift företas av lantbruksstyrel
sen. Skatterevision fitr företas hos den skattskyldige och hos den som 
avses i 5 §. 

Beskattningsrnyndigheten beslutar om skatterevision. Beslut om skat
terevision som uvser vägtrafikskatt fiir meddelas även av riksskatteverket 
efter samri.id med beskattningsmyndigheten. I friiga om skatterevision som 
avser viixtföriidlingsavgift beslutar lanthruksstyrelsen. 

8 § I ett beslut om skatterevision skall en särskild tjänsteman förordnas 
att verkställa revisionen. Om revisionen skall verkställas av flera tjänste
miin. skall sådana förordnanden utfärdas för var och en av dem. 

9 § Skatterevisionen får verkställas hos den vars verksamhet skall grans
kas eller på annan plats. Om räkenskaper och andra handlingar skall 
granskas pil annan plats iin diir de förvaras. skall de mot kvitto överlämnas 
till den som skall vcrkstiilla revisionen. 

Den som beslutar om skatterevision för. när det behövs. bestiimma tid 
och plats för revisionen. 

10 * Skatterevisionen skall sävitt möjligt ske på si-tdant sätt och på sadan 
tid att den inte hindrar verksamheten för den hos vilken revisionen sker. 

11 § Vid skatterevision får granskning ske av räkenskaper, anteckningar 
och andra handlingar som rör verksamheten. Även handlingar som hör till 
den löpande redovisningsperioden for granskas. Den som verkställer revi
sionen har rätt att omedelhart fä del av de handlingar som skall granskas. 
Han fär vidare begära prov pli varor som används, smjs eller tillhandah~\lb 
p<t annat siitt i verksamheten. Han far iiven granska varulager, inventarier. 
fordon. siirskilJ räknarapparatur. miitapparatur och tillverkningspro
cesser. Han rär ockstt prova särskild räknarapparatur och miitapparatur. 

Beskattningsrnyndigheten ffir hesluta att kassainventering for göras vid 
revisionen. 

12 § Den hos vilken revisionen sker skall lämna tillträde till de lokaler, 
upplagsplatser och andra utrymmen som används i hans verksamhet. Han 
skall ocksä liimna upplysningar och pft annat sätt Wmna det bitriide som 
kriivs för att kontroll~1tgän.ler enligt 11 § skall kunna vidtas. 

13 * Underlåter niigon att fullgöra vad som åligger honom enligt 12 §för 
den som beslutat om revisionen föreliigga honom att vid vite fullgöra sina 
ttligganden. 

14 ~ Do.:n som verkställer skatterevisionen får ta Jcl av handlingar som iir 
av hctydelse for revisionen iiven om den hCis vilken revisionen sker har att 
iaktta tystnad om deras inneh<ill. Ptt frarnstiillning av denno.: far dock 
liinsriitten. niir det finns siirskilda skiil. besluta att s{tdana handlingar skall 
undantas friin ro.:visionen. Detsamma giiller om den hos vilken revisionen 
sker i annat fall anser att o.:n handling skall undantas friin revisionen med 
hiinsyn till att siirskilda skiil kan itberopas for att dess inneh{tll inte kommer 
till niignn annans kiinnedom. 

Frams1iillning som avses i flirsla sty.:ko.:t prövas av lLin!>rLitten i det liin 
diir den. hos vilken revisionen sker. iir bosatt. 
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15 § Den myndighet som beslutat om skatterevision skall snarast lämna 
meddelande om resultatet av revisionen till den hos vilken revisionen skett 
och lämna denne tillfälle att yttra sig om det behövs. 

4 kap. Skattebeslut, efterbeskattning, m. m. 

Skattebeslut 

I § Beskattningsmyndigheten skall besluta om skatten för varje redovis
ningsperiod eller, i fall som avses i 2 kap. 2 §andra och tredje styckena. för 
varje skattepliktig händelse. 

2 § Har den skattskyldiges deklaration kommit in till beskattningsmyn
digheten inom den tid som anges i 2 kap. 8 § eller inom den tid som anges i 
ett beslut om anstånd med att lämna deklarationen. anses skatten beslutad 
till det deklarade beloppet. 

Har deklarationen inte kommit in till beskattningsmyndigheten inom den 
tid som anges i första stycket, anses skatten beslutad till noll kronor. 
Kommer deklarationen därefter in till beskattningsmyndigheten anses 
skatten beslutad till det deklarerade beloppet. om ett nytt beslut inte har 
meddelats enligt 3 §. 

Underrättelse om ett beslut enligt första eller andra stycket behöver inte 
lämnas. 

3 § Beskattningsmyndigheten skall meddela nytt beslut om skatten. om 
deklarationsgranskning. skatterevision eller något annat förhållande ger 
anledning till det. Sådant beslut skall också meddelas om den skattskyldige 
begiir det. Av det nya beslutet skall framgå att den skattskyldige kan få ett 
slutligt beslut enligt 5 §. 

Nytt beslut får inte meddelas senare än tredje ftret efter utgången av det 
kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända eller den skatte
pliktiga hiindelsen har inträffat. 

Beskattningsmyndigheten är inte skyldig att meddela nytt beslut, om 
begiiran frfm den skattskyldige om sådant beslut har kommit in till myndig
heten senare än två månader före utgi\ngen av den tid som anges i andra 
stycket. 

4 § Efter utgången av den tid inom vilken deklarationen för den sista 
redovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas får sildan änd
ring av beslutad skatt som berör mer än en redovisningsperiod under 
beskattningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under be
skattningsilret. 

Första stycket gäller inte om slutligt beslut har meddelats för niigon 
redovisningsperiod under beskattningsåret. 

5 § Slutligt beslut om skatten skall meddelas om den skattskyldige eller 
allmiinna ombudet begiir det inom den tid som anges i 3 § andra stycket. 
Har beslut enligt 3 §meddelats, för slutligt beslut om skatten ocksii medde
las om den skattskyldige begär det inom två månader från den dag dt1 han 
fföt del av beslutet eller om allmiinna ombudet begiir det inom tvtt milnader 
från den dag då beslutet meddelades. Föreligger siirskilda sbl fiir slutligt 
beslut meddelas inom den tid som anges i 3 * andra stycket iiven om den 
skattskyldige eller allmänna ombudet inte har begiirt det. 
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Har slutligt beslut mi.:dddats för en viss redovisningsperiod får b~slut 
enligt 3 §eller 5 §första stycket inte meddelas för samma period. 

6 § Kan skatten inte beräknas tillförlitligt med ledning av deklaration 
eller annan föreliggande utredning skall den beriiknas efter skälig grund. 

Efterbeskattning 

7 § Har den skattskyldige 
I. i deklaration eller på annat sätt lämnat oriktig uppgift till ledning för 

beskattningen. 
2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt. 
3. underlåtit att lämna deklaration eller infordrad uppgift eller 
4. underlåtit att tillhandahålla begärt varuprov skall beskattningsmyn

digheten besluta om efterbeskattning om den oriktiga uppgiften eller un
derlåtenheten medfört att skatt inte utgått eller utgått med för lt1gt belopp 
eller medfört att skatt återbetalats med för högt belopp. 

8 § Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskatt
ningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständig
heterna framstår som uppenbart oskiiligt att efterbi.:skattning sker. Avser 
efterbeskattningen flera redovisningsperioder under samma heskattningsår 
får efterbeskattning dock ske om det sammanlagda bdoppt att efterbeskat
ta för perioderna inte är att anse som ringa. 

9 § Bestämmelserna i 4 * tillämpas även vid efterbeskattning. 

10 § Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning scdan 
slutligt beslut om skatt har meddelats eller när tidcn för att meddela nytt 
beslut har gått ut enligt 3 § andra stycket. Fråga om efterbeskattning skall 
viickas senast under sjätte året efter utgången av det kalender:\r under 
vilket beskattningsåret har gått till ända eller den skattcpliktiga hiindclsen 
har inträffat. Efterbeskattning på grund av uppgift i milt om skatt får dock 
ske inom ett år efter utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i 
målet har vunnit laga kraft. 

11 § Har den skattskyldige avlidit, skall efterbeskattningen påföras hans 
dödsbo. Beslut om sådan efterbeskattning får inte meddelas senare än 
andra året efter utgången av det kalenderår under vilket bouppteckningen 
efter den skattskyldige har lämnats in för registrering. 

12 § Har den skattskyldige åtalats för skattebrott som avser skatt enligt 
de författningar som anges i I kap. I § första stycket I. får efterbeskattning 
ske även efter utgången av de tider som anges i 10 och 11 §§. Detsamma 
gäller om efterbeskattning medför att den skattskyldige enligt 12 § skatte
brottslagen (1971:69) är fri från ansvar för sådant brott. Beslutet om 
efterbeskattning får i sådana fall inte meddelas senare än under kalender
{ircl efter del då åtalet viicktcs eller iilgärd som avses i 12 * skattebrottsla
gen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit, får beslut om efterbeskattning 
av dödsboet inte meddelas st:nare än sex mföwder frfrn dödsfallet. Efterbe
skattning som har påförts efter Mal mot den skattskyldige skall undanröjas 
av beskattningsmyndigheten, om åtalet inte bifalls till niigon del. Detta 
giilkr dock inte om åtalet ogillas med stöd av 12 § skattebrottslagt:n. 



Prop. 1983/84: 71 197 

Första stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt en 
juridisk person iitalats för skattebrott som avser den juridiska personens 
skatt eller iir fri friln ansvar för s{idant brott på grund av 12 * skattebrotts
lagen. 

13 * Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund för en tillför
litlig beräkning eller saknas uppgifter fr<ln den skatteskyldige. får efterbe
skattningen ske efter skiilig grund. 

Övriga bestämmelser 

14 * Finner beskattningsmyndigheten att sådana beslut som avses i 3. 5 
eller 7 § blivit uppenbart oriktiga på grund av skrivfel. räknefel eller annat 
sådant förbiseencle skall myndigheten meddela beslut om rättelse. 

15 * Det allmänna ombudet skall underrättas om innehållet i sådana 
beslut som avses i 3. 5 och 7 *~· 

16 * I beslut om skatt enligt detta kapitel skall skattebelopp avrundas till 
niirmast Higre hela krontal. 

5 kap. Betalning av skatt 

Betalning 

1 § Skatten för varje redovisningsperiod eller skattepliktig händelse skall 
vara inbetald senast den dag dft deklarationen skall ha kommit in enligt 2 
kap. 8 *eller. om anstånd har medgetts enligt 2 kap. 9 §.senast den dag då 
deklarationen skall liimnas enligt anståndsbeslutet. 

För avgift enligt författningarna i I kap. I ~ första stycket 2 får statens 
jordbruksniimnd föreskriva att inbetalning skall ske vid annan tid än som 
anges i första stycket. 

Skatt som har beslutat-; på annat sätt än enligt 4 kap. 2 * skall betalas 
inom <len tid som beskattningsmyndighctcn bestiimmcr. I sådana fall kan 
hcskattningsmyndigheten. om synnerliga skäl föreligger. besluta att betal
ningen av skatten för delas upp pft flera betalningstillfällen under högst ett 
år. 

2 § Skatten betalas genom insättning på ett särskilt postgirokonto utan 
kostnad för den skattskyldige. Betalningen anses ha skett den dag då den 
h<1r hokförts på det särskilda postgirokontot. 

Skattebelopp som för en redovisningsperiod eller en skattepliktig hän
delse understiger 50 kronor skall inte betalas in. 

Anstånd 

3 * Är den skattskyldiges skattebctalningsförmäga nedsatt på grund av 
sjukclom eller någon annan omständighet som han inte kunnat råda över 
och föreligger det synnerligen ömmande omständigheter. kan beskatt
ningsmyndigheten efter ansökan från den skattskyldige medge anstånd 
med betalningen av den skatt som förfaller till betalning närmast efter det 
att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller en 
del av den. Anståndstiden för bestiimmas till liingst ett år efter utgången av 
den månad då skatten förfaller till betalning. 
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Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden förändrats väsentligt 
sedan anståndet beviljades. skall anståndet omprövas. 

4 § Har skyldighet att redovisa skatt för lager av skattepliktiga varor 
inträtt på grund av att den skattskyldige har upphört att vara registrerad 
hos beskattningsmyndigheten. får myndigheten medge anstånd med betal
ning av skatten om särskilda skäl föreligger. Anståndet får avse hela 
skatten eller en del av den. Anståndstiden får bestämmas till liingst ett år 
efter utgången av den månad då skatten förfaller till betalning. 

5 § Har besvär anförts över beslut om skatt kan den skattskyldige av 
beskattningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten. Bestäm
melserna i 49 § I, 2 och 3 mom. uppbördslagen ( 1953: 272) om anstånd vid 
besvär över beslut rörande taxering skall då tillämpas. Det som siigs om 
taxeringsintcndent i uppbördslagen gäller då det allmänna ombudet. 

Återbetalning 

6 § Om den skattskyldige har betalat in skatten för en redovisningspe
riod eller en skattepliktig händelse och den inbetalade skatten överstiger 
vad han enligt beslut av beskattningsmyndigheten. domstol eller annan be
svärsmyndighet skall betala. skall det överskjutande beloppet återbetalas 
till den skattskyldige. 

Överstiger avdragen för en redovisningsperiod skattens bruttobelopp för 
perioden. skall det överskjutande beloppet gottgöras den skattskyldige. 

Utbetalning enligt första och andra styckena skall ske endast om belop
pet uppgår till minst femtio kronor. Beloppet skall avrundas till niirmast 
lägre hela krontal. 

7 § Fri'in överskjutande belopp enligt 6 ~ skall före utbetalning avräknas 
skatt som förfallit till betalning hos beskattningsmyndighcten. Skattebe
lopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala enligt 3 eller 4 § 
skall också avräknas. 

Restavgift 

8 § Restavgift skall tas ut om 
I. det skattebelopp som har tagits upp i en deklaration inte betalas inom 

den tid som anges i I §första stycket. 
2. skatten inte betalas inom den tid som har bestämts enligt I § tredje 

stycket. 

9 § Har anstånd med betalning av skatten beslutats enligt 3. 4 eller 5 §. 

tas restavgiften ut endast på det skattebelopp som betalas sedan anstånds
tiden har gått till ända. 

10 § Restavgiften iir sex öre för varje hel krona av den skatt som inte har 
betalats. dock minst femtio kronor. Vid beräkningen av restavgiften skall 
avrundning ske till närmast lägre hela krontal. 

11 § Bestämmelserna i 58 * 2 mom. uppbördslagen ( 1953: 272) om befri
else frftn restavgift gäller även beträffande restavgift för skatt enligt denna 
lag. Det som sägs om länsstyrelse i uppbörd slagen gäller då beskattnings
myndighet. 



Prop. 1983/84: 71 199 

Ränta 

12 * Ränta skall tas ut p<t 
I. skatt som avses i I §tredje stycket. 
2. skatt som den skattskyldige fött anstfmd med att betala enligt 5 §till 

den del skattebeloppet faststiillts av hesvärsmyndigheten. 
I fall som avses i första stycket I tas riintan ut från den dag då skatten 

skulle ha betalats enligt I * första stycket till och med den dag då skatten 
skall betalas enligt heskattningsmyndighetens beslut. I fall som avses i 
första stycket 2 skall hestiimmelserna om riinta i 49 § 4 mom. uppbördsla
gen ( 1953: 272! tillämpas. Räntan skall dock tas ut från den dag då skatte
beloppet skulle ha betalats om anstilnd inte medgetts till och med den dag 
dfi anstilndstiden g<lr ut. 

13 § Riinta skall utgft pä skatt som skall återbetalas enligt 6 § första 
stycket. Räntan utgttr från den dag dft skatteheloppet har betalats till och 
med den dag då det f1terbetalas. 

14 * Räntan heriiknas för visst kalenderilr efter den högre av de riinte
satser som gäller vid beriikning av riinta för det året enligt 69 * I mom. 
andra stycket uppbördslagen ( 1953: 272). Fiir tid som infaller efter utgång
en av det år då skatten beslutas tillämpas dock den räntesats som giiller för 
det {1ret. 

Vid ränteberäkningen skall avrundning ske till niirmast lägre hela kron
tal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte. 

15 § Har beslut som föranlett riinta iindrats. skall ny beräkning av ränta 
göras. I fall som avses i 12 *första stycket I skall diirvid för mycket påförd 
ränta f1terbetalas till den skattskyldige och i fall som avses i 13 § skall den 
skattskyldige betala tillbaka vad han uppburit för mycket. 

Indrimin~ 

16 § Betalas inte skatten i rätt tid och ordning skall den drivas in. 
Bestiimmelserna i uppbörd slagen ( 1953: 272) om indrivning, avkortning. 

avskrivning och efterkrav giiller för skatt enligt denna lag. Beskattnings
myndigheten heslutar dock om avkortning och kronofogdemyndigheten 
om avskrivning av skatt. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken för äga 
rum vid indrivning av skatten. 

17 § Har nägon. i egenskap av företriidare för skattskyldig som iir juri
disk person. uppsätligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in 
skatt i rätt tid och ordning. iir han tillsammans med den skattskyldige 
betalningsskyldig för skatten. 

Betalningsskyldigheten får jämkas eller efterges om det föreligger sär
skilda skiil. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet enligt första stycket skall föras 
vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betal
ningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen ( 1982: 188) om 
preskription av skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betal
ningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp enligt första 
stycket fttr söka beloppet (1ter av den skattskyldige. 
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Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981: 130) gäller i fråga om re
gressfordran enligt tredje stycket. 

18 § Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att 
betala den skatt som besvären avser. 

Åtgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som 
föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Att skatten av en domstol 
eller bcsvärsmyndighct har beslutats till lägre belopp än det allmänna 
ombudet yrkat eller medgett får dock inte föranleda återbetalning. om det 
allmänna ombudet anmält hinder mot det. I sistnämnda fall får beskatt
ningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige medge återbetal
ning. varvid bestämmelserna i 49 § 2 mom. sista stycket uppbördslagen 
( 1953: 272) om ställande av säkerhet skall tillämpas. 

6 kap. Förhandsbesked 

1 § Beskattningsmyndigheten får efter ansökan av den som är skattskyl
dig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som kan medföra 
skyldighet att betala skatt meddela förhandsbesked i frågor som rör be
skattningen, om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning 
eller rättstillämpning. Förhandsbesked om vägtrafikskatt meddelas dock 
av riksskatteverket. 

I fråga om skatteplikt för trycksak enligt lagen ( 1972: 266) om skatt på 
annonser och reklam kan förhandsbesked också meddelas efter ansökan 
av den som avser att beställa en trycksak av en skattskyldig. 

I frågor som rör beskattning enligt lagen ( 1957: 262) om allmän energi
skatt kan förhandsbesked även meddelas efter ansökan av den som i större 
omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen. 

Ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked enligt denna lag skall 
avgöras av den särskilda nämnd som anges i J 9.§ taxeringslagen 
( 1956: 623 ). 

2 § Förhandsbesked skall sökas skriftligt hos den myndighet som enligt 
I § beslutar om förhandsbesked. Sökanden skall lämna de uppgifter som 
behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas. Myndigheten får begä
ra varuprov av sökanden. Görs undersökning eller anlitas sakkunnig för att 
utreda en varas beskaffenhet. skall sökanden betala kostnaden för detta 
om myndigheten inte medger undantag. 

3 § Finner myndigheten med hänsyn till ansökningens innehåll att för
handsbesked inte bör meddelas. skall ansökningen avvisas. Beslut om 
avvisning får fattas utan att det allmiinna ombudet har yttrat sig över 
ansökningen. 

4 § Ärenden om förhandsbesked skall handläggas skyndsamt. 

5 § Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft är bindande för stats
verket i förhållande till sökanden. om denne yrkar det. Förhandsbeskedet 
gäller skatt som redovisas efter det att beskedet har meddelats. Det får inte 
avse liingre tid än tre år. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid författ
ningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser. 
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7 kap. Särskilda avgifter 

I * Har den som iir skattskyldig i en dekläration eller ett annat skriftligt 
meddelande som avgetts till ledning rör hi:Skattningsmyndighetens heslut 
om hans skatt. liimnat en uppgift som hefinns vara oriktig. sl.;all han 
pMöras en siirskild avgift !skattctillii1;gl. Skattetilliigget iir tjugo procent av 
det skattehelopp som inte skulle ha p<

0

1förts öm den oriktiga uppgiften hade 
godtagits. Detsamma giiller om den skattskyldige har liimnat en siidan 
uppgift i mål om skatt. I detta fall påförs dock inte skattetilliigg. om 
uppgiften inte har prövats med hänsyn till att besviiren kommit in för sent. 

Har avvikelse från deklaration skett med stöd av 4 kap. 6 eller l.H~. 
pM'örs den skattskyldige skattetillågg. Sk~1ttetilliigget iir tjugo procent av 
den skatt som till följd av uppskattningen pMörs den skattskyldige utöver 
vad som annars skulle ha påföris honom. Till den del uppskattningen 
innefattar rättelse av en oriktig uppgift från den skattskyldige påförs dock 
skattetilliigg enligt första stycket. 

Har den skattskyldige inte lämnat deklaration och har skatt heslutats 
genom uppskattning enligt 4 kap, 6 eller I~**· pi'iförs den skattskyldige 
skattetilHigg. Skattetilliigget tir tjtigo procent av den skatt som till följd av 
uppskattningen påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha 
påförts enligt de skriftliga uppgifter han liimnat till ledning för beskattning
en. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift fri'tn 
den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt första stycket. · 

2 * Skattetillägg enligt I * tredje stycket skall undanröjas av beskatt
ningsmyndigheten. om deklarationen kommer in inom en mtinad från den 
dag då den skattskyldige har fått del av beslutet om skattetilliigg. 

3 * Meddelande som har liimnats för en skattskyldig som är juridisk 
person skall vid tillämpningen av detta kapitel anses ha lämnats av den 
skattskyldige. om det inte var uppenhart att uppgiftsliimnaren saknade 
behörighet att företräda den skattskyldige. 

4 * Skattetillägg påförs inte i samband med riittelse av en felräkning eller 
en misskrivning. som uppenbart framgår av deklarationen eller ett annat 
skriftligt meddelande frfin den skattskyldige. 

Skattetilliigg påförs inte heller i den miin avvikelsen avser bedömning av 
ett skriftligt yrkande och avvikelsen inte gäller uppgift i sak. 

Har den skattskyldige frivilligt riittat en oriktig uppgift. päförs inte 
skattetilliigg. 

5 * Har den som är deklarationsskyldig inte kommit in med deklaration 
vid den tidpunkt då deklarationen senast skulle ha lämnats. påförs han en 
särskild avgift (j'iirsc11ing.1·m·giji). Förseningsavgiften är 100 kronor. 

Förseningsavgiften är 200 kronor om den skattskyldige 
1. anmanats att lämna deklaration men inte fullgjort denna skyldighet 

inom den tid som föreskrivits. eller 
2. underlåtit att avge deklaration inom föreskriven tid för minst en av de 

tre närmast föregaende redovisningsperioderna. 

6 ~ Skattetilliigg och förseningsavgift får helt efterges om felaktigheten 
eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyl
diges ålder. sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämförligt förhål-
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lanJt: att den kan anses ursiiktlig. Dt:tsamma giillt:r om felaktigheten t!ller 
undcrliitcnheten framsti'tr som ursiiktlig meJ hiinsyn till Jt:n oriktiga upp
giftens heskaffenht:t eller annan särskild omstänJighet som rör annat än 
vad -;om -;iigs i första meningen. 

Sbttctilliigg far helt efterges iiven niir det ht:lopp som kunde ha undan
dragih genom felaktigheten eller underlåtenheten iir att anse som ringa. 

Siirskild avgift ffir inte pMiiras sedan den skattskyldige har avlidit. Har 
avgift iinlb pi·1förts. skall den cfterges efter anmiilan av diidshoet. 

7 * Heskattningsmyndighetcn prövar fr~1ga om siirskild avgift. Kammar
riittcn prövar dock. pä talan av allmiinna omhudet. fråga om skattetillägg 
pii µrund av \lriktig uppgift i m;ll om skatt. Sfidan talan for fiiras om den 
oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har 
prövah i miilct. Talan skall viicka<; inom ett ilr friln utgängen av uen månad 
dil domen eller det slutliga heslutct i m:'1let har vunnit laga kraft. 

Den skattsl-:yldiges yrkande i fd1ga om siirskild avgift skall utan hinder 
av vad som annars giiller om hesviir prövas. om heslutet om skatten för 
den rcdovisningsperiod som avgiften avser inte har vunnit laga kraft. 
Dehamrna giiller om det allmiinna ombudet framstiillt ett si\dant yrkande 
till fiirmi"in fiir den skattskyldige. Om yrkandet framstiills först i domstol, 
kan domstolen förordna att miilet om siirskild avgift ~kall tas upp och 
vidare handliiggas av beskattningsmyndigheten. 

8 * Bestiimmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande om 
detta inte har framställts. i den m;ln det föranleds av vad som har förekom
mit i iirendet i:ller rnälet om siirskild avgift. 

Beslutas ändring av tidigare beslut om skatt. skall iiven diirav föranledd 
nedsättning i beslut om skattetilliigg vidtas. 

9 * Skattctilliigg skall avrundas till niirmast liigrc hela krontal. Skatte
tilliigg eller för en och samma redovisningsperiod utgf1ende skattt:tilliigg. 
som inte uppg~1r till femtio kronor. pi"iförs inte. 

10 * Bestämmel5erna om siirskilJ avgift i detta kapitel giiller inte i frftga 
om avgifta enligt författningarna i 1 kap. I ~första stycket 2. 

l! kap. BcsYär 

Ordinära besvär 

1 * Beskattningsmyndighetcns slutliga skatteheslut och beslut om efter
beskattning. anst;lnd med att liimna deklaration eller betala skatt. uppdel
ning av skattebetalning och iiterhetalning av skatt samt beslut om siirskild 
avgift far överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet 
genom besvär hos kammarrätten. 

Den skattskyldiges besvär skall ha kommit in till kammarrätten inom två 
månader från den dag då han fick del av beslutet. Allmänna ombudets 
besvär skall ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag 
då hcslutet meddelades. 

2 § Uinsriittens heslut om utdömande av vite får överklagas av den som 
har förpliktats utge vitet och av det allmiinna ombudet genom besviir hos 
kammarrätten. Besvären skall ha kommit in inom tre veckor från den dag 
då den som klagar har fått del av beslutet. 
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J § Ett beslut varigenom förhandsbesked har meddelah for överklagas 
av den skattskyldige, annan sökande och det allmiinna ombudet genom 
besvär hos regeringsrätten. 

Besviir av s0kanden eller dt:t allmänna ombudet skall ha kommit in inom 
en mänad från den dag d{1 den som klagar har fatt del av förhandsbeskedet. 
Besvär av annan skall ha kommit in inom en milnad frän den dag d[1 
fiirhandsheskedet meddelades. 

4 * Reslut enligt 3 kap. 14 * och 4 kap. 2 och 3 *~ eller beslut om 
skatterevision. föreliiggande av vite och avvisande av ansökan om fiir
handshesked får inte överklagas. 

5 * Besvär över kammarriittens beslut i mål som rör fr{igor som avses i 
I * första stycket eller som riir besvär i siirskild ordning skall ha kommit in 
till regeringsrätten inom td m(mader friin den dag d~t den som klagar har 
fått del av beslutet. 

6 * Har en part överklagat ett beslut får iiven motparten överklaga beslu
tet. iiven om den för honom stadgade besviirstiden har g<'itt ut. Motpartens 
besvär skall ha kommit in inom en månad från utgfmgen av den tid inom 
vilken de först anförda besvären senast skulle ha anförts. 

Aterkallas eller förfaller på annat siitt den första besvärstalan. iir iiven 
den senare besviirstalan förfallen. 

Besvär i särskild ordning 

7 * Den skattskyldige får anföra besvär i särskild ordning om tiden för 
omprövning enligt 3 * gätt ut eller om ett slutligt beslut har meddelats enligt 

5 *· 
Detta gäller om någon av följande förutsiittningar föreligger. 
I. Skatten har beslutats i strid med bcstiimmelserna om vem som iir 

skattskyldig eller om vad som iir skattepliktigt. 
2. Skatten har uttagits mer iin en gfmg för samma hiindelse. 
3. Skatten har beslutats till ett belopp som viisentligt iiverstiger vad som 

rätteligen bort utgå pft grund av att den skattskyldige underlåtit att lämna 
deklaration eller infordrad uppgift. eller på grund av felaktighet i deklara
tion eller annan uppgift som han har lämnat eller i en uppgift eller handling 
som har legat till grund för en sådan deklaration eller uppgift. 

4. Skatten borde ha beslutats till ett väsentligt liigre belopp på grund av 
nt1gon annan omständighet eller något annat bevis som den skattskyldige 
åberopar. 

Besvär enligt andra stycket 3 eller 4 får tas upp till prövning endast om 
den kan grundas på en omständighet eller ett bevis som det saknades 
kännedom om när skatten beslutades och det framstår som ursäktligt att 
den som söker rättelse inte i annan ordning har åberopat omstiindigheten 
eller beviset för att få rättelse. 

8 § Besvär i särskild ordning får anföras senast under sjätte året efter 
utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gtitt till ända 
eller den skattepliktiga händelsen har inträffat. 
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1) * Besviir som anförts i siirskild ordning prövas av kammarriitten. Har 
kammarr;itten eller regeringsriitten beslutat om skatten för redovisningspe
rioden eller den skattepliktiga hiindclsen. skall regeringsriitten pröva be
sviiren. 

R.egeringsriitten och kammarriilten fftr. om besviir som anförts i särskild 
ordning skall tas upp till prövning. fiirordna att m;ilet skall tas upp och 
priivas av beskattningsmyndigheten. 

10 * Vid fullföljd av talan mot beslut i anledning av besvär som anförts i 
särskild ordning. giiller vad som i detta kapitel i övrigt stadgas om hcsviir 
över beslut om skatt. 

Gemensamma bestämmelser om besvär 

11 * Det allmiinna ombudet fftr föra talan till den skattskyldiges förmån. 
Han har d<i samma behörighet som den skattskyldige. 

12 * Ändras efter besviir ett beslut om skatt därför att skatten eller ett 
avdrag hör hänföras till en annan redovisningsperiod iin den som det 
överklagade beslutet avser. får iindring vidtas i beskattningen för annan 
redovisningsperiod. I fråga om överklagande av beslut om en sådan änd
ring giiller i tilliimpliga delar vad som stadgas om överklagande av beslut 
om skatt. 

13 * Beskattningsfrågor som behandlas av en förvaltningsdomstol får 
visas ~1tcr till beskattningsmyndigheten för ny behandling. 

9 kap. Övriga hestämmclser 

I * Beskattningsmyndigheten skall föra register över vad som förekom
mer i ett skatteiirende. 

2 * Vite som föreläggs enligt denna lag skall bestämmas till ett belopp 
som med hiinsyn till den skal tskyldiges eller uppgiftsskyldiges ekonomiska 
förh{1llanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmf1 honom att 
iaktta förel:iggandct. dock Higst till femhundra kronor. 

3 * Vite döms ut av liinsriitten i det län där beskattningsmyndighetcn är 
belägen. Har vite förelagts samtidigt med stöd av en bestiimmelse i taxe
ringslagen ( 1956: 623) döms vitet ut av den länsriitt som är behörig enligt 
den lagen. Har vite i annat fall samtidigt förelagts med stöd av denna lag 
och lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt döms vitet ut av den liinsrätt som 
iir behörig enligt sistnämnda lag. Frågor om utdömande av vite prövas 
efter anmälan från beskattningsmyndigheten. 

Om ändamålet med vitet har förfallit. då M1ga om att döma ut vitet 
uppkommer. får vitet inte dömas ut. Ändamålet med vitet skall dock inte 
anses ha förfallit om vitesföreliiggandet iakttagits först efter det att anmä
lan enligt första stycket kommit in till liinsriitten. 

Uinsrätten far jämka vitesbeloppet. 
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Befrielse från skatt 

4 * Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestiimmer i siirskil<Ja fall medge nedsiittning av eller befrielse 
från skatt, liksom återbetalning helt eller delvis av skatt. 

Medges befrielse från elkr nedsättning eller faterbetalning av skatt för 
medgivandet avse även på skatten belöpandc riinta och siirskild avgift. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984 dii lagen ( 1959: 92) om förfaran
det vid viss konsumtionsbeskattning skall upphöra att giilla. 

2. Den gamla lagen gäller fortfarande i friiga om förhiillande som hänför 
sig till tiden före ikraftträdandet. Vid tilliimpningen av denna bestiimmelse 
och av bestämmelsen i punkt I skall dock iakttas vad som si.igs i punkterna 
J-12. 

3. lntriider redovisningsskyldigheten tidigare enligt den nya lagen iin 
enligt den gamla lagen, skall den nya lagen tillilmpas först för redovisnings
period som börjar eller för skattepliktig händelse sorn intriiffar vid ikraft
trädandet eller senare. 

4. Skattskyldiga som efter ikraftträdandet skall lämna redovisning enligt 
2 kap. 3 § tredje stycket för halvt eller helt heskattningsilr får lämna en 
deklaration för tiden från ikraftträdandet till ingtrngen av nilrmast följande 
beskattningsår. 

5. De nya bestiimmelserna i 2 kap. 11 §. 3 kap. 6 * andra stycket samt 4 
kap. 4 och 9 *§ tillämpas i fråga om heskattningsår som hörjar vid ikrafttrii
dandet eller senare. 

6. De nya bestämmelserna om beslut i 4 kap. med undantag för 4 och 9 *§ 

tillämpas på beslut som meddelas efter ikrafttriidandet. 
7. Vid beräkning av de tidsfrister for beslut som avses i 4 kap. 3, 5 och 

10 **tillämpas bestämmelserna i I kap. 9 *om beskattningstlr även för tid 
före ikraftträdandet. 

8. I fall som avses i 5 kap. 4 § giiller den nya bestiimmelsen om skattskyl
digheten inträtt efter ikrafttriidandet. Den nya bestiimrnclsen i 5 kap. 5 § 

tillämpas om besvär anförts efter ikrafttriidandct. 
9. De nya bestiimmelserna om förhandsbesked i 6 kap. giiller inte för 

beslut i iirenden i vilka yttrande frilP reklamskatteniimnden har avgetts 
före ikraftträdandet. 

10. Yttrande från det allmänna ombudet i iin:nden som avser förhands
besked enligt 6 kap. skall inhämtas i sfalana iirendcn diir ansökan frtln den 
skattskyldige kommit in efter ikrafttriidandet och, sävitt gäller förhands
besked i fråga om reklamskatt, också i iirenden som har kömmit in före 
ikraftträdandet om yttrande frftn reklamskattenämnden inte dessförinnan 
har avgetts. 

11. De nya bestämmelserna om besviir i 8 kap. tilliimpas i fråga om 
beslut som meddelas efter ikraftträdandet. 

12. Den upphävda lagen gäller fortfarande i frfiga om skatt enligt stam
pclskattelagen (1964: 308) och lagen (1983: 000) om tillfällig vinstskatt. 

13. Förekommer i lag eller annan förl.attning hänvisning till en föreskrift 
som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stiillet den 
nya bestämmelsen. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotteri
vinster 

Hiirigenum föreskrivs i fråga om lagen ( 1928: 376) om särskild skatt ii 
vissa lotterivinskr1 

del.1 all 3 a rn.:h 5 ~~ skall upphöra att giilla, 
del.1 att rubriken och 2-4 **skall ha nedan angivna lydelse. 

Lag om skatt pil lotterivinster 

Nu1·11ri11llll' lydelse 

Niir 1·inst, som a1·s1·.1· i I ~. utbe
talas eller 11tgire.1· till rinn11re11. 
sk11ll lo1teril'ts anordn11re eller prl'-
111ieohlig11tionenlll.1· 11tfiird11re inne
hålla sä stor del 11\' l'in.1·ten, so111 
1110t.1Tw·w· den st11dg11Je skallen il 
d ('/I.\'{/ 111 /llll . 

F1)/'l'slagen lydelse 

Skatt.1kyldig iir den s0111 anord
nar lotleri och den som 11(/i'irdar 
pre1nie11bliga ti1111cr. 

Skat1skyldighete11 intriidcr 1·id 
l'instdrngningen clll'f, 0111 denna 
har iigt rum .fi'ire lot(fi'irsii/j11inge11.1· 
bii1ja11, l'id 11tgclnge11 m· drn tid 
som har bestii111l.I' .får lot(fi'irsii/j
ningen. 

Afrd l'in.1·tdmgning m·ses i .fi·ilga 
0111 l'adhil/lning det Ji'i1:fiirwlllc. 
1·arigeno111 l'instema hestiims. 

3 ~3 

Det äligger anordnare m· lolleri 
eller 11(fi'ird11re 111· pre111ieohlig11-
tion1•r 11tt inom 1·is.1· tid. som rege
ringen b1•.1·tii111111er, ".fia Jet 1·i11.1·t

drag11i11g iigt rum. till .1·t11t.1·1·erket 
redol'i.1·11 den ä l'instdrag11inge11 he
liipandl:' sk11t/t'11. 

l>iire.1·t lolteriets 11110rd11are eller 
premie11blig11 tionerna.1· u(/ardure 
visar, att l'i11st icke• hlil'it 111• vinnare 
lxfiad inom den hii1:fi'ir ji'ireskril'lw 
tid, iigcr a11ord1111ren eller 11(!'iir
d11ren 11t1 m· det inhetulda skat1ehe
loppet äterbckomma s<i mycket 
som heliipa på Jen11a rinst. 

1 Senaste lydelse av 
3 a ~ 1974: X'i6 
'i ~ I 'J74: 856 
~Senaste lydelse 194'i: 407. 
3 Si;nastc lydelse 1974: 856. 

Skatten skall redm·i.1·as i en de
klaration som skall llll kommit in till 
be.1kat111i11g.rn1y11digheten inom en 
111ti1llldfrt/11 den skatlcp/iktiga hiin
Jelsen. 

Om den skat1skyldige visar att en 
vinnare ime har tagit 111 sin l'inst 
inom .fi'irl'skri1·e11 tid eller alt l'inst 
har utfitllit pä en osäld lotl, iir den 
skat1.1kyldige beriiltigad 11tt .fil till
baka den sk11t1 som alagts.fi'ir l'ins
ten. Bcsk11t111ings111yndighete11 be
slutar om ätcrbet11lning 1jicr 11ns1'i
ka11 il\' den sk11ttskyldige. Bestii111-
111clsema om riinta i 5 kap. 13 ~ 
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N111·cirwule lydelse 

MeJ 1·i11.lfdrngning m·ses i fi'tlga 
om rndhå//ning dl'/ fi"il:fim11ule, 
l'llrigenom 1·insterna hestiimnws. 

Har sk1111 icke erlagts eller er
/ag/.\" med lägre belopp iin som en
liJ,;t ri/.:sskattn·erkl'f.1· he.1/11t skall 
cr/iigg<1.1, skall 1·crket w111uJ1w 1111-
ordnaren lll' lotteriet all omedel
bart inhl'lala felwule belopp. Över
stiger inbetalt hdopp 1·ad som en
ligt hes/ute/ skull erläggas, iiger 
anordnafl'll omedelbart äterfi) dl'! 
1"il'er.1~j11tande he/vppet jiimte riin
ta. 

Bestiimmelserna i 27-29 *·~ la
J.;t'n ( 1959: 92) 0111 Ji"irfimwdet 1·id 
1·i.1·s kons11111tio11sheskatt11i11g om 
ränta och restavgiji äger 111ot.1T11-
m11de tilliimpning på sk<11t enligt 
denna lag. 

207 

Fiircslagen lyddl"I' 

lagen ( J 0111 p1111kt.1ku11er och 
prisreg/ering.1111'J.;i/icr giiller diirl'id 
in te. 

Regler .fi'ir beskattningen finns i 
lugen I J 0111 p1111kt.1kattl'I' och 
prisregleri11g.1·t11 ·g!fier. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 
2. Äldre bestämmelser giiller fortfarande i fråga om lotterier som med 

stöd av lotterilagen ( 1982: 1011 J kunnat påbörjas före den I juli 1984. 

4 S.:naste ly1.klse I 'J74: 856. 
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3 Förslag till 

lag om ändring i lagen ( 1941: 251 ) om särskild varuskatt 

Hiirigenom föreskrivs i fr{iga om lagen ( 1941: 251 I om siirskild varuskatt 1 

Jds att 3 a och 4 §§ skall upph()ra att giilla, 
dels att rubriken niirmast före 4 § skall utgå. 
dels att 2. 5 och 6 §§skall ha nedan angivna lyd~lse. 
dl'i.1 att i lagen skall införas tre nya paragrafc.r. 6 a. 6 b och 8 §§ och en 

ny rubrik närmast före 5 §av nedaii angivna ly!Jehe. 

N11P11r1111!)e lydelse 

Skattskyl<lighet inträder 

F<"ire.1/uge11 lydelse 

2 ~~ 

a) för vara, som tillverkas inom riket, niir varan av tillverkaren levere
ras till köpare eller tages i ansprilk för vidar~ bearbe\ni11g; samt 

b) för vara. som införes till riket av nägon som blivit enligt 5 ~ registre
rad s<lsom importör. niir varan av denne h;ver~ras till köpare eller tages i 
ansprå~ för vidare bearbetning eller ock, vid avre~istrering, ingiir i hans 
lager. 

Skattskyldiga äro 
aJ för vara. som tillverkas inom riket. tillverkaren; samt 
b) f(ir vara, som införes till riket av registrerad impprtör. denne. 

ft1fi'ire.1· skattepliktig varu till riket 
av annan iin n:gistrerad importör 
skall skatt erläggus till tullmyn
dighet. Tullagen (! 973: 670) giillcr i 
ji-åga om skarre11. Dii1jiimtc giil/er 
46 § lagen (!95lJ: 92 J 0111 .flirfaran
det l'id l'iss ko11.1·11111tio11shcskt1tt-
11i11i;. 

111/i.ir.1· skattepliktig vara till riket 
av amwn iin registrerad importör 
skall skatt erliiirnas till tullmyn
dighet. Dii1Tid gäller tullagen 
(1973: 670) 11ch 9 kap. 4 § lagen 
( I tlfll punktskattl'/' och pri.ffeg
lcringsai·gUter. 

Riksskatteverket kan om synnerliga skiil föreligger medge att registr~rad 
importör får vara skattskyldig för vara som tillverkas inom riket av annan 
för hans räkning. 

Registrering, avdrag !11· !11· 

5 *' 
I. De11 som iim1111r bedril·t1 rill

l'l'rk11i11g, so111 i I § }i"irsta eller and
ra stycket m·sl'.\', skall fiir registre
ri11g göra skriftlig a111nii/1111 till riks
skatteverkct mi11st .f]orto11 dt1gar 
.fi"ire tilfrerk11i11gens päbv1:ja11de 

'Lagenomtryckt 1960:612. 
Senustc lydelse av 
3 a * 1973:989 
4 * I mom. 1%0: 612 
4 * 2 mom. 1971: 248 
lagens ruhrik 1975: 1406. 
2 Senaste lydelse 1981: 1314. 
' Senaste lydelse 1971: 248. 

Skattskyldiic: S<l/ll lll'.\"t'.1' i 2 §and
ra stycket ll oc/1 som int~' iir b1friad 
enligt 6 h § .f('irsta styckct .fi'ån skyl
dighet att frimna dl'klllrati1111 och 
hetalll sklllt skall 1·ara registrerad 
h11s riksslrntteverket. 
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Nurarande lydelse 

med angil'lmde m· .fi"irctagets 1w111n 
och hdiigenlie1, tilh·erktirens fii/1-
stiindiga 1w11111 och postadress, det 
eller de 1·aruslag, till1·erkninge11 iir 
m·sedd att omfiillll. samt dagen fiir 
dess påhii1jande. 

Inträder ändring i .fi"irhållande. 
1·aro111 uppg(fi /iimnats i anmiilan, 
skall tillrerkaren inom atta dagar 
1111derriitta riks.1·kattel'erket diirom. 

2. Den. som iimnar yrkesmässigt 
till riket införa skattepliktig l'lmi 
för fi'irsii(ininrt till återförsäljare. 
mä cjier ansökan registreras hos 
riksskatteverket. Vad i I 1110111. 
stadgas angtlcruic a11miilan .får re
gistrering skall iiga mot.1Tara11de 
tillämpning i }i-äga om ansiikan om 
registrering. 

3. Ämnar till1·erkare a1·hryta. 
återupptaga ella helt nedlägga rii
relsen eller 1·ill registrerad importör 
hlil'a al'registrerad, skall anmälan 
0111 ji'irhållandet giiras till riksskat
tnerket minst ätta dagar i .forl'iig 
med uppgiji vni dage11 fiir m·hrot
tet, återupptagandet, 11edliigga11-
det eller ii11skad a1Tegistrcri11g. 

I. Tillverkare och regist/'l'rad 
i111p11rtiir skall insiinda deklaration 
till riksskatte1·erket senast fem
tonde dagen i andra månaden efter 
vai:jc kalendermånads utgang. De
klaratio11 skall i11nehålla uppg(li 11111 

hcskatt11i11gsl'ikten eller, ifrtlga 0111 
rnror .fi"ir vilka skatten utgtlr i .f('ir
lu11/ande till 1·arul'iirdet, heskatt-
11ingsriirdet .fi'ir de raror ./i"ir l'ilka 
skattskyldighet intriitt under den 
k11le11der111ånad deklam t ionen 
ll\'Sl'r. 

Om siirskilda skiil diirtill iim iiger 
riksskattl'l'crket .fi'ireskril'll, att de
klaration skall tll'H' kalenderkl'lirtal 
i stiillet fiir kalendemulnad. i 1'ilket 
fii/I deklaration skall insiindas inom 
en mtinlld l'.fier 1·wie k1·llrtlll.r ut-

, Senaste lydelse 1978: 123. 

14 Riksdug,·11 191:1311:1./. I .rn111/. Nr 71 
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Föreslagen lydelse 

Den som yrkesmässigt .fi>r in 
skattepliktiga 1·llror till riket för att 
sii(ia dem till återförsäljare. kan om 
1·erks11111heten iir a1· större om.fi1tt-
11ing eller anmirs vm det finns siir
skilda skäl registreras hos riksskat
tevcrket. 

Tillverkare och regi.1·trerade im
portörer skall liimna deklarationfi'ir 
l'lirje kalendermånad. Deklaratio
nen skall lw kommit in till riksskat
tl'l'erket senast femtonde dagen i 
andra månaden efter va1:ie kalen
dermånads utgång. 
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N111·ara11de lydelse 

gång. Riksskattel'erket mcl ock, 0111 

5iirskilda .\käl diirtill iim,ji"ireskrirn 
alt deklaration skall i11sii11da.1· inom 
1111111111 tid iin i Jet .fi"iregtlende iir 
.rngt, dock tidigast i1w111.fr111to11 da
gar och senu.1·t i110111 ti·ä 11u/11ader 
t:fier utgången av den 111å1111d eller 
det kl'llrtal deklorationen m·ser. 

2. I deklllratio11 som i I mom. 
lll'.\'l'.\' 111å tB'drag göras Jhr l'lm1r. 
som 

a) anl'iims vid tilfrerkning som 
deklllrationen a1'.1·er och ji"ir l'ilka 
skattskyldighet tidigllre intriitt: 

h J ut.fi"irt.1· ur landet eller fi'irts till 
.\"\'ensk ./i"ilw111n fiir annm iindamål 
dn alt .fi"irbrukas dlir eller lugts upp 
pä t ullager mm inriillals Ji"ir .fi"in·11-

ri11g m· prm·iant: 
c) tilli·erkare eller registrerad 

i111portiir ätertagit i .rn111hund 111ed 
ätergäng m· kiip eller rnrs .fi"irsiilj-
11i11g .f{"iror.rnkat honom .fiJrlust på 
grund m· bristande hetalni11g ji-un 
köparen: 

di .fi"irsålts till den som enligt 7 ~ 
t11IUi'irordninge11 ( 1973: 979 J iiger 
dtr1i11ta tul(frihct l'icl inji'irsel m· 
\'a/'O/'. 

A l'clrag som nyss s11gts skall 111'.1·e 

he.1·katt11i11g.1Tikten ifråga om Faror 
.fiir i·ilka skatten utgi/r l'./ier l'ikt och 
heskattning.l"l'iirdet i fi·tiga om 
rnrur .fi"ir Filk11 skatten utgär i fiir
hållande till 1•t1r111·iirdet. 
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Fiireslagen lydelse 

I deklaratio11 .filr m·drag giiras 
}i'ir skatt på 1·aror. som 

I. har fiin·iin·11t.1· i heskau11t 
skick }i'ir 11tt w11·ii11cla.1· l'id till1·erk-
11ing m· skllttcpliktiga 1·aror, 

2. har .fi"irt.1· ut ur la11det eller till 
.1'l'e11.1k ./i"ihw1111 .li"ir annat ii11d111111/I 
iin alt förbrukas cliir eller har lagts 
upp pil 111llager som har inriittllls 
.fi"ir.fi"in·11ring 111· pml'illnt. 

3. ·har titert11gits i .rn111h1111d med 
1/tergc/ng 111· kii11. 
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N11\'l1ra11de lydelse 
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Fiireslagen lydelse 

4. har stllt.1· med .fi'ir/11.1·t fiir den 
s/.:atts/.:yldigc. i den män .fi'ir/11stc11 
hiinJi.ir sig till hristande hetalning 
_ti-tln /.:iiparen. 

5. har 1·1Jlts till den som enligt 7 ~ 
w/(fi'jrordningcn ( 1973:9791 /.:an .fil 
tul(fi·ihet l'id in}i.irsel al' 1·aro1". 

A 1·drag enligt ji'irsta stycket 4 jilr 
giJr11.1· med helopp som s1·ar11r mot 
så stor del ar skatten som ji'ir/11st1'11 
1•isas utgiira al' 1·aransji'irsä/j11ings
pris. Har säda/lf m·drag gjorts och 
in.flyter däre.fier heta/11i11g .1·kall re
dol'i.rning äta lämnas .fi'ir skalfen 
på de raror .1·0111 .1·1·tirtir mot det be
talda heloppet. 

Har a1·drng gjorts fi)r skatt på 
\'tll'or enligt .fi'irsta stycket I. i11-
triida tlter s/.:aus/.:y/dighet ji'ir 1·a
romt1 0111 de anl'iinds ji'ir annat ii11-
da11111/ iin skauepli/.:tig tillrerk11i11g. 

6 b * 
De11 skattskyldige iir hiji'iad frän 

skyldigheten alf lämna de/.:larntion 
och heta/11 skalf ji'ir till1·erkni11g m· 
clw/.:lad- och /.:011fekt_1·n·1ll't1r 0111 
denna och 1·er/.:.w111het so111 avses i 
5 .9 andrn stycket hiigst 0111.fimar 
500 /.:ilogrw11 skauepli/.:tiga rart1r 
Ji'ir hes/.:attningsär. 

Detta giilla dock inte t1111 rak
.rn111h<'f1•n ,1;·;,. ett tidigare hesk11tt-
11i11gsilr har 1m1fi1ttat 1·w·or ii1·cr.11i

gw11/e 500 kilogrw11. I st/dant .fii/I 
.filr ri/.:sskatte1·cr/.:ct medge ht'.fi·ief.1·e 
t1111 1·er/.:.1·11111hcten .fi1rtsiitt11i11g.1Tis 
/.:an haiik1111s 0111fi1tt11 skatl<'pli/.:
tiga 1·amr pil hiig.1·t 500 kilogr11111. 

Regler Ji'ir hesk1111ni11g('ll ji1111s i 
lagen ( I 0111 punktskatter och 
pri.ITe g I e ri 11g.1111 ·g if i er. 

I. Denna lag triider i kraft. såvitt avser 6 a ~ den I januari 1984 dil 6 * 2 
upphör att gälla. och i övrigt di::n I juli 1984. 

2. Di: nya bcstiimmclserna i 6 b * gäller i fråga om beskallningsitr som 
bö1jar vid ikraftträdandet eller senare. 

'Förutvaramk 8 ~ upphiivd gcn<•m 1973: 989. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1967: 340) om prisrcglcring på jordbrukets 
område 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1967: 340) om prisreglcring på 
jordbrukets område 1 

dels att 11 - 13. 21. 24 och 34 ** samt rubriken närmast före 33 * skall 
upphöra att gälla. 

dels att 10. 17. 20. 21 b. 23. 33 och 34 a ** skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·arwule lydelse Fiireslagc11 lvddse 

10 * 
Avgift erläggs av 
a) mjölkproducent för mjölk. 

grädde och ost som han levererar 
till annan än mejeri eller företagare 
som handlar med mjölk eller meje
riprodukter. 

b) mejeri för mjölk. grädde. ost 
och torrmjölk och kondenserad 
mjölk. som ej levereras till annat 
mejeri. 

c) annan tillverkare iin mejeri för 
försåld margarinost, 

d) annan företagare som handlar 
med mjölk eller mejeriproduktt:r än 
mejeri för mjölk. griidde och ost 
som mjölkproducent levererat, 

e) potatisproducent för potatis 
som han lel'ererar till hriin11cri ella 
stiirkel.H'.f(1 hrik, 

() importör av socker och soc
kertillverkare för försålt socker, 

g) kliickeri för levererade hön
kycklingar av tamhöns. 

h) tläskproducent för tamsvin 
som han levererar till slakt. 

i) äggproducent för värphöns 
som han innehar. 

Avgift erliiggs av 
a) mjölkproducent för stld1111 

mjölk. grädde och ost som han le
vererar till annan än mejeri dlcr fö
retagare som handlar med mjölk el
ler mejeriprodukter. 

bl inne/1111·an' m· meJen för 
mjölk. grädde. ost. torrmjölk och 
kondenserad mjölk. som inte leve
reras till annat mejeri. 

c) annan tillverkare iin mejeri för 
försäld margarinost. 

d) stlda11 annan företagare iin i11-
nelw1·arc a1· mejeri som handlar 
med mjölk eller mejeriprodukter för 
mjölk, grädde och ost som mjölk
producent har levererat. 

el i11nelw1•are lll' hrii1111cri och 
.1·tiirkd1·1'.fi1hrik för potatis som han 
tagit emot, 

() importör av socker och soc
kertillverkare för försålt socker. 

g) i1111eha1·11rc lll' kläckeri för le
vererade hönkycklingar av tam
höns, 

hJ fläskproducent för tamsvin 
som han levererar till slakt. 

i) äggproducent för värphöns 
som han innehar. 

Den som odlar potatis på en sammanlagd åkerareal av minst 0.5 hektar 
erliigger avgift för potatisen i förhållande tiil den odladt.: arealen. 

1 L1go:n nmtryckt 1981:637. 
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N111·11rwHll' /ydl'l.1·1· Fiircs/agcn lydelse 

17 * 
Avgift som avses i 14 * crliiggl's 

till tullverket eller. om regeringen 
förordnar det. till jordbruksniimn
den. 

Avgift som l'l"liigges till tullver
ket debiteras och 11pf1hiirc.1 av ver
ket i den ordning som giiller för tull. 
Även i övrigt giiller i siidant fall i 
tilliimpliga delar vad som iir före
skrivet om tull. 

A 1'.r:Ui som crliiggl's till jord
hmkrnii111nde11 ji1ststiil/c.1· och 11pf1-
hiires i dl'n ordning rl'g1•ringcn d
ll'I". l'.fter hcmyndiga11dc ai· rcgl'
ri11gen, nii11111dcn hestii111111cr. 

Vara för vilken avgift erliiggcs 
till jordbruksniimnden får. om 
nämnden c:i medger annat, 11tlii111-
nas endast mot bevis om att avgif
ten erlagts. 

Avgift som avses i 14 * erliiggs 
till tullverket eller. om regeringen 
förordnar det. till jordbruksnämn
den. 

Avgift som erliiggs till tullverket 
debiteras och llflphiirs av verket i 
den ordning som giillcr för tull. 
Även i övrigt giiller i sfalant fall i 
tillämpliga delar vad som är före
skrivet om tull. 

Vara för vilken avgift erläggs till 
jordbruksnämndcn får. om nämn
den inte medger annat. liimnas 11t 
endast mot bevis om att avgiften 
har erlagts. 

20 * 
Avgift som avses i 1 R * fast

stiillcs och 11pphiircs m· jordbruks
nämnden eller den 11iim11dcn be
myndigar. 

Föreligger avgiftsskyldighet får, 
om jordbruksniimnden c:i medger 
annat. utförsel ske endast om bevis 
att avgiften erlagts visas för tull
myndigheten. 

Avgift som avses i 1 R ~ heta/as 
till jorclbruksnämnden. 

Föreligger avgiftsskyldighet får, 
om jordbruksniimnden inte medger 
annat. utförsel ske endast om bevis 
att avgiften har erlagts visas för 
tullmyndigheten. 

Om niimnden medger att u(fi)rsel 
jilr ske 11tan all m·gifien har er
lagts, filr niimnden kriirn all säker
het .11iills fiir arg(ftsbeloppet. 

21 b * 
I fråga om utjämningsavgift för 

varor som tillverkas inom landet 
skall I 1-13 ~~ denna lag t i/lämpas. 
I den utsträckning regeringen för
ordnar skall dock riksskattcverket 
vara beskattningsmyndighet. 

I fdga om avgifter enligt 21 a ~ 
för varor som importeras skall 15 
och 17 ** tillämpas. 

frf1ga om utjämningsavgift för 
varor som tillverkas inom landet. 
eller som importeras m· den som iir 
registrerad hos riksskat1e1·erket 
som skal/skyldig till särskild l'll/"11-

skatt, skall i den utsträckning rege
ringen förordnar riksskatteverket 
vara beskattningsmyndighct. 

I fråga om avgifter enligt 21 a * 
för varor som importeras skall 15 
och 17 **tillämpas. Regeringen filr 
j(lrordna att sådana <ll'gijter skall 
betalas till riksskatlel'crket. 
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N11\'i1rande l_wlelsc Fiireslagcn lydelse 

23 § 

A 1·gifisskyldig skall erlägga riin
ta på og11/det lll'g(ftshc/opp <l\'.H'en
de m·gifi s11111 11pphiircs a1· jord
hmksnii111ndc11 t'.fier en riinu'.fot 
so111 j("ir tlr 11111/.\Tal'llr det a1· riks
hankcn faststiillda l'id rn1:ie tid giil
/ande diskonto/ 111t'd tilliigg m· .f.\·ra 
procentenheter, dock 111i11s1 tio kro
nor. Riintan skall heriiknas frän 
den dag argifishcloppet enligt he
s/111 a1· jordbmk.rnii111ndc11 senast 
hort heta/as. Riinla 11/gtlr till och 
mt'd den dag då hetalning sker. 
dock /iingsl till och 111t'd den dag då 
.fimlringen iirerlii111nas till i11d1fr-
11i11g. Uppkommer iirctal 1·id hcriik
ning m· riinla skall riimehcloppel 
jii11111as till niirmas/ hiigre lida 
krom al . 

.lordhmk.rnii11111de11 iign a1·.1'få 

.{i-ån rii11111. 0111 dri"Usmlilct med he-
1alningn1 iir ohetydligt d/cr .1iirskil
d11 skiil annars ji.iran/cder till dct. 

Fiir a1·f.?ijf som a1•ses i 7- JO och 
18 .~* sa111t fiir si/dan m·g(fi som 
m·ses i/./ och 21 a **och som skall 
heta/as till annan iin t11lfrerkct Riil
lcr /age11 I J 0111 p1111ktskat1cr · 
och prisr1',deri111<slll·g(ficr 0111 inte 
annat anges i denna lag. 

33 * 
Om a rgifi som enligt 17 -~ skall 

inhctalas rill jordhmksniimnden el
ler som a1·ses i 18 * och 0111 verk
samhet som avses i 28. 29 eller 31 * 
gäller i den 0111fi11111ing regering<'// 
eller. ('ftcr hemyndigandc 111· rege
ring1'!1, jordbmk.rnii11111dcn hc.1'fiim-
111n i tilliimpliga delar 8-12 .~* 
lagen 11111 .fi"i1ji1rand<'I 1·id \'iss 
kon.mm r ionshcska 11 ning. Vad i 
niimnda lag sägs om heskattnings
myndighet giiller jordbruksnämn
den. om skattskyldig <len som är 
skyldig att nliigga a1'.~ifi eller an
vända råvara och om skattepliktig 
vara argifishc/agd 1·ara eller sådan 
vara som enligt 28. 29 eller 31 § 
avses med tillverkningen eller för
siiljningen. 

Mot jordhmksniimndens hes/11t i 
_fi-(/f.?a som a1·.1es i 8-12 *-~ lagen 
0111 .fi"irf{1r111!llet 1·id Fiss kon.rnm
tion.1hcskattni11g jilr talan c:i Firas. 

Fiir verksamhet som avses i 28. 
29 eller 31 § giiller i tilliimpliga delar 
hestiimmclserna i la1<cn f ) om 
p1111ktskattcr och fJri.1n'.i;lering.1·m·
RUter. Vad i niimnda lag siigs om 
beskattningsmyndighet gäller jord
bruksniimnden. om skallskyldig 
den som iir skyldig att anviinda rå
vara och om skattepliktig vara så
dan vara som enligt 28. 29 eller 31 ~ 

denna lag avses med tillverkningen 
eller försäljningen. 
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N11rarande lydelse Fiireslagen lydelse 

34 a ~ 

Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsfttligen eller av grov 
oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder 
fara för att avgift undandras döms till höter eller fängelse i högst två år. om 
inte giirningen iir belagd med straff i lagen ( 1960: 418) om straff för varu
smuggling. 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underl:°tter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid faststiillande av avgift eller, scl
l'itt giilla m·gifi l'nligt 7-10 ~§ d
ler enligt 21 a § ,t;"irsta stycket .fi"ir 
1·aror s11111 tilfrcrka.1 inom landet. 
IJl"yter 11111t ./ * lagen I 1959:92) om 

./{"i1:fara11det 1·id l'is.I' ko11sumtio11s
hcskattni11g döms till höter. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första eller andra stycket. 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underl<°tter att 
avge deklaration eller annan där
med jämförlig handling till ledning 
vid fastställande av avgift döms till 
höter. 

Det.rnmma giilla 0111 c·n 111·g!fis
s/..•·ldig som skall hetala m·g!fi till 
jordhmksniimnden eller riksskattc-
1·akct eller om en tillFerkare .\'om 
iir skYldig att anriinda en l'iss rih·a
ra 11ppsätlige11 eller a1· gro1· oakt
samhet åsidosiitter ho~fi"iringsskyl
dighet eller .fi'ircskrii"en skyldighet 
att fiira och h1•1·ara riikenskaper 
och diirige11u111 allrnrliJ!I ji"irs1·ärnr 
jordhmksnii mndens kon troll1·crk
samhet. 

I ringa fall döms inte till ansvar 
enligt första - tredje styckena. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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I 0 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1972: 266 l om skatt på annonser och reklam 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 266) om skatt på annonser 

och reklam 1 

dels att 2. 8. 15. 17. 20 och 29 ~§ skall upphöra att gälla. 

dels att 11. 16. 19. 21. 22. 24. 26. 30 och 32 ~~ samt anvisningarna till 13 § 

skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 33 ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N111'l1randc lydelse Föreslagen lydelse 

11 ~ 

Skattskyldighet intriider. när 1·e
derlag ii(flytcr kontant eller pä an
nat siitt kommer den skattskyldige 
till godo. Utgår <'.i l'cderlag. in
triider skattskylcli,:d1cten Fid offi'lll
liggihwulet eller. i .fi'äga om re
klamtryck.rnk. 1·id trycksakens fär
digstiillande. 

Rik.1skattel'l'rket kan i:fier ansii
kan hes luta. all skattskyldighct 
skall inträda redan niir .fl1rdran 
11ppk11m111er. 

I fråga om periodisk publikation. 
för vilken utgivaren äger rätt till 
återbetalning av skatt enligt 24 *· 
föreligger redovisningsskyldighet 
endast om det sammanlagda be
skattningsviirdet av publikationens 
annonser för helt kale11derilr över
stiger 60000 kronor. I annat fall fö
religger rcdovisningsskyldighet om 
sammanlagda beskattningsvärdct 
för helt kalcnderär överstiger 
20 000 kronor. 

(Se vidare anvisningarna. I 

1 Senast lydelse av lagens rubrik 1975: 117 
Sena~tc lydelse av 
2 * 1973: 992 
~*1975:117 
29* 1975: 117. 
2 Senaste lydelse 1974: 416. 

Skattskyldigheten intriider när 
1. skattepliktig annons <~f.fi'ntlig

görs, 
2. skattepliktig reklamtrycksak 

lererera.1· till k6pare eller annars 
tas ut fNln riirelsen. 

3 .. 1kattepliktig reklam i annan 
form iin annons återges. 

Erhåller den skattskyldige hetal
ning i fi'irskott inträder dock skatt
skyldighct när betalning skei·. 

I fråga om periodisk publikation. 
för vilken utgivaren äger rätt till 
återbetalning av skatt enligt 24 ~. 

föreligger redovisningsskyldighet 
endast om det sammanlagda be
skattningsvärdet av publikationens 
annonser för heskattningstlr över
stiger 60 000 kronor. I annat fall fö
religger redovisningsskyldighet om 
sammanlagda beskattningsvärdet 
för beskattningsåret överstiger 
20000 kronor. 

!Se vidare anvisningarna.) 
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N111·art11llll' lydelse 

Skattskyldig. som l'i iir undanta
gen _fi-än rl'dm·i.rningssk_\'ldighet. 
skall 11n111iila sig Ji"ir rt',i:istrcring 
hos riksskatteverket senast 11·il 1·ec
kor inn11n 1·1·rkwmhct so111 111t!1(fi'ir 
skatt.1k_1·/ilighet hii1)ar eller iii·C'l'
tar.:l'.1-. Anmdlan giircs rå hl11nkc11 
enligt fi1ststiillt .fimnul<ir. Ändras 
Ji'irh1/lla11de so111 ll{l(lgii·its i 11n-
111iilni11gshandling skall rikuka11e-
1·1·rkct 11ndcrriitt11.1· inom ti·d l'l'ckor 
efit'l' iindringen. 

Om 1·crk.1tiilld registrering 11Zf'iir
d11r riksskattl'l'l'rkct särskilt hel'is 
.10111 siindc.1· till d1•11 .1ka11skyldige. 

Fiir att m·g,·ira om skattskyldig
het .fi'irc/igger kan riksskattei·erkct 
i11fi1rdra ll(lpgifi fnln niiringsidkarc 
som l'.i anmiilt sig.fi'ir registrering. 
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Fiircsl11gc11 lydelse 

Skatt1k_1-/dig11. som iir !'l'dm·is
ningsskyldiga, skall i·ara rcgi.1tr1•
radl' hos riksskatteverket. 

21 * 
Skattskyldig, som <'.i är 11nda111a

gen _fi-i/n redol'i.rnings.1hldighct. 
skall 11ta11 anmaning liimna deklara
tion rörande det sammanlagda be
skattningsvärde för vilket skatt 
skall redovisas (den skattepliktiga 
omsättningen) för varje redovis
ningsperiod. Rcdcl\·i.rningsperiod 
omfattar två månader. Redovis
ningsperioderna är januari och feb
ruari. mars och april. maj oc.:h juni. 
juli och augusti. september och ok
tober samt november och decem
ber. 

Niir siirskilda skäl fiircligger. 
k11n riksska11e1·aket hcsl11ta att re
dol"i.rningspcriod tills 1·iclare skall 
i·ara lwfi·t eller helt kalcndenlr. 

Skattskyldi{!a. som är rcdm·is
ningsskvldiga, skall lämna deklara
tion rörande det sammanlagda be
skattningsvärdet for vilket skatt 
skall redovisas fden skattepliktiga 
omsättningen) för var:je redovis
ningsperiod. Rcdcl\·i.rni11gspcriode11 
omfattar tvfi månader. Redovis
ningsperioderna är januari och feb
ruari. mars och april. maj och juni. 
juli och augusti. september och ok
tober samt november och decem
ber. 

22 ~ 

Deklaration enligt 21 * skall liim- Deklaration enligt 21 ~ skall ha 
nas till riksskatteverket senast den kommit in till riksskatteverket se-
."i i andra månaden efter utgången 
av den redovisningsperiod som de
klarationen avser. Om .1-_,·nncrli,::a 
skiil .fi'ireligger. kan riksskatte1·t•r
ket 111edg1• all skattskyldig fär liim
na deklarationen senare. 

nast den ."i i andra månaden efter 
utgången av den redovisningsperi
od som deklarationen avser. 
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N111·11ri111dl' l_\'(ldse Fr"iresl11gc11 lydd.l'l' 

24 ~· 
Till skattskyluig, som redovisat 

reklamskatt för annonser i sjiilv
stiindig periodisk publikation. som 
har karaktiir av dagspress". popuHir
press dler fackpress. ilterbetalar 
riks~katteverket sii stor del av den 
erlagua skatten för ett /.:11l1'11dcr1ir 
som svarar mot en skattepliktig om
siittning om. såvitt gäller dagspress, 
högst 9 miljoner kronor för helt <'ir 
och. siivitt giiller annan press. högst 
6 miljoner kronor för helt ~tr. i\ter
betalningen sker efter utg;lngen av 
varje halvt !.11lc11dcrtlr. För forsla 
haldret av ett kalc11d1•rår för itter
hetalat belopp ej överstiga skatten 
p;i en om<ittning om hiilften av de 
niimnda hellippen. 

Till skattskyldig. som redovisat 
reklamskatt för annonser i sjiilv
stiindig periodisk publikation. som 
har karakHir av dagspress. populär
press eller fackpress. äterhetalar 
riksskatteverket si'1 stor del av den 
erlagda skatten fiir ett hl'.1"k11tt-
11i11g.1"1ir ~om svarar mot en skatte
pliktig omsiittning om. <ivitt giiller 
dagspress. högst 9 miljoner kronor 
för helt iir och. såvitt giillcr annan 
press. högst 6 miljoner kronor för 
helt <ir. /\terhctalningcn sker efter 
utgangcn av va~jc halvt hcsk1111-
ni11g.1"1ir. För första halv~!ret av ett 
hcsk111111i11g.1dr får återbetalat be
lopp ej iivcrstiga skatten pil en om
siittning om hiilftcn av de niimnda 
beloppen. 

Fiireligger riitt till återhetalning enligt första stycket far riksskatteverket. 
om den skattepliktiga omsiittningcn kan förviintas med siikcrhet icke över
stiga det högqa belopp fiir helt iir som anges i första stycket. medge 
befrielse frän skyldighet att inbetala reklamskatt. 

Om synnerliga skäl föreligger. kan riksskattcvcrket t1terhctala skatt tidi
gare än som anges i första stycket. 

!Se vidare anvisningarna.) 

26 ~ 4 

fl(fi.irc·.I' till landet reklamtrycksak 
som iir skattepliktig enligt .'i ~ eller 
annonshlad som utgivits utomlands 
skall reklamskatt erliiggas till 1111/-

111_\'/lllighet. Tullagen ( 1973: 670) 
giilll'r i.fi·t/ga om skatten. Diirjiimtc 
giillff 4fi .~ lagen ( 1959: 9:l J om fi'ir
fi1rnndct rid l'i11 /.:0111·11mtio111he
sk11ttni11g. 

/nfi'irs till landet reklamtrycksak 
som iir skattepliktig enligt .'i * eller 
annonsblad som har utgivits utom
lands skall reklamskatt crliiggas till 
1111/111y11_dighete11. l>iin·icl giil/1•r tull
lagen ( 1973: 670) och 9 /.:af!. 4 ~la
gen ( I 0111 flllllktskattl'I' och pris
rl'glcri11g.1a 1 '.t:ifi c·r. 

Reklamskatt vid införsel utgår med I 0 procent av hcskattningsviirdct. 
Som heskattningsviirdc anses varans viirde beriiknat enligt 6 ~ tullfiirord
ningen ( 1973: 979). Visas att detta viirde innefattar kostnad som ej ingår i 
beskattnings värde enligt 13 ~andra stycket. skall bcskattningsviirdct redu
ceras i motsvarande mån. Bcskattningsviirdet för annonshlad heriiknas 
efter samma grunder som giiller fiir reklamtrycksak. 

·'Senaste lydelse 1977: 1050. 
4 Senaste lydelse 1974: 863. 
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N111'f/l"lllllle lydelse Fiirc.1lagc11 lvdclse 

30 *' 
Lagen ( 1959: 92 I om .fi"i1farandct 

i·id Fiss kon.rn111tionsheskt111ning 
iigcr tillii111pning på rekla111.1ka11. 
dock ej hestii111111c/.1·cma i 32 och 
38 H i \'{/d m·scr fi'irhandshcsked. 
Talan 11101 111cddclat .fi.irhands
hl'skl'd fdr .fi"iras m· den som 111cd
clclats .fl"irlwndsht'.1kcdct ii1·e11 0111 
dl'll//C i11tc iir skattskyldig. /,agens 
hcstii111111clser 0111 kontroll hos an-
111111 iin skflttskyldig iigcr tillii111p
ni11g p<I varje näringsidkare hiir i 
landet för vars riikning annons eller 
reklam i annan form än annons of~ 
.frntliggiirl's eller reklamtrycksak 
Ji·a mst iillc.1. 

Talan mot beslut enligt 7 ~. 11 li 
andm stycket. 21 .~ andra stycket, 
22 § eller 24 * andra eller tredje 
stycket .fi'irt's hos regeringen genom 
hesviir. 

Tal1111111ot hc•sl11t i,li-äga om 11tdii-
111ande a1· i·ite enligt 20 .~ fi'ircs hos 
k11m111arriittc11 genom ht'.1Tiir. 

Mot hcslut av riksskatteverket 
enligt 10 ~ första stycket. 14 eller 
15 li eller mot heslut 0111 ji'ircliig
gande a1· \'i/1' får talan <'.i.fi'ira.1. 

Rcstii111111clscma i 3 kap. 3 och 
4 lili lagen I J om 111111ktsk11ttl'I' 
och prisr1'glcri11g.1·m·gifier skall 1il/
lii111pa.1· pfi varje niiringsidkare hiir i 
landet för vars riikning annons eller 
reklam i ni/gon annan form iin an
nons 1~ffr11tliggiir.1· eller reklam
trycksak ,fi-11 ms tiil/.1·. 

Talan mol beslut enligt 7 ~ eller 
24 ~ andra eller tredje stycket .fi'irs 
hos regeringen genom hesviir. 

Beslut av riksskatteverket enligt 
10 *första stycket eller 14 ~ filr ini<' 
å1·crkl11g11s. 

R<•gler fiir hcska11ni11ge11 .finns i 
lagl'll ( J om p1111ktskatter och 
pri.1Tegleri ng.1a1 ·gifia. 

Anvisningar 

till 13 * 
Med vederlag avses. niir skatt

skyldighet intriidt'r enligt 11 li .fi'irs
ta stycket. den likt-id som erhålles 
kontant eller som i annan filfm 
kommer den sk11ttskyldi1:c till 1:odo 
och. niir skattskyldighet inträder 
enligt 11 § andra stycket, det avta
lade priset. diiri inräknat avtalade 

5 Sena~tc lydelse 1974: 863. 
'Senaste lydelse 1975: 117. 

Med vederlag avses det avtalade 
priset. diiri inräknat avtalade pris
tillägg enligt faktura eller annan 
handling. 
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rristilliigg enligt faktura eller annan 
handling. 
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Fiirl'sl11gc11 l-"dc/1·c 

Fr[in vederlag för ej avriiknas s. k. villkorlig rabatt som utgf1r vid betal
ning i efterhand inom viss tid. Utstiillcs viixcl eller annat skulJchrcv fiir 
betalningen. utgöres beskattningsviirdet av helorr enligt si1Jan handling 
med tilliigg av vederlag som diirutöver kommit den skattskyldige till godo. 
Avdrag fiir ej f!Öras för diskonto vid diskontering av s<'1dant skuldebrev. 

Utg;\r i fr[iga tllll reklamtrycks;1k gemensamt vederlag för prestationer 
som skall inriiknas i beskattningsviirdet tH.:h för andra prestationer. bc
stiimmes h.:-skattningsviirdct efter uppdelning av vederlaget efter skälig 
grund. \fotwarande giiller niir gemensamt vederlag utg?1r för skattepliktig 
anntins eller skattepliktig reklam och annan prestation. 

Skiiligt viirdc enligt 13 ~ tredje stycket bcstiimmes enligt ortens pris 
enligt samma grunder som forcskrivc' fiir saluviirdc i kommunalskattcla
gcn I l92X: 370). 

Beskattningsviirdct av siirtryck utgt"ires av den faktiska kostnaden för 
framstiillnin!! av siirtrycket. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. De iildrc bestiimmelserna i 17. 21 och 2H~ och medgivanden som 

lämnats med stöd av dem giiller till dess motsvarande regler om redovis
nin!! av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglcringsavgifter 
triickr i kraft enligt övergilngsbestiimmelserna till den lagen. 

3. De iildre besWmmelscrna i 29 ~om att riksskattcverkct skall meddela 
förhandsbesked giillcr för iircnden. i vilka yttrande från reklamskattc
niimndcn har avgetts före ikrafttriidanJet. 
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11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 435) om iivcrlasht\'gift 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 435) om överlastavgift 
dels att 9 § skall ha nedan angivna lydelst!, 
del.1· att i lagen skall införas två nya paragrafer, 10- 11 **· av nedan 

angivna lydclst!. 

Nul'arande lydelse Fiireslugen lydelse 

9 §' 

Bestämmelserna i 6, 8, 30- 32 
och 43 §§ vägtratikskattelagcn 
(1973: 60 I) äger motsvarande till
lämpning pä överlastavgift, 

Bcstiimmelserna 3 .~ 1111drn 
stycket <ich tredje .l'f."ckl'f .fi'ir.1·111 
1111,ningen, 6, 8. 16 11. 30- 32 och 
43 §§ viigtrafikskattelagen 
( 1973: 601) ~iga motsvarande 
tilHimpning pii överlastavgift. V11d 
diir siigs <illl hcskuttningsmyn
dighet gii/ler di/ lii11s.1·1yrd.1·c'11. All
miinl <illlhud .fi'ir ii1·erlus1m·g(li är 
den S<i/11 fiirorc/11111.1· .\<i/Il s1/d11111 
11111h11d med stiid m· 3 * .f.7iirde 
stycke/ 1·ägtrqfikska1td11gen. 

Denna lag gäller ej i fråga om fordon som 
är registrerat i militära fordonsregistrct, 
brukas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal med milihir myndighet, 
är taget i anspråk med nyttjanderiitt enligt allmiinna föli''ogandelagen 

( 1954: 279), rekvisitionslagen ( 1942: 5811. beredskapsforfogandelagen 
( 1942: 584) eller civilförsvarslagen ( 1960:74). 

10 § 

Bc.1·1iim111d.1·em11i3 kap. 7-15 ** 
l11gl'11 ( ) 0111 pu11kt.1k11ttl'I' 111'11 

prisreg/eri11g.1·a 1 ·g!fi er .filr I illiimp11s 
c'i1·e11 .fi'ir 1111 i11'1ii111ta upplysningar 
till ledning .fi'ir hes/ut 0111 ii1·1'1'lus1-
m·gifi. Det so111 i niimni/11 hestii111-
111e/.1·cr sägs om 1·iigtrqfikskatt giil
ler i stället ii1·,,,./a.1·tm·g(li. 

11 § 

Lii11sstyre/.1·cns hes/ut ii1·ak/11g11s 
genom hesvär i kc111111u11Tiitte11. All-
111ii1111a 11111huile1.1· he.l'l'iirstid räknas 
}I-ån bes/11te1.1· dag. För he1·iir giiller 
1·idare 8 kap . ./. 6, 11 och 13 *-~ 
/11gen ( i om p1111ktskat11•r och 
prisregleri11g.1·m·gifier. ViJ tilliimp
ningen m· R kap. 6 .~ iir motpartens 
hesriirstid 11·1/ 1·eckor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1975: 1413. 
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13 Fi>rslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1973: 37) om a\'gift på vissa dryckesförpack
ningar 

H<irigenom flireskrivs i friiga om lagen < 1973: 37) om avgift på vis~a 
dryekcsforpackningar 1 

dds att 12 ~ skall upphöra att giilla. 
c/d.1 att 2, 3. 7-9 oeh 13 *~skall ha nedan angivna lydelse. 
elds att i lagen skall införas en ny paragraf. 14 *· av nedan angivna 

lydel~e. 

N111·1ll'llllc/e lydd.H' 

Rik.1-.1kc11/e1·erkc1 iir ai·g(li.rn1y11-
dighc1 11/11111 i .fii/I diir m·g(li skall 
er/iigga.1 1·id.fiirt11//11i11gen. 

fl(fi'irl'.\ m·g(fi.1plik1ig .fiirpack-
11i111.: till landet skall avgift erliig
gas till 1 ullmrndight'l. Tullagen 
(1973:670) giillt'I' ifråga 11111 Ul'.t:it~ 

tl'll. 

F<>rcslagen lydelse 

fl(fi)r.1· m',t:(fisplikliga fi'irpack
ningar till landet i 11111w1.fiill ii11 som 
m·ses i 4 ~ skall avgift hewlas till 
t11llmyndighete11. Dii1Tid giil/er tull
lagen <1973:670) och 9 kap . ./~ la
ge11 ( J om punklskaller och 
pris reg I e ri 11g .1· a 1 ·g (fler. 

3 * 
Avgiftsskyldig utom i fall som 

avses i 2 ~andra slycket iir den som 
Avgiftsskyldig utom i fall som 

avses i 2 * iir den som 

I. i yrkesmiissig verksamhet hiir i landet tillverkar avgiftspliktig för
packning, 

2. i yrkesmiissig verksamhet här i landet siiljer eller tager i ansprt1k 
förpackning. som utan avgift förvärvats från tillverkaren eller införts till 
landet, niir försiiljningen eller ianspräktagandet avser s~idan förpackning 
och sädant tindamill som anges i I §. 

Avgiftsskyldig enligt 3 * skall a11-
miila sig .fi'ir regi.1·1reri11g hos riks
skatteverket senast 11·tl 1·eckor in
nan 1·1•rksa111he1 som medjår m·
g(ftsskyldighet hii1:jar eller iil'cr
lage.1" A 11111iilan 1,:iire.1· p<I hla11ket1 
enlig! .fi1.1·1S1iillt .fimnulär. Ä11dras 
.fi'irhäl/ande som uppgil'ils i an-
111ii/11i11gs/wmlling skall rik.ukat11'-
1·erkc1 111ulerriit1as inom 11·å l'eckor 
i:fier iimlringen. 

Om 1·i•rk1·1iilld registrering utfiir
dar riksskat1e1·i•rket heri.1· som sän
des till dC'11 <ll'!!Uisskyldige. 

1 Lagen omtryckt 1975: 144. 

7 ~ 

Den som är avgiftsskyldig enligt 
3 ~ skall 1'11/'a rc,;istremd hos riks
skatteverket. 

Scna,t.: lyJclsc av lagens ruhrik 1975: 144. 
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N111·aranJe lydelse 

Avgiftsskyldig enligt 3 § skall 
utan w1111<1ning liimna deklaration 
riiranJe l'('l'k.stiillda lei·ernnser och 
uttag a1· m·giftspliktiga .ti>rpack
ningar. Deklaration sk.all /ii1111111.1· 
j(1rthipande för varje rcdovisnings
period under l'ilk.en 1·erkl'l1mher 
so111 111e1Ui'ir m·g{ftsskyldighet he
d1frits. Redm·i.rningsperiod omfat
tar kalendermånad. 

Deklaration skall liimna.1· till riks
skatteverket senast den 5 i andra 
mänaden efter utgiingen av den re
dovisningsperiod som deklaratio
nen avser. Om synnerliga skii/fiire
/igga. kan rik.1·.1·k<1lf1•1·erkl'f medge 
att m',~{f1.1skyldig .fi1r liin11111 dekla
ration .H'twre. 

Uppko111111er j(:ir/11.1·t pil _fim/ran, 
s<1rn 111·scr ./iirpuckningar .fi'ir l'ilka 
lll',~(fi redol'i.rnts, eller har se/dana 
Ji'irpackningar iltl'rtagits i sa111hand 
111eJ titergJng m· ki)p, får an/rag 
giiras .fi'ir det antal .fi'irpackningar 
s<1111 .1·1·arar 111111 den m·g{fr .1·0111 /}{'

/iiper pä den 11ppkot11na .fi'ir/11sten 
eller de återtagna fi>rpackningar-
1111. Har avdrag gjorts .fi'irfi:ir/11s1 /){l 
.fi1rJra11 och inllytcr diirefter betal
ning. skall redovisning iller liimnas 
för det antal förpackningar som 
svarar mot det betalda beloppet. 

c Srna•;tc lydelse 1978: 125. 

Fiireslag<'n /ydl'ise 

L>en s<1111 iir avgiftsskyldig cnligt 
3 ~ skall Himna ueklaration fi.ir varje 
redovisnings period. Ned111·i.rni11gs
perioden omfattar kalendcrmilnad. 

Deklaration skt1ll ha kommit in 
till riksskallevcrkct senast den 5 i 
andra miinadcn efter utg{ingen av 
den rcdovisningspcriod som dckla
ratiorn.:n avser. 

I Jeklarntion jilr a1·drag giira.1· 
.fi'ir lll'.~Ut pli Firpackningar so111 

I. har stilt.1· med .fi'irl11st .fi'ir den 
lll',~(fissk.yldig1'. i den män.fi>rl11sten 
hiit(/i'ir sig till hristande betalning 
frän /.;,ijparcn. 

2. dtl'rtagits samband med 
<lfl'rgång m· k.iip. 

A 1·drag enligt ,li'ir.1·ta stycket I Ji/r 
giiras 111ei/ helopp som n·arar mot 
w'i stor del a1· al'g{til'n som }i'irlus
ten l'i.rns 11tgijra ar fi>rpack.ningar
na.1· fi'irsii(iningspris. Har st/dant 
avdrag gjorts och inflyter diirefter 
b1:talning skall redovisning åter 
lämnas för lll'.~!/Ten på det antal för
packningar som svarar mot det be
talda beloppet. 
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N1ll't1ra11dc /yddsl' 

Talan mot beslut enligt X l'l/er 
11 * ji"irt'.1 hos regeringen genom 
he~vär. 

224 

Fiirn1agt'11 lydelse 

Talan mot beslut enligt 11 * ji"irs 
hos regeringen genom hcsviir. 

14 * 
Fiir a1·g(li l'liligl dc1111a lag ji1111.r 

hestii1111nd,1·er ii1•t;11 i lagen ( ) 
om p1111krskarrer och prisreglerings
m·g(fier. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 
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14 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601) 

Härigenom föreskrivs i fräga om vägtrafikskattelagen ( 1973: 601 )1 

dels att 4 a ~ skall upphöra att gälla. 
dels att 3. 24, 26-28, 30 och 31 **skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer. 26 a, 30 a och 30 b §§. 

samt närmast före 24. 26 a. 27. 28. 30 a. 30 b och 31 §§ nya rubriker av 
nedan angivna lydelse. 

dels att rubriken närmast före 22 § skall lyda "Skattebeslut m. m." och 
att närmast före 29 § skall införas rubriken "Betalning". 

Nui·urande lydelse Fiireslagen lydelse 

3 § 

Bcskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län, där fordonets ägare 
har sin adress enligt bitregistret eller, om fordonet ej är registrerat. i det län 
där fordonets ägare har sitt hemvist. Saknar ägaren hemvist inom landet, 
är länsstyrelsen i Stockholms län bekattningsmyndighet. 

i i·mje liin skall finnas allmänt 
ombud som för det allmännas talan 
i mål och ärenden enligt denna lag. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen beslämmcr förordnar 
allmänt ombud och stiil(fi>retriidare 
för denne. 

Besklltt11i11gs111y11dighete11.får llll
lita sakkunnig i enlighet med reg
lerna i i kap. 6 § lagen ( J 0111 
punktskatter och prisreglering.1·m·-
gijier. 

Hos heskattningsmyndigheten 
skall finnas allmänt ombud som för 
det allmännas talan i sådana mål 
och ärenden som myndigheten en-
ligt denna lag har beslutat om ifi!rs
ta instans. Ombudet skall yttra sig i 
mtll och iirenden 0111 .fi'irhands
hesked. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer förord
nar allmänt ombud och ersiittare 
för denne. 

Efterbeskattning 

24 § 
Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fast

ställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att 
I. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om r,egistrering och 

avställning av fordon, 
2. föreskriven anmälan till registrcringsmyndigheten ej gjorts. 
3. i anmälan eller ansökan till rcgistreringsmyndigheten lämnats oriktig 

uppgift, 

1 Lagen omtryckt 1979: 280 
Senaste lydd~e av lagens rubrik ·1974: H69. 

15 Rik.l'dt1i.te11 J9X3/X.J. I .111111/. Nr 71 
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N11rnrwule lydelse Fiircslagen lydelse 

4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbesiktning efter änd
ring som avses i 13 eller 19 §. 

Tillkommande: skatt fastställs genom .beslut om efterbeskattning iiven 
niir vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har liimnats i 
mfrl om skatt. 

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket iiger 2J * tredje 
stycket motsvarande tillämpning. 

Beslut om efterbeskattning med
delas il ven om skatt fastställts en
ligt 23 § eller tid som sägs i 23 * 
andra stycket löpt ut men jilr ej 
meddelas senare iin fem t1r från ut
gfmgen av det skatteår skatten 
avser. Om sådant hes/ut gäller i ii1·
rigt 21 ~ fi:irst11 stycket andra punk
ten samt andra och tredje styckena 
/agrn (1959: 92) om j{>r.fimmdet 1·id 
1·iss kon.1·11111tionsheskatt11ing. 

Beslut om efterbeskattning med
delas även om skatt faststiillts en
ligt 23 * eller tid som siigs i 23 * 
andra stycket löpt ut. Fnigu 0111 1.+ 
terheskattning skall 1·iick11.1 senast 
sex år från utgången av det skatte<tr 
skatten avser. t.Jiahesk111tning ini 
gmnd m· oriktig uppg(fi i mät 0111 

skatt filr dock ske inom ett är 1'.fier 
111gä11ge11 il\' den mtinad del do111 
eller slutligt beslut i målet har rnn
nit laga krqfi. Vid t'.fierheskattning 
enligt denna lug gii!/er i ii1·rigt 4 
kap. 11 och 12 ~~ lagen ( ) 11111 

punktskaltcr och prisreglering.1·111·
g((ter. 

26 * 
Efterbeskattning skall 1'.i ske om 

det skattebelopp som tillkommer iir 
att anse som ringa eller det med 
hiinsyn till omstiindighetern<t fram
st~ir som uppenbart oskäligt att ef
terhcskattning sl;.er. 

Efterbeskattning Jli inte ske om 
det skattebelopp som t:fierhcsk1111-
ninge11 ll\'.\"er iir att anse son1 ringa 
eller 11111 det med hiinsyn till om
sUindigheterna framstår som up
penbart oskiiligt att efterbeskatt
ning sker. A 1·.1er e.fierhcska11ning1·n 
.flera .1'/.:.att1'/ll'rioder ./('ir smnnw 
skatteär .fl/r l'.fierhcska1t11ing dock 
ske 0111 det .1w1111wnlugdu heluppel 
att t'.fierhe.1ka11a .fi'ir perioderna 
inte iir att a11.1·c som ringa. 

Rättelse 

26 a ~ 

Finner hcsk11t111i ngs111yndiglle1cn 
.all t'tl skalll'hes/111 clla 1•11 hes/111 
0111 i:,'ierheskallning lwr hli1·it orik
tigl pli grund lit' Jdriik11ing, 111iss
skrii·ni11g eller w11wt 11ppenln1/'f 
.fiirhi.1·ci•nili- skall 111_rndigil<'len he
s/11/<111111 rii1tdse. 
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N11rnra11de lydelse Fiireslagen lydelse 

Skalletillägg 

227 

27 * 
Vid cftt:rbeskattning pMör beskattningsmyndigheten den skatlskyldige 

skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som tillkommer. 
Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes 

oriktig, påförs honom skattetilliigg med tjU{(O procent av den skatt som ej 
skulle ha påförts. om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg utgår 
dock ej. om uppgiften ej prövats med hiinsyn till att besvären kommit in för 
sent. 

I fd1ga om skattetillägg skall 37 d 
och 37f**· 37g~ 1111Jr11 .1·tycket 
s11111t 37 h * /11gl'11 ( 1959:9:!; 0111Ji'ir
ji1ra11Jet rid 1·is.1· ko11s11111tionsbe
skatt11ing tilliimpas. Uppgår skalle
tillägg eller sammanlagda beloppet 
av !lera samtidigt till faststiillelse 
föreliggande skattetillägg ej till 50 
kronor, påförs ej tilliigg. 

I fniga om skattetillägg skall 7 
kap . ../ .~. 6 *· 7 .§ 11ndrn stycket och 
8 ~ l11ge11 < ) om p1111ktskaiter 
och prisregleri11g.rnrg(fier tilläm
pas. Uppg{ir skattetillägg eller Jet 
sammanlagda beloppet av llera 
samtidigt till faststiillelse förelig
gande skattetilliigg inte till 50 kro
nor. pftförs inte tillägg. 

Fraga om skattctilliigg prövas av beskaltningsmyndighctcn. Fråga om 
skattctilliigg pii grund av oriktig uppgift i miil om skatt prövas dock av 
kammarriitten på talan av allmiint ombud. Siidan talan får föras, om den 
oriktiga uppgiften ej har godtagits d'ter prövning i sak eller ej prövats i 
mi'1kt. och skall väckas inom ell {ir frän utgi111gen av den månad då dom 
eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. 

Förseningsavgift 

28 * 
Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometer

skattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om 
uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift siindas till den som iigde 
fordonet vid 11tgt111gen av skallcperiodcn. om ej annat följer av andra 
stycket. 

Har i fall som avses i första stycket ägaren underlt1tit att inom föreskri
ven tid liimna uppgift för skatteperiod lllll fordonets körstriicka för minst 
en av de tre niirmast föreg{1ende skatteperioderna pitför beskattningsmyn
dighetcn iigaren förseningsavgift. Detsamma giiller om iigarcn har anma
nats att liimna uppgift om körstriicka men ej efterkommit anmaningen inom 
tid som har föreskrivits i denna. 

förseningsavgift enligt andra stycket utg;!r med I 00 kronor. Avgiften 
bestiims dock till 200 kronor om förseningsavgift har piifiirts för minst en 
av de tre närmast föregäende skatteperioderna eller om förseningen avser 
uppgift som iigaren har anmanats att liimna. 

Fr:1ga om förseningsavgift prövas 
av beskallningsmyndighetcn. I frii
ga om förseningsavgift skall 37 f ~ 
Ji'ir.1t11 och trn(i(' styckl'llll samt 
37 h * l11ge11 ( 1959: 92 I om/i"i1:fiira11-
Je1 1·id 1·is.1· ko11s111111io11sheska11-
11i11g tillämpas. Utiii·N l'lld .\'(1111 ji'i-

Fr:iga om förseningsavgift prövas 
av bcskattningsmyndighctcn. I fr[1-

ga om förseningsavgift skall 7 ka11. 
6 * Firstu och trn(i1' stvckl'lw sa111t 
7 kap. 15 * lagen t J 0111 p1111kt
sk1111er (le/i pri.ll'egll'ri11gs111·gi/i<'I' 
tilhimpas. /)1/mtiii·er giiller att for-
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Nuvarande lydelse 

rcs/.:ril's i nämnda 37 f .~ .fi"irsta 
stycket gäller att förseningsavgifter 
avseende samma fordonsägare för 
en och samma skatteperiod får ned
sättas till 500 kronor eller. i fall som 
avses i tredje stycket andra mening
en, I 000 kronor. 

Färe.1·/agen lydelse 

seningsavgifter avseende samma 
fordonsägare för en o.:h samma 
skatteperiod far nedsättas till 500 
kronor eller, i fall som avses i tredje 
stycket andra meningen. 1 000 kro
nor. 

30 §2 

I den män ej annat f(J/jer ai· den
na lag äger 4, 9, 12-15 och 22 §§ 

lagen ( 1959: 92) om fårfi1randet vid 
l'iss /.:onsumtionsheskattning fllOt
srnrande tillämpning i fråga om 
fi'ir,fi1rnndet enligt denna lag. Vad 
hestiimmelserna innehåller om de
klarntion giiller i stället uppg(ft, 
som skall lämnas enligt särskilda 
j('ireskrijier och ligga till grund fiir 
päfiiring eller fi1ststiillelse 111· skatt. 

Vad i uppbördslagen (1953: 272) stadgas om indrivning. avkortning och 
avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla fordonsskatt, kilometer
skatt. skattetillägg och förseningsavgift. Vid återbt.:talning av skatt skall 
avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt eller kilometer
skatt som ej erlagts, restavgift som belöper på siidan skatt samt sädan 
avgift enligt bilregisterkungörelscn ( 1972: 599) som uppb~irt.:s i samband 
med uppbörd av viigtrafikskatt. I fråga om avräkning av avgifter som nu 
har sagts äger 23 och 31 ** motsvarande tillämpning. 

Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken för äga rum vid indrivning av 
fordonsskatt, kilometerskatt, restavgift, skattetillägg och förseningsavgift. 

~Senaste lyJelse 1982: 994. 

Skattekontroll 
30 a § 

Bestä111me/.1·er1w i 2 /.:ap. 11 §. J 
kap. 2-5 *·~· 6 .~ .fi"irsta stycket och 
7-15 §§ safllt 9 kap. 2 och J H la
gen ( J om punktskatter och 
prisreglering.rnl'gijter giiller 1·id 
kontroll 111· 1·iigtrafikskatt. \/ad som 
siigs om deklaration gäller i stället 
uppg{fter som skall lämna.1· enligt 
siin'kilda fiJrcskr!fier och ligga till 
grund fiir päföring eller Ji1ststiil
!l:'!sl:' 111· sk1111. 
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Nurarandc lydelse Fiirl'.1·lagcn lydelse 

Förhandsbesked 

30 b * 
Bestiimme/sema 0111 Ji"irlwnds

hesked i 6 kap. lagen ( J om 
punktskatter och prisregleringstll'
g(ficr gii/ler iit·en f{'ir 1·iigtrl{fik
skatt. \/ad diir siigs 0111allmänt0111-
hud gäller dä allmiint omhud enligt 
3 .$. 

Besvär m. m. 

31 * 
Mot beslut som avses i 23-27 **· 28 * andra eller tredje stycket eller 

40 * eller som avser rättelse eller utdömande av vite får skattskyldig och 
allmänt ombud föra talan genom besvär hos kammarrätt. 

Mot beslut enligt 16 * andra stycket andra meningen eller 21 § fjärde 
stycket tredje meningen får skattskyldig föra talan genom besvär hos 
regeringen. 

Be5tämmclserna i 40 och 45 §§ 
lagen (/959: 92 J 0111 för.farandet l'id 
l'iss konsumtionsbeskatt11ing gäller 
i tilliimpliga delar hc.n-iir i .fi"åga 
som m·ses i.fiirsta stycket. 

Allmänt omhud får.fåra talan till 
skattskyldigs förmån. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3, 4, 6, 
11 och 13 H lagen ( ) om 
pu11ktskatter och prisregleringsav
g(ficr giiller iiFcn för l'iigtrajikskatt. 
Vad där sär:s om allmänt ombud 
gäller då allmiint ombud enligt 3 §. 
Vid tilliimp11inge11 a1· 8 kap. 11 § iir 
motpartens hesviirstid tl'å veckor. 

Allmiin11a omhudets hesl'ärstid 
heriiknas från beslutets dag 11to111 
l'id besl'iir iiverfiirlzandshesked, då 
hesviirstiden räknas frtln den dag 
dä atlmiinna ombudet .fått del m· 
j('irhandshesked<'t. 

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

Lag om ändring bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och 
av giftsprocessen 

Härigenom föreskrivs att I * bevissäkringslagen ( 1975: 10271 för skattc
och avgiftsprocessen skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arandc lydelse 

Denna lag är tillämplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt. tull eller avgift 
enligt lagen ( 1908: 128 s. I I om he
villningsavgifter för siirskilda för
måner och rättigheter. upphördsla
gen ( 1953: 2721. taxeringslagcn 
( 1956: 623). lagen ( 1958: 295) om 
sjömansskatt. lagen (1959:92) om 
f{"i1farandf't 1·id 1·is.1· konsumtions
heskattning. lagen ( 1959: 552) om 
uppbörd av vissa avgifter enligt la
gen om allmän försäkring. m. m .. 
stiimpelskattelagcn ( 1964: 308). la
gen (/967:3./0) om pri.1reglering på 
jordhmkct.1 111nr1l<le. lagen 
( 1968: 4301 om merviirdeskatt, ku
pongskattelagen ( 1970: 624). väg
trafikskattelagen ( 1973: 601 ), för
ordningen ( 1973: 6021 om siirskild 
vägtrafikskatt. tullagen ( 1973: 670). 
lagen ( 197./: 226! 11111 prisrcglering 
pil ,tiskf'ts 11111rädt. 

Fiireslagcn lydelse 

Denna lag iir tilliimplig vid revi
sion eller annan granskning för fast
ställande av skatt. tull eller avgift 
enligt lagen ( 1908: 128 s. I) om hc
villningsavgifter för siirskilda för
måner och riittigheter. uppbördsla
gen ( 1953: 2721. taxeringslagen 
(1956:6231. lagen (1958:2951 om 
sjömansskatt. lagen ( 1959: 5521 om 
uppbörd av vis~a avgifter enligt la
gen om allmän försiikring. m. m .. 
stiimpclskattelagen ( 1%4: 3081. la
gen ( 1968: 4301 om merviirdcskatt. 
kupongskattelagen ( 1970: 6241. viig
trafikskattclagen ( 1973: 6011. för
ordningen ( 1973: 6021 om siirskild 
viigtrafikskatt. tullagen ( 1973: 670l. 
lagen ( ) 11111 p1111ktsk11tter och 
prisrc glcringsa I '.t:Ui er. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
De äldre hesliimmclserna gäller fortfarande i fr;iga om rcv1s1on eller 

annan granskning som hiinför sig till tid före ikraftträdandet. 
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19 Förslag till 

Lag om ändring i utsädeslagen (1976: 298) 

Härigenom föreskrivs i M1ga om utsiideslagen ( 1976: 298) 1 

dels att 6 * skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i 7 * orden "centrala frökontrollanstalten" skall utbytas mot 

''utsiideskontrollen··. 

N111'llr1111(/c lydelse 

Om viixtföriidlingsavgift gtiller i 
ti//iimpliga de/lir lagen ( 1959: 92 J 

om .fi'i1:fi1randet 1·id l'is.1· ko11.1·11m
ti1111shcskatt11i11g 11to111 säl'itt m·si·r 
37 a-37 j **· Beskattningsmyn
dighet iir statens cl'ntmla .fi'iiko11-
tr111/a11stalt. Annan som utför stats
plombering av utsiide skall debitera 
och upphiira avgiften för l'Cntm/a 
fi·ii/w111rol/1111stalte11s riikning. Vite 
fi'ireliigges och 11tdii1111's m· la11t
hr11ksstyrd.1·rn. Till allmiint ombud 
utses tjänsteman hos lantbrukssty
rclsen. 

Varje plomheringstillfiille 11tgiir 
.1«ida11 hcskatt11i11gsperiod som 
lll'.1·(·.1· i lagen 0111 .fi"i1:fim111dct 1·id 
1·i.1'.1· ko11s111111io11sheskmt11i11g. Vid 
tilliim{Jni11gc11 111· 19 § 11ii11111da lag 
har verksliilld debitering samma 
verkan som diir angii·et 11rclimi11iirt 
h<'slut. A vgiftcn skall i sädant fall 
erliiggas inom den tid som hcstiim
mcs av den som utför statsplombe
ring. 

Fiireslagcn lydelse 

Om viixtförädlingsavgift giiller I 
kap .. 3 ka{J. 7-15 §§samt 4. 5, 8 
och 9 ka{J. lagen I ) om punkt
skatter och prisreglcri11g.1·m".r.:i.fier. 
Beskattningsmyndighet är statens 
11tsiidcsko11troll. Annan som utför 
statsplombering av utsäde skall de
bitera och uppbära avgiften för sta
trns 11tsiidcsko11trol!s räkning. Till 
allmänt ombud utses tjänsteman 
hos lantbruksstyrelsen. 

A l'g(ftsskyldighct intriidcr l'id 
varje plomberingstillfiille. Yerk
stiilld debitering har samma verkan 
som ett hcsl11t enligt 4 kap. 3 § la
gen om {1/lllktskattcr och {Jrisrcglc
ri11g.1·a1·g!ftcr. Avgiften skall i sfi
dant fall betalas inom den tid som 
bestii111s av den som utför stats
pl-.>mbering. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse av lagens ruhrik 1979: 298. 
'Senaste lydelse 1978: 203. 
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23 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 2 * lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för 
skatter. tullar och avgifter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

2 *I 
Betalningssiikring får användas i fråga om fordran på 
I. skatt. tull eller avgift som avses i I ~ första stycket lagen ( 1971: 1072) 

om förmånsberättigade skattefordringar m. m .. 
2. skatt enligt lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. 
3. skatte- eller avgiftstillägg eller föreningsavgift. 
4. riinta eller avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning 

av fordran enligt I. 2 eller 3. 

5. skattebelopp jämte restavgift 
eller ränta som företrädare för 
juridisk person är skyldig att be
tala enligt 77 a * uppbördslagen 
(1953:272). 48 a *lagen (1968:430l 
om mervärdeskatt, 27 a .~ lagen 
( 1959: 92 J 0111 fii1famndet l'id l'iss 
konsumtionshes/.:attninf!. eller 17 ~ 
I mom. lagen ( 1958: 295) om sjö
mansskatt. 

5. skattebelopp jämte restavgift 
eller ränta som företrädare fö1 
juridisk person är skyldig att be
tala enligt 77 a * uppbördslagen 
(1953:272). 48 a *lagen (1968:430) 
om mervärdeskatt. 17 * I mom. la
gen ( 1958: 295) om sjömansskatt el
ler 5 kap. 17 ~ lagen ( J om 
punktskatter och pri.1Tegleringsm·
g{fier. 

13ctalningssiikring får användas också i fråga om sådan fordran på ut
ländsk skatt. tull eller avgift. för vilken säkcrstiillande av betalning får ske 
här i riket enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
De äldre he~tämmelserna gäller fortfarande i ·fråga om beslut om betal

ningssiikring som har meddelats före ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 1981: 131H. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 
I 9X_1-09-30 

NiirYarandc: f. d. regcringsriidt!l Paulsson. regering-.;r{1det Dclin. _iustltieri-i

det Benghs\1n. 

Enligt protokoll vid rcgeringssammantrtide den 21 april 1983 har rege

ringen pi-1 hemsmilan av statsr~idet och chefen för finansdepartementet 

Feldt beslutat inhiimta lagrf1dets yttrande över förslag till 

1. lag om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

-, lag om iindring i lagen I 1928: 3761 om siirskild skatt {1 vissa ILltterivins-

ter. 
3. lag orn ändring i lagen ( 1941: 251 I om särskild varuskatt. 

4. lag orn iindring i lagen ( 1957: 262) orn allmiin energiskatt. 

5. lag om ändring i lagen ( 1961: 372) om bensinskatt. 

6. lag om iindring i lagen ( 1961: 394) om tobaksskatt. 

7. lag om iindring i lagen ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets 

omriide. 
8. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 691. 

9. lag om ändring i lagen ( 1971: I 072) om förm<i.nsberiittigade skatteford-

ringar m. rn .. 
10. lag om ändring i lagen ( 1972: 266) om skatt pä annonser och reklam. 

11. lag om iindring i lagen ( 1972: 4351 om överlastavgift. 

12. lag om iindring i lagen ( 1972: 8201 om skatt pä spel. 

13. lag om ändring i lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpack

ningar. 
14. lag l'm ändring i vägtralikskattclagen ( 197.1: 601 ). 
15. lag om iindring i lagen !1973: 1216) om siirskild avgift för oljepro

dukter. 
16. lag om iindring i lagen ( 1974: 2261 om prisreglering pil fiskets områ

de. 
17. lag om ändring i bilskrotningslagen ( 1975: 3431. 

18. lag om iindring i hevissiikringslagen Il 975: I 0271 för skatte- och 

avgiftsprocessen. 
19. lag om ändring i utsiideslagen ( 1976: 298). 

20. lag om ändring i lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt. 

21. lag om iindring i lagen ( 1978: 69) om försiiljningsskatt på motorfor

don . 
..,.., lag om ändring i lagen ( 1978: 1441 om skatt på vissa resor. 

23. lag om iindring i lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter. 
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24. lag om iindring i lagen ( 19X2: 69 I J om skatt p{1 vissa kassettband. 

2:'. lag om lindring i lagen ( 19!C: 12001 llm skatt pi"i videobandspelare. 

26. lag om iindring i lagen (I 9lQ: 12011 om skatt p{1 viss elektrisk kraft. 

hirslagen har inför lagriidet föredragih av kammarriittsassessorn Len-

nart I lamberg. 

Fiirslagen foranlcder foljamk yttrande av /ugrc)d1·t: 

Inledning 

Den föreslagna lagstiftningen innehiir formellt ett ganska vittg<knde 

ingrepp i Jet nuvarande rcgelsystcmet bl. a. genom att lagte.xt m:h displl.si

tion i stor utstriickning anpassats till annan skattclagstiftning . .Ändringarna 

i sak iir emellertid inte siirskilt llmfattande. m:h de stam mer i stora delar 

med vad som gäller enligt uppbördslagcn. taxeringslagen och mervärde

skattelagen. Den skattelagstiftning ~om s;ilunda tagih till mönster har 

v;hentligcn tillkommit vid en tid dii s;\dan lagstiftning inte granskades av 

lagnklet. Med hlinsyn till viirdet av enhetlighet pi'1 riithomrf1det har lagr{1-

det vid granskningen av det remitterade förslaget mestadels ansett sig biira 

godta de sakliga och tekniska lösningar som sf1lunda tillkommit i överens

stiimmelse med bestiimmelser i andra lagar också i s[1dana fall diir andra 

alternativ i och för sig framsti1tt snm viil s~i liimpliga. 

tag om punktskatter och prisregleringsavgiftcr 

Lagens ruhrik 

Lagen ger inte nägra materiella regler llfll punktskatter och prisregle

ringsavgifter utan reglerar enbart förfarandet vid beskattning LH:h avgiftsut

tag. Rubriken fram.stär diirför som mindre triiffande och kan tiinkas bli 

missledande. Lagens karakUir av fiirfarandelagstiftning blir liimpligen 

framg;"\ av rubriken. liksom iir fallet med den nu glillande lagen ( 19)9: 921 

om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning. Ocksfi den nya lagen kan 

dii i dagligt tal fa den förkortade beniimningen ··rnrfarandclagcn ··. Lagrt1-

Jet förordar att rubriken far följande formulering: .. Lag om förf";.1randct vid 

uttag av punktskatter m:h prisregleringsavgifter. .. 

Lagriidet benämner i fortsiittningen lagen .. Lpp··. 

I kap. 1 § 

Den nya lagen föreslås gälla bl. a. avgifter som tas ut enligt kungörelsen 

f1973:717J om uppbörd m.m. av totalisatoravgift. en författning som till

kommit utan riksdagens medverkan. /\ vgiften grundas på avtal mellan 

staten och galoppsportens organisationer. godkiint av riksdagen senast år 

1976. Det kan ifrågasättas om totalisatoravgiften. vilken nlirmast f"ramstilr 

som en form av skatt på spel. är en avgift av det slag som avses i 8 kap. 9 * 
andra stycket regeringsformen. Över huvud taget ter det sig mindre till-
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fredsstiillande att LPP:s regler om exempelvis tvi"mgsmedel och siirskilda 

avgifter skall bli tillämpliga pi't en p;°ilaga av detta slag. Om reglerna om 

totalisatoravgift tas in i siirskild lag. som triider i kraft samtidigt som LPP 

- nfigot som enligt uppgift iir planerat inom finansdepartementet - finner 

lagr[idet dock ingen anledning att motsiitta sig den föreslagna regleringen. I 

annat fall förordar lagrildet att den diskuterade hestiimmelsen i avvaktan 

pf1 lagstiftning utgi"ir ur paragrafen. 

I kap. 2 * 
I I kap. I * uppriiknas de fiirfattningar för vilka LPP skall giilla. I I kap. 

2 * nämns vidare. synharligen i tvdlighetens intresse. att vissa angivna 

lagar inneh<'dler föreskrifter om att hestiimmelser i LPP skall giilla för 

viigtrafikskatt. överlastavgift och växtföriidlingsavgift. I I kap. S * första 

stycket 3 och andra stycket samt 3 kap. 7 * och 6 kap. I ~ förekommer 

dfö:jiimte särskilda regler för tilliimpningen av samma lagar. Denna teknik 

framstår som något förhryllande for liisaren mot bakgrunden av innehiillet i 

I kap. I * och leder dessutom till komplikationen all vid eventuella iind

ringar i dessa lagar justeringar kan behöva göras ocksit i LPP. Det naturliga 

synes vara att de siirskilda lagar som omtalas i I kap. 2 * innehi\ller en 

fullstiindig reglering av vilka förfarandebestämmelser som skall giilla. Öns

kas en erinran om att LPP kan vara tilliimplig ocks;-i dit det giiller de 

niimnda lagarna. kan denna fiirslagsvis fa följande avfattning: 

··vissa bestämmelser i denna lag giiller ocks~i för överlastavgift. viigtra

fikskatt och viixtföriidlingsavgift enligt vad som f'iireskrivs i lagen 

( 1972: 435) om överlastavgift. viigtralikskattelagen < 1973: 60 I) och utsiides

lagen ( 1976: 298)."" 

De övriga bestiimmelser i LPP som hiir har omtalats torde siisom över

flödiga kunna utgå ur lagen. 

I kap. J * 
De i I kap. I * angivna författningar som far aktualitet i sammanhanget 

hänvisar alla uttryckligen till tullagen. Niigon sitdan hiinvisning hehövs 

diirflir inte i förevarande paragraf. För att paragrafen skall ~amordnas med 

dessa författningar hör den Himpligen formuleras så: ··Lagen giiller inte för 

skatter och avgifter som enligt bestiimmelser i de i I ~angivna författning

arna skall erläggas till tullmyndighet. .. - Andra meningen i paragrafen 

framstår som överflödig och kan utg{t. 

I kap. 5 § 

Som anförts under I kap. 2 ~ torde första stycket punkt 3 och andra 

stycket i förevarande paragraf hörn utg:'\. 
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I kap. 7 * 
Ftir att tiidrn iivcn miil om utdömande av vitt: (se 9 kap. 3 *) bör 

liimpliµcn första stycket första meningen i förevarande paragraf formuleras 

sa: 

''Hos beskattning-;rnyndighctcn ... del allmiinnas talan hos fiirvalt

ningsdomstol i m~il och iirenden enligt denna lag." 

Det kan tilliigµas all enligt 4 kap . ." * allmiinna ombudet har viss ytterli

gare bo..:fogenhet. Ni1gon o..:rinran hiirom tordo..: inte behövas i förevarande 

p~1ragraf. 

I kap. 8 * 
Paragrafen go..:r definitioner av begreppen skallskyldig och skallskyldig

hetens intriidc som enbart hiinvisar till anviindningcn av samma begrepp i 

andra författningar. Den klarg(ir pa uctta siitt inte begreppens innebörd och 

fra1mt;ir -;iim överflödig vid sidan av hiinvisningen till samma författningar 

i I *. Lagrådet förordar att paragrafen utg{1r. 

2 kap. 1 * 
Paragrafrns andra stycke har riltt en avfattning, som antyder att även 

andra iin de ~om är skattskyldiga skulle materiellt sett vara skyldiga att 

lämna deklaration. Detta lär inte vara avsikten med bestämmelsen. Det 

kan också anmiirkas att denna inte ger bcskattningsmyndigheten någon 

riilt att förena föreliiggandcl med vite. HcsUimmelsen bör läsas i samband 

med 3 kap. 2 *·<.om handlar bl. a. om vitcsförcliiggande vid underl[1tenhet 

att avliimna deklaration. Förhf11landet mellan de hfala reglerna framstär 

som oklart; i vart fall synes förcliiggandcregeln i 2 kap. I * passa bättre i 3 

kap. Lagrådet ifrf1gasätter om inte hestiimmelsen i 2 kap. I *andra stycket 

bör utg~i och en gemensam regel om föreliiggandc ges i 3 kap. 2 ~. Denna 

paragraf kan uft förslagsvis fft följande lydelse: 

"Underliitcr uen som skäligen kan antas vara deklarationsskyldig att 

lämna deklaration i riitl tid eller iir Himnad deklaration ofullständig. kan 

beskattningsmyndighctcn förelägga honom att Himna deklaration eller göra 

erforderlig komplettering. Ett sådant föreläggande får förenas med vite ... 

I 2 kap. 6 ~ första stycket n[imns ett fall av deklarationsskyldighct som 

inte kan anses omfattat av 2 kap. I ~.nämligen för registrerad skattskyldig 

som inte har skatt att redovisa för redovisningsperioden. För att klargöra 

alt iiven denna kategori faller under lagens regler för deklarationsskyldiga 

hör i förevarande paragraf antydas att en sådan deklarationsskyldighet 

förekommer. Lagrådet förordar att som ett nytt stycke i 2 kap. I ~tilläggs: 

"Om dcklarationsskyldighet i visst fall för den som är registrerad som 

skattskyldig föreskriv~ i 6 * första stycket. .. 
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2 k;tp. 2 § 

Om hänvisningen till kungörelsen om upphörd m. m. av totalisatnravgift 

inte medtas i I kap. I ~. bör orden "m:h totalisatoravgift" utg<'t ur andra 

stycket av förevarande paragraf. I samma stycke synes vidare hisatscn 

"som skall redovisas för varje skattepliktig hiindelse" överlliidig: redo

visningstidcn framgår ändå av lagen< 1928: 376) om siirskild skatt på vissa 

lotterivinster. Bisatsen torde utan oWgenhet kunna utgi'i. Lagriidet förordar 

att paragrafens andra och tredje stycken sammanförs och ft1r följande 

lydelse: 

"Första stycket gäller dock inte i frfiga om skatt pil lotterivinster och 

inte heller för avgifter som tas ut enligt författningarna i I kap. I § första 

stycket 2 i den män statens jordbruksniimnd meddelar avvikande besWm

mclser." 

2 kl\p. 5 § 

Bestämmelserna i paragrafen blir liittare att försW. om paragrafen inlcus 

med den bestämmelse som nu finns i sista stycket. Lagrådet förordar att 

styckenas ordningsföljd ändras på detta siitt. 

2 kap. 6 § 

Godtas lagrådets förslag att sammanföra andra oc.:h tredje stycket i 2 
kap. 2 §,bör lagtexten i första stycket av förevarande paragrafjiimkas. 

I andra meningen av paragrafens andra stycke anges, för det fall att 

deklaration får lämnas till viss ekonomisk förening. att vad som siigs om 

beskattningsmyndighet i föreskriften om deklarationstid i 2 kap. 8 * då 

skall gälla föreningen. Emellertid föreskriver sistniimnda paragraf för den

na situation inte någon bestämd deklarationstid utan denna skall bestäm

mas av statens jordbruksniimnd. Med hiinsyn hiirtill framst[1r andra me

ningen i andra stycket av förevarande paragraf som överlliidig llCh blir 

utgii. 

2 kap. 9 § 

Enligt paragrafen kan anständ med att liimna deklarationen meddelas, 

om den deklarationsskyldige "pt1 grund av sjukdom eller nägon omst~indig

het som han inte kunnat räda över" iir förhindrad att liimna den inom 

föreskriven tid. Beskrivningen av situationen anknyter niirmast till den 

sedvanliga definitionen av laga förfall (jfr 32 kap. 8 * rättegfingsbalken). 

Det torde stå klart att oavsett bestämmelsen påföljd för dröjsmäl med 

deklaration inte kan inträda om laga förfall föreligger. Även om ett beslut 

om anstånd också då kan ha praktiskt värde för den deklarationsskyldige 

framstår ordalagen rned hänsyn till det sagda som nf1got missledande och 

synes därför mindre lämpliga än det uttryckssiitt som anviinds i den mot

svarande regeln i 34 § 2 mom. första meningen taxeringslagen. Lagri\det 

förordar att första stycket får följande lydelse: "Visar den deklarations-
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\kyldigc att hinder pil grund av särskilda omständigheter möter att liimna 

deklaration inom föreskriven till, for bökattningsmyndighcten medge ho

nom anst;ind med att liimna deklarationen." 

Vad angi1r andra stycket torde lH.:ks<'i detta giilla endast under förutsätt

ning att laga förfall inte fiirelcgat. Vid laga förfall mt1ste en försenad 

:1miikan g(}(Jl<is. 

3 kap. 2 * 
Lagriidct hiinvisar 1ill vad som anförts under 2 kap. I *. 

3 ka1>. 5 * 
Uttrycket "iiven den som kan antas vara deklarationsskyldig" kunde. 

lik'>om motsvar;rndc uttryck i 2 kap. I *· tyda pä att iiven andra skulle 

avses iin de som i realiteten iir deklarationsskyldiga. Normalt torde 3 kap. 

3 od1 4 ** avse fall där deklaration har lämnats dler <itminstonc föreläg

gande hiirom getts. Aven om undanlagsvis s<'i inte skulle vara fallt:t torde 

dt:I stii klart - siirskilt om lagr;'tdets förslag till iindring i 2 kap. I § och 3 

kap. 2 §godtas - att 3 kap. 3 O\.'.h 4 §§ iir tilliimpliga niir dcklarationsskyl

dighct kan antas föreligga. Lagrfidet förordar att orden "den som kan antas 

vara deklarationsskyldig liksom" u1g{11" ur 3 kap. 5 §. 

3 kap. 7 § 

I enlighet med vad som anförts under I kap. 2 § bör första sty\.'.ket andra 

od1 tredje meningarna samt andra stycket andra O\.'.h tredje meningarna 

utg{1. Även andra sty\.'.ket första meningen kan u1g;1, om första styd:et 

omformuleras. Lagri"idet föresliir att p~1ragrafcn får följande avfattning: 

"Heskattningsmyndigheten far besluta om skatterevision ... om skatt. 

Skattcrc vision fiir ... avses i 5 §." 

3 kap. 8 § 

Det kan ifr(igasiittas om delaljrcgler rörande förordnande av tjiistemiin 

hör hemma i lagen. Lagddel förordar i vart fall att paragrakn formuleras 

s~i: "I ell beslul om skatlercvision skall en eller flera tjiinstemiin förordnas 

all verkstiilla revisionen." 

3 kap. lO § 

Formuleringen avviker stttillvida från motsvarande bestämmelse i 56 § 3 

mom. taxeringslagen, alt den använder uttry\.'.ket "hindrar verksamhelen" 

i stiillet för "förorsakar hinder i verksamheten". Det föreslagna uttry\.'.ks

siitlet kunde tyda pt1 att förbudet främst skulle avse ell sädant s~itt att 

utföra revisionen att verksamheten tcmporiirt hlir helt omöjlig. Meningen 

med bestiimmelsen, liksom med laxeringslagcns regel. liir emellertid vara 

att revisionen skall bedrivas pil ett siitt som medför minsta möjliga oliigcn

het. Lagrådcl förordar all, i niirmare anslutning lill taxeringslagens regel. 

ordet "hindrar" utbyh mot "medför hinder i ... 
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3 kap. Il och 12 ** 
Bestiimmelserna blir mer följdriktigt uppbyggda, och deras -.amband 

med tJ § framkommer biillre, om föreskriften i 11 * om den reviderandes 

r:itt att fä del av handlingar sammanförs med besliimmelserna i 12 §.som 

gäller den medverkan han i övrigt har riill all fordra av den ho-. vilken 

revisionen sker. Lagrädet förordar all paragral'crna far följande lydelse: 

"I I * 
Vid skallerevision ... för granskas. Den som verksliiller revision fiir ta 

prov pil varor som används. siiljs eller tillhandahiills pii annat sätt i verk

samheten. Vidare far han granska varulager ... och miitapparatur. lk

skallningsmyndighctcn ffir ... vid revisionen. 

12 § 

Den hos vilken revision sker iir skyldig att tillhamlahälla de handlingar 

som skall granskas och himna tilltriide till ... kunna vidtas." 

3 kap. 14 * 
För att handling skall kunna undantas !hin revisionen kriivs enligt andra 

meningen i paragrafens första stycke att det föreligger "siirskilda skiil". 

Detta innebär en iindrig i förhwlande till LFK, som för undantagande 

förutsiitter "synnerliga skiil". Sistniimnda uttryck anviinds för motsvaran

de situation sftväl i TL (56 * 4 mom.) som i bevissiikringslagen ( 1975: 1027) 

för sk<1tte- tH.:h avgiftsprocessen (20 *I. Eftersom bevissäkringslagen till

liimpas bl. a p:1 revisioner inom punktskatteomr{1det bör förutsiittningarna 

för undantagande ullryckas pi\ samma siitt i b{ida lagarna. Uimpligen biir 

därför uttrycket "synnerliga skiil"' anviindas iiven i förevarande samman

hang. 

Bestiirnmelscn i första stycket sista meningen torde, i niirmare anslut

ning till 18 och 20 §§ bevissiikringslagen och 56 § 4 mom. taxeringslagen. 

böra f(Jrmuleras p{i följande siitt: "lktsamma giiller om den. hos vilken 

revisionen sker. i annat fall bq:.iir att en handling skall undantas fr{in 

revision med hänsyn till all dess innehiill på grund av siirskilda omsliindig

heter inte bör komma till niigon annans bnnedom." 

I anslutning till förevarande paragraf mii erinras om den i 3 kap. -~ s Tf 

föreskrivna tystnadsplikten rörande vem som i visst fall är fiirfattare eller 

meddelare m. m. Undantag friin tystnadsplikt giiller endast under vissa i 

paragrafen siirskilt angivna förutsiittningar. En skatterevision faller inte in 

under dessa förutsiitlningar. Om diirför hos den granskade finns handling

ar, som röjer vad han siilunda skall hiilla hemligt enligt niimnda lagrum i 

TF. skall handlingen givetvis undantas friln revisionen enligt bestämmel

serna i förevarande paragraf. 

Rubriken till 4 kap. och till 4 kap. I -6 §§ 

Om lagri"ldets följande fiirslag rörande terminologin i 4 kap. l - 3 ** 
godtas. bör i biida rubrikerna ordet "'Skallebcslut'" iindras till "Faststiil

lande av skatt". 
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4 kap. 1-3 ** 
I 4 kap. I och 2 §~ anvii111,b. i motsats till i bl. a. JO och 32 ** merviin.k

skallclagen. uttrycket "besluta" lh.:ksii om s;ldana fall di.ir skallen 1111.1es 

fas\stiilld i enlighet med deklarationen. Nilgot sjiilvsWndigt beslut fattas 

inte i dessa fall. Det framst<ir som naturligt och liimpligt att i stiillet liksom i 

merviirdeskattelagen tala om att skatten "foststiills .. eller "anses fost

stiilld". 

Vid avfattnin~~n av I § bör be<~ktas den ovan föreslagna iindringcn i 2 

kap. 2 *· 
Med den 1-)iir föreslagna terminologin framstiir 4 kar. 2 * tredje stycket 

som överflödigt. 

Om man i enlighet med det sawla inte anviipder ordet "beslut" i andra 

fall iin dit migot beslut uttryckligen medddas, vinns iiven fördelen att 

uttrycket "nyll beslut" kan undvikas som b1;niimning på beslut enligt 3 *· 
Det blir tli! tillriickligt att hara tala om "heslm''. 

Vad giiller reg~ln i 4 kar. 3 s tn::Jje stycket i förslaget torde inte i detta 

fall den skallskyldige ha intresse av n;\got annat beslut iin ett slutligt 

sädant. Lagn\d~t förordar att en begiiran om beslut som kommer in senare 

iin tvii m~tnader före utgiingen av trdlrsfristen skall betraktas som en 

begäran om ell slutligt beslut. för att skillnaden mellan icke slutliga och 

slutliga beslut klarare skall framgi"i. synes vidare en omtlyllning av hesttim

melserna i 4 kap. ) * vara motiverad. 

Lagrf1det förordar att paragraferna får följanue lydelse: 

"l * 
Skatten skall faststiillas för varje n::Jovisningsperiod clkr. fall som 

avses i 2 kap. 2 ~;mura stycket. rör varje skatterliktig hiindelse. 

2 * 
Har uen ... liimna deklarationen. anses skatten faststiillu till Jet deklare-

rade beloppet. 

Om ucklarationen inte har kommit in till beskattningsmyndigheten inom 

den tid som anges i första stycket. anses skatten faststiilld till noll kronor. 

Kommer deklarationen diirefter in till beskattningsmyndigheten, anses 

skatten i stiillet faststiilld till det deklarerade bclorret, om ett beslut inte 

dessförinnan har meduelats enligt 3 eller 5 ~-

H 
Beskattningsmyndigheten skall meudela beslut om faststiillandc av skat

ten. om ... begar det. 

Beslut som avses i första stycket för inte ... till ända eller. niir skattere

Jovisningcn inte avser redovisningsperioder. den skattepliktiga händelsen 

har intriiffat. Inkommer från skattskyldig bcgiiran om s~\dant beslut senare 

iin I vå miinauer före utgt111gen av den angivna tiden. anses framstiillningen 

som en hegiiran om slutligt beslut enligt 5 *· 
Av beslut som avses i första stycket skall framgii att Jen skattskyluige 

kan f;'i ett slutligt beslut enligt 5 §." 
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"Det må anmärkas att regeln i 2 § andra stycket andra meningen om 

verkan av en för sent inkommen deklaration givetvis inte gäller om dekla

rationen kommer in först efter utgången av den i 3 ~ angivna treårsfristen. 

4 kap. 5 § 

Godtas lagrådets förslag till ny lydelse av 4 kap. 3 § bör i första stycket 

första och sista meningarna efter orden "andra stycket " inskjutas "första 

meningen". - Första stycket andra meningen bör lämpligen formuleras 

sä: "Har denna tid gått ut skall slutligt beslut ändå meddelas, om begiiran 

härom inkommer från den skattskyldige inom tv~! mftnader från åen dag då 

han fött del av beslut enligt 3 § eller från allmänna ombudet inom två 

månader fdn den dag då sådant beslut meddelades." 

Sista stycket synes böra omformuleras så att det avser även slutligt 

beslut angående skatt som inte redovisas för redovisningsperioder. 

4 kap. 8 § 

Bestämmelsen i andra meningen kan felaktigt uppfattas som ett undan

tag också från regeln att efterbeskattning inte för ske om detta skulle vara 

uppenbart oskäligt. Lagrådet förordar att meningen formuleras så: "Avser 

prövningen flera redovisningsperioder under samma beskattningsär skall 

frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till 

det sammanlagda beloppet för perioderna." 

4 kap. lO § 

Syftet med bestämmelsen i paragrafens första mening kommer biittre 

fram om den formuleras på sätt lagrådet föreslår i det följande. 

I paragrafens andra mening ges en regei ang{1ende den sista tidpunkt då 

"fråga om efterbeskattning skall väckas". I tredje meningen, som föreskri
ver ett undantag från denna regel. talas däremot om att efterbeskattning 

vid viss senare tidpunkt får "ske". I 4 kap. 12 §. vilken paragraf ger 

bcstiimmelser om tid för efterbeskattning i vissa specialfall, anknyts ti

derna inte heller till att frågan skall "väckas" utan till att efterbeskattning 

"sker" eller beslut "'meddelas". För att uppn~i konsekvens i terminologin 

synes det nödvändigt att ocksti i 4 kap. 10 § andra meningen tala om att 

efterbeskattning "sker". Innebörden h~irav blir i så fall att beskattnings

myndighetcn skall meddela beslut om efterbeskattning inom den angivna 

tidsfristen. I sammanhangct må framhiillas att innebörden av att frilgan 

"väcks" är oklar; någon talan om dtcrbcskattning förs ju inte utan be

skattningsmyndigheten tar sjiilv upp friigan. 

Lagrådet förordar att paragrafen far följande lydelse: 

"Beskattningsmyndigheten nir besluta om efterbeskattning sedan slut

ligt beslut om skatt har meddelats eller, l)m sii inte skett, n~ir slutligt beslut 

ej Hingre kan meddelas. Efterbeskattning for ej ske om inte beskattnings

myndigheten meddelar beslut h~irnm senast under sjiitte [1rct efter utgiing-

16 Rik1dugn1 l'Ni3/8./. I .rn111/. Nr 71 
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en av det kalenderär. under vilket beskattningsåret har gätt till iinda elkr. 

när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder. den skatteplik

tiga händelsen har inträffat. Efterbeskattnins pä grund av oriktig uppgift i 

miil om skatt får dock ske inom ell år efter utgilngen av den månad d;i 

avgörande i målet vunnit laga kraft." 

4 kap. Il * 
För att markera all beslut om efterbeskattning kan meddelas av högre 

instans ocksii efter utgången av den i paragrafen angivna fristen bör efter 

ordet "meddelas" inskjutas "av beskattningsmyndigheten". 

4 kap. 12 * 
Under hänvisning till vad som anförts under 4 kap. 10 och 11 ** föresliir 

lagrådet att i första stycket första meningen orden '·efterbeskattning ske" i 

förtydligande syfte utbyts mot "beskattningsmyndigheten meddela beslut 

om efterbeskattning". Motsvarande ändring synes böra göras i fjiirde 

meningen av stycket. 

4 kap. 14 * 
Om ett beslut enligt 4 kap. 3 § blivit oriktigt av skiil som avses i föreva

rande paragraf. ter det sig naturligare att en omprövning enligt 3 § sker iin 

all ett riittelseförfarande tillgrips. Hänvisningen till 3 § bör diirför utgii. -

Godtas vad lagri"idet anfört under 4 kap. 1-3 §§ synes vidare orden "så

dana beslut som avses i" böra bytas ut mot "beslut enligt". 

4 kap. 15 § 

Av motsvarande skäl som anförs under 4 kap. 14 §bör liimpligen tala-, 

om "beslut enligt" angivna paragrafer. Eftersom allmiinna ombudet har 

intresse iiven av beslut som avses i 14 §bör ocks;°1 denna paragraf niimnas i 

sammanhanget. 

5 kap. I § 

Godtas vad lagrådet anfört under 4 kap. I - 3 §§bör i tredje stycket ordet 

"beslutas" utbytas mot "faststiillts". 

5 kap. I!§ 

Det f(tr förutsiillas all restavgift inte utg<ir om laga förfall föreligger för 

inbetalning i riill tid. Någon uttrycklig regel härom synes inte behövlig. 

5 kap. 9 § 

lk-,tiimmclsens innebörd kommer biill re fram om den f;'tr följande ly

delse: 

"'Har anstiind med betalning av skatten medgetts enligt ... skattebelopp 

Slllll inte betal<tts senast vid anstiindstidens utg[1ng. · · 



Prop. 1983/8-:': 71 243 

5 kap. 14 § 

Enligt först::i stycket skall räntan beriiknas för visst kalenderår efter 

"den högre av de räntesatser som gäller vid beräkning av ränta för det året 

enligt 69 § I mom. andra stycket uppbördslagen". Den nämnda bestäm

melsen föreskriver rörande viss ränta (ö-skatteränta) att denna utgilr i en 

del fall för en beräknad tid av tolv månader och i andra fall för en tid av sex 

m~tnader samt att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i 

december ärct före taxerings;\ret fastställer '\le" räntesatser" som skall 

gälla vid den årliga debiteringen det följande i'lret. Rätteligen torde det 

dock röra sig om en och samma dntesats. Formuleri~garna i förevarande 

paragraf framstår med hiinsyn hiirtill som mindre tillfredsställande. 

5 kap. 16 § 

Med hiin~yn till att uppbördslagen inte i sin helhet kan tillämpas i 

saminanhanget hör i andra stycket, pi't samma siitt som i 48 § mervärde

skattelagen. efter ordet "giiller" inskjutas "i tillämpliga delar". 

5 kap. 18 § 

Uesciimmelsen har avfattats efcer mönster av 87 § uppbördslagen. Där 

siigs emellertid också att regeln om verkstiillighet utan hinder av att beslut 

ej vuirnit laga kraft iiven gäller vid verkställighet enligt utsökningsbalken. 

Det kan ifnlgasiiltas, om - trots den hänvisning som i 5 kap. 16 §görs till 

uppbördslagen - regeln i fråga framgår av förevarande lag utan att den 

siirskilt uttalas i lagtexten. Lagrådet förordar, att som en andra mening i 

andra stycket tilliiggs: "Motsvarande giiller vid verkstiillighet enlig! utsök

ningsbalken." Den följande meningen bÖr liimpligen iniedas så: "Att skat

ten efter överklagande har fastställts till liigre belopp" etc. 

6 kap. I § 

Om vad lagrådet förordar under 1 kap. 2 § godtas. bör första stycket 

sista meningen utg<i ur flirevarande paragraf och motsvarande regel i stiillet 

införas i viigtrafikskattclagen. 

6 kap. 2 § 

Om den föreslagna ändringen i 6 kap. I § godtas b(>r första meningen i 

förevarande paragraf lyda: "Förhandsbesked skall sökas skriftligt hos be

skattningsmyndigheten." 

6 kap. 3 § 

Enligt 33 § andra stycket LFK liksom enligt 2 § andra stycket lagen 

( l 951: 442) om förhandsbesked i taxeringsfrtigor kan förhandbesked viigras 

p{t grund av sökandens unde1"1iltenhet att komplettera ansökningen med 

begiirda upplysningar. En motsvarande regel saknas i förslaget till LPP; att 

dörna av motivei1 iir emellertid avsikten ;1tt 6 kap. 3 ~första meningen skall 
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fyll;t samma funktion. För att denna avsikt skall komma till tydligare 

uttryck bör 6 kap. 3 § Himpligen inledas på följande siitt: "Finner beskatt

ningsmyndigheten med hänsyn till ansökningens inneh~1ll. utredningens 

beskaffenhet eller andra omständigheter att förhandsbeskt:d inte bör med

delas ... " 

7 kap. I § 

Om lagrådets förslag till terminologi i 4 kap. I och 2 ** godtas. bör i 

första stycket första meningen användas uttrycket "'till ledning för faststäl

lande av hans skatt". 

Enligt andra meningen i paragrafens tredje stycke skall skattetilliigget. 

när skatten beslutats genom uppskattning. vara tjugo procent av den skatt 

som "till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöwr den skatt 

som skulle ha påförts enligt de skriftliga uppgifter han lämnat till ledning 

för beskattningen". Formuleringen stämmer visserligen med nuvarande 

regel i 37 a § LFK. liksom mt:d 116 c § taxeringslagen och 64 a § maviirde

skattelagen, men framstär ändå som mindre tillfredsställande med tanke pt1 

det praktiska fallet att den skattskyldige inte alls liimnat n[igra uppgifter. 

Det är svårt att av den återgivna bestämmelsen utliisa vad som dt1 skall 

gälla, nämligen att skattetilliigget beräknas på hela den skatt som pilt"orts 

genom uppskattni~gen. Lagrådet förordar att i var:ie fall den iindringen 

vidtas att - på sätt som skattetilläggsutredningen förordade i det betän

kande som ligger till grund för den nuvarande bestiimmclsen i LFK (SOU 

1977: 6 s. 42) - i bestämmelsen talas om skriftliga uppgifter som den 

skattskyldige "kan ha" liimnat. Vid en mera genomgripande omarbetning 

av de aktuella reglerna bör överviigas att ytterligare förtydliga dem. 

7 kap. 9 § 

Innebörden av andra meningen i förslaget är inte fullt klar. Syftet med 

bestiimmclsen. såsom lagrådet uppfattat den. framgär biittre, om bestäm

melsen uppdelas på två meningar och formuleras så: "Skattetillägg som 

inte uppgår till femtio kronor påförs ej. Avser ett beslut om skattelilliigg 

mer än en redovisningsperiod eller händelse. skall vad nu har sagts giilla 

varje period eller händelse för sig." 

I paragrafen torde vidare, i överensstämmelse mcd I 16r * taxeringsla

gen, i ett andra stycke ti!Higgas: "Särskild avgift tillfaller staten". 

Rubriken före 8 kap. I § 

Uttrycket "ordinära besvär" kan synas praktiskt men liir i övrigt inte 

anviindas i lagtext. Lämpligen hör som motsats till uttrycket "hesviir i 

siirskild ordning" hegagnas "hesviir i vanlig ordning". 
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8 kap. I * 
131and de beslut. som enligt förslaget skall fä överklagas. nämns beslut 

om siirskild avgift. stilcdes om skattetillägg eller förseningsavgift. Enligt I 

kap. 4 * andra stycket giiller lagens hestiimmelser om skall. med visst här 

ej aktuellt undantag, iiven för skattetillägg och förseningsavgift. Detta 

innehiir hl. a. alt siirskild avgift kan pMöras hilde genom el! sådant beslut 

som avses i 4 kap. 3 * och genom ett slutligt beslut enligt 4 kap.· 5 *· 
Bestiimmelserna i 4 kap. om faststiillande av skatt bygger p<t principen. att 

ett beslut enligt 3 * inte rnr överklagas och all det av beskattningsmyndig

heten kan - p<'i begiiran av den skattskyldige eller på myndighetens eget 

initiativ - ersiittas med ett nytt beslut av ·samma slag inom viss i paragra

fen angiven tid. Om den skattskyldige vill ha skattefrågan definitivt av

gjord har han att hos heskattningsmyndigheten utverka ett slutligt beslut. 

vilket i sin tur kan överklagas p<I vanligt siitt. 

Att ett beslut om särskild avgift skall kunna överklagas även om det 

meddelats i form av beslut enligt 4 kap. 3 *strider mot de tankegångar, på 

vilka paragrafen bygger. Ett beslut som kan överprövas av högre instans 

kan rimligen inte fä omprövas av beskattningsmyndigheten på sätt som 

förutsätts i 4 kap. 3 *· Beträffande skattetillägg är att märka att i aktuella 

fall beslut hiirom oftast torde meddelas samtidigt med att beskattnings

myndigheten tar ställning till skattefrågan: det ter sig då olyckligt att vid ett 

beslut enligt 4 kap. 3 ~ - som torde bli den vanliga beslutsformen - frågan 

om skattetillägget kan överprövas av högre instans medan det för skatte

tilliigget grundläggande beslutet om skattens storlek inte kan överklagas 

och dessutom kan omprövas av beskattningsmyndigheten. 

Lagr[\det föreslttr att beslut om siirskild avgift utgår ur uppräkningen i 

förevarande paragraf av beslut som får överklagas. Detta innebär att beslut 

om siirskild avgift blir överklagbart endast om det fattats i form av slutligt 

beslut. N<'1gon olägenhet av en sädan ordning synes inte föreligga. Är den 

skattskyldige missnöjd med ett beslut om särskild avgift. som inte är 

slutligt. har han att - på samma siitt som gäller för skatt - hos beskatt

ningsmyndigheten begära att den meddelar ett slutligt beslut i frågan. Det 

må tilliiggas att. om den skattskyldige begär slutligt beslut endast beträf

fande pttfört skattetillägg men inte angående den grundläggande skattefrå

gan. det ofta torde vara naturligt att beskattningsmyndigheten på eget 

initiativ meddelar slutligt beslut också i detta hänseende. 

Beslut om rättelse enligt 4 kap. 14 *hör inte till de beslut. som enligt det 

remitterade förslaget skall fä överklagas. Det synes dock rimligt att talan 

får föras iiven mot ett sådant beslut. Lagrådet föreslår att paragrafen 

kompletteras i enlighet hiirmed. 
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8 kap. 3 ~ 
I förevarande paragraf föreslås att besvär över ett av beskattningsmyn

digheten meddelat förhandsbesked skall anföras direkt hos regeringsr~itten 

och således inte, som nu gäller enligt LFK. hos kammarrätten. Såvitt kan 

utläsas ur remissprotokollet motiveras ändringen inte av att nägon olägen

het skulle vara förenad med det nuvarande systemet utan endast av att 

överensstämmelse därigenom nås med vad som giiller angiiende förhands

besked beträffande direkt skatt och mervärdeskatt. 

Förslaget kan väntas medföra en ökning av den i dag oroviickande stora 

tillströmningen av mål till regeringsrätten. Det är diirvid att märka att -

med hänsyn till att besvären inte passerar kammarrätten - reglerna om 

prövningstillstånd inte längre kommer att giilla för dessa mäl m:h att 

besvären således i fortsättningen alltid kräver sakprövning i regeringsriit

ten. 
I anslutning hiirtill vill lagrådet erinra om följande. Den år 1971 beslutade 

reformen på förvaltningsrättskipningens område var förestavad av tvånget 

att rf1da bot på den stora arbetsbalans som föreliig i regeringsriitten och pfi 

de därmed sammanhängande långa handliiggningstidcrna. Reformen gick i 
princip ut på att den domstolsmässiga besvärsprövningen skulle fördelas 

mellan regeringrätten och kammarrätterna på det sättet att regeringsriitten 

främst skulle svara för prejudikatbildningen medan kammarriitterna ~kulle 

bära huvudansvaret för att materiell rättvisa skipades i enskilda fall. I mfil 

som fullföljts från kamn:arrätt skulle sakprövning i regeringsriitten i all

mänhet fft ske endast under förutsättning att rcgeringsrtitten mcduelat 

prövningstillstftnd. Samtidigt sköts kammarrätt in som allmän mellanin

stans för ett stort antal målgrupper. som tidigare inte handlagts av kam

marrätt. Vissa målgrupper lämnades dock utanför nyordningen och skulle 

inte· heller i fortsättningen prövas av kammarriitt. Hland dessa miirks 

främst kommunalbesvärsmålen och patentmi'tlen. Även talan mot riksskat

teverkets förhandsbesked beträffande direkt skatt och merviirdeskatt an

sågs alltjiimt höra föras direkt hos regeringsrätten. För sakprövning i dessa 

fall forurades alltså inte prövningstillstånd. eftersom målen inte passerat 

kammarrätt. 

Utvecklingen har gjort det nödvändigt att gå vidare p{i den inslagna 

reformvägen. Även kommunalbesvären har sålunda numera inlemmats i 

det tidigare beskrivna principiella system som genomfördes 1971: enligt 

lagstiftning 1980 anförs kommunalbesvär nu hos kammarriitL och rege

ring~rätten sakprövar besvären från kammarrätt endast efter prövningstill

stånd. Samtidigt härmed ändrades förvaltningsprocesslagen på det sättet 

att vissa beslut av kammarriitt. som tidigare ej fordrade prövningstillst?ind 

för sakprövning, i fortsättningen skulle kräva s1ldant tillständ. Slutligen mii 

erinras om att omvandlingen av patent- och registreringsverkets besviirs

avdelning till domstol - patentbesvärsrätten - öppnat möjlighet att införa 

krav på prövningstillstånd även för besvär över patcntbesviirsriittens avgö

randen. S?t har ocksa skett beträffande mfil enligt 1982 års namnlag. 
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Det framlagua förslaget i fråga om besvärsordningen beträffande för

handsbesked sti\r allts[t i klar motsättning till de reformsträvanden rörande 

regeringsriittens stiillning m:h verksamhet. som präglat lagstiftningen un

der det senaste decenniet. De principer som fastlagts genom förvaltnings- · 

reformen bör enligt lagrådets mening inte frångi\s i ny lagstiftning utan 

tungt vägande sk\U. Sädana synes inte föreligga i det nu aktuella fallet. 

Vid bedömande av verkningarna för regeringsriittens del av förslaget om 

iindrad instansordning betriiffancle förhandshesked bör heaktas. att vill

koren fiir att erhålla förhandsbeskeu enligt det remitterade förslaget iir 

lindrigare iin de som gäller förhandsbesked om direkt skatt: om besked inte 

iir av vikt för enhetlig lagtolkning eller riittstillfimpning krävs för förhands

hesked om direkt skatt att sädant besked iir "av synnerlig vikt" för den 

enskilde. medan det enligt det remitterade förslaget riicker för att få för

handshesked att sftdant iir "'av vikt" för sökanden. - I anslutning härtill 

må vidare framh{dlas att den i remissen föreslagna nya riitten till besvär i 

särskild ordning kommer att medföra att m{1l angiiende sf1dana besviir i 

samtliga fall hlir undantagna friln kravet pf1 prövningstillstfmd (jfr prop. 

1979/80: 105. s. 47). 

Mot bakgrund av det anförda föreslår lagr{1det att ordningen för besvär 

över riirhandsbesked i den nya lagen regleras på samma sätt som nu giiller 

enligt LFK. dvs. att besviiren handliiggs av kammarriitten i första hand. 

Eventuella besviir över kammarrättens avgöranden kommer då alltjämt att 

fordra prövningstillstilnd för sakprövning i regeringsrätten. 

Anses den nuvarande ordningen för besviir över förhandsbesked enligt 

lagen om skatt på annonser och reklam böra kvarstå synes hestämmelser 

härom böra upptas i nämnda lag. 

8 kap. 4 * 
Bestiimmelsen ger klarare iin nuvarande stadgande i 9 ~ LFK uttryck för 

regeln att st1dana heslut enligt 3 kap. 14 ~- varigenom undantagande av 

handlingar vägras. inte för Ö\'erklagas av den hos vilken revisionen ·sker. 

Principen stiimmer med vad som giiller enligt 56 * 4 mom. taxeringslagen 

och lagrådet vill siirskilt med hiinsyn hiirtill inte föreslä någon annan 

reglering. Det hör dock framhiillas. att förbudet mot överklagande inte är 

alldeles tillfredsstiillande frtm riittssäkerhetssynpunkt. Här kan erinras om 

att frågan regleras pf1 annat siitt enligt bevissäkringslagen ( 18-21 ** ). Vid 

en mera allmän översyn av de aktuella författningarna kan det finnas skäl 

att ta upp den herörda regeln till omprövning. 

Godtas lagrådets förslag beträffande 4 kap. 2 § LPP. bör vidare hänvis

ningen till denna paragraf utgå ur 8 kap. 4 §. 
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8 kap. 5 * 
Med hänsyn till att i 8 kap. 2 § andra stycket en förtydligande regel har 

getts om besvärstiden vid liinsriittens beslut om utdömande av vite. bör för 

konsekvensens skull en liknande regel ges i 8 kap. 5 ~ om kammarrättens 

beslut i dessa frågor. Godtas vad lagrådet föreslagit under 8 kap. 3 * i fråga 

om förhandsbesked. bör vidare en bestämmelse om besvärstid vid kam

man-ättens beslut i sådana mål införas i 8 kap. 5 ~: tiden kan förslagsvis 

bestlimmas till en månad från det klaganden erhållit del av beslutet. 

8 kap .. 6 * 
Reglerna om anslutningsbesvär gäller för närvarande beslut om faststlil

landc av skatt. om efterbeskattning samt om förhandsbesked. De bör 

rimligen inte utvidgas till andra områden. Lagrådet ifrågasätter vidare om 

anslutningsbesvär fyller någon angelägen funktion i mål om förhands

besked: sådana besvär är inte möjliga vid förhandsbesked vare sig enligt 

taxeringslagen eller mervärdeskattelagen. och det synes önskvärt att även 

den nu berörda frågan regleras på ett enhetligt sätt i de aktuella författning

arna. Lagrådet förordar att i 8 kap. 6 * första stycket efter orden "ett 

beslut" inskjutes "om fastställande av skatt eller om efterbeskattning". 

8 kap. 7 * 
I fråga om förutsättningar för besvär i särskild ordning torde det vara 

överflödigt att särskilt ange att omprövningstiden enligt 4 kap. 3 § skall ha 

gått ut eller slutligt beslut ·skall ha meddelats enligt 4 kap. 5 ~:detta torde 

iindå följa av systemets uppbyggnad. 
Godtas vad lagrådet anfört under 4 kap. I - 3 §~. bör lämpligen i punkt I. 

3 och 4 om skatten användas uttrycket "fastställts" i stället för "beslu

tats". 

Mot formuleringen av punkt 2 kan särskilt anmärkas. att uttrycket 

"uttagits" niirmast tyder på att skatten skall ha erlagts. och att ordet 

''händelse" enligt terminologin i 4 kap. I *används bara för skattepliktiga 

förhållanden av vissa slag. 

Lagrådet förordar att paragrafen. i närmare .anslutning till 55 * mervär

deskattelagen. fär följande lydelse: 

"Den skattskyldige får anföra besvär i särskilt ordning om 

I. skatten har fastställts i strid med bestämmelserna om vem som är 

skattskyldig eller vad som är skattepliktigt. 

2. skatten har fastställts mer än en gång för samma skattepliktiga förhål

lande, 

3. skatten har fastställts till ett belopp som viisentligt (i'!erstiger vad som 

rätteligen bort utgå och detta beror pt1 att den skattskyldige underlfitit att 

lämna deklaration eller infordrad uppgift. eller föranletts av felaktighet ... 

uppgift. eller 

4. skatten borde ha fastställts till ett väsentligt ... åberopar. 

Besvär enligt ... niir skatten fastställdes och det framstår ... riittelse ... 
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9 kap. 3 * 
I lagförslaget sakna~ direkt motsvarighet till regeln ·i 124 ~ tred.ie siyi2ket 

iaxcringslagen. enligt vilket vid prövning av fnlgor hetriiffandc vites utdi.i

nuinde ocks;\ friiga huruvida och med vilket belopp vitet hade bort fi.irebg

gas kan komma under bedömande. Hiir liksom i andra fall kan dl:! synas 

ön sk viirt med en likformig reglering i de hiida lagarna: hestiimmelserna om 

jiimkning av vitesheloppet i 9 kap. 3 ~ tredje stycket har inte alldeles 

sariima innehörd. Lagräckt förordar att bestiimmelscn ersätts av en mnt

svarighet till taxeringslagens regel. 

ÖYcrgangshcstämmelscrna 

Den avsedda innebörden av p1111/.:1 :! framtriidcr hiittre om orden .. som 

hiinfor sig till"' utbyts mot .. för vilket deklaration skulle ha Wmnats ... 

Syftet med de skiirpta reglerna om skattekontroll br vara att de genast 

skall kunna :mviindas iiven om de avser forh;lllande som hiinför sig till 

tiden före lagens ikrafltriidandc. En siidan tilliimpning, vilken far anses 

rimlig. förutsiitter emellertid att undantag görs från den huvudregel som 

framgiir av punkt 2. I denna punkt bör diirför tilliiggas att reglerna i 3 kap. 

skall tilliimpas ocks[1 på iildre förhf1llandcn. 

Syftet med p1111/.:1 3 torde biittre framtriida om "'redovisningsskyldighe

ten·· uthyts mot "cleklarationsskylclighcten" och vidare i qiillct för "den 

nya lagen .. insätts "den nya redovisningsorclningen · ·. 

Vad angår (11111/.:1 fJ torde man behöva uttryckligt reglera fallen df1 skatten 

anses fastställd genom slutligt beslut enligt 19 ~andra stycket IXK och niir 

fristen för efterbeskattning gfot ut enligt 21 * LFK. I dessa situationer bör 

av riittssiikerhetsskiil äldre regler giilla. Lagrådet förordar att punkten för 

följande avfattning: 

"6. De övriga hcstämmelserna i 4 kap. tilliimpas iiven pä äldre förhäl

landen. Beslut om faststiillande av skatt enligt 3 eller .'i ~eller om efterbe

skattning för dock inte meddelas om tiden för meddelande av motsvarande 

beslut enligt den gamla lagen gått ut vid elen nya lagens ikrafttriiclande. ·· 

I anslutning till p1111/.:t 8 kan anföras följande. I fråga om restavgift och 

riinta innehåller de föreslagna överg{mgsbestämmelserna inga särskilda 

regler. Detta torde innehära att den gamla lagens bestämmelser skulle 

komma att gälla i samtliga fall. dfi skatten avser äldre förhållanden. Enligt 

lagr:ldets mening möter det dock inte några betänkligheter att låta den nya 

lagen i dessa delar få tillämpning även på iildre förhållanden under förut

sättning att den tidpunkt då skatten skall erläggas - till följd av deklaration 

eller heskattningsmyndighetcns hcslut - infaller efter elen nya lagens 

ikrafttriidande. Lagrådet föreslår en sfidan reglering. Vad angar ränta bör 

dock rimligen riintesatsen hestämmas efter vad som föreskrivs i den gamla 

lagen i den miln riintan belöper på tid före den nya lagens ikrafttrildande. 
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Under hiinvisning till det anförda föreslitr lagril.det att punkt 8 av över

giingshestiimmclserna kompletteras med fiirslagsvi'i följande: .. Bestiim

melserna om restavgift och riinta i den nya lagen tilliimpas även pil iildre 

fiirhiillanden. om skyldigheten att hetala skatten. till fiiljd av deklaration 

eller heskattningsmyndighetens heslut. intriitt efter den nya lagens ikraft

triidande: dock heriiknas riinta. som avser tid före ikrafttriidandet. efter de 

procenhatser. som anges i 27 och 29 ~~gamla lagen.·· 

1'1111kt I:!. i övergitn!!sbestiimmelserna framstitr niirmast som ett undantag 

friin den allmiinna hestiimmelsen i punkt 13. Lag6idet fi.ireshir. att f?t111k113 

flyttas upp som punkt 12 och att som en andra mening i denna punkt 

tilliiggs: '"Den upphiivda lagen giiller dock fortfarande ...... (se punkt 12) 

...... tillfiilli!! vinstskatt."" 

Till de sitlunda angivna fall diir den upphiivda LFK alltjiimt skall giilla 

hiir fogas s:ldana fall. diir de nya övergi'tt1gshesttimmelscrna i de siirskilda 

lagar som niimns i I kap. I ~ innebiir att LFK alltjiimt skall tilliimpas. 

Lagriidet förcsliir att som en sista punkt i övergiingshestiimmelserna i LPP 

intas följande regel: .. I). I den mitn lagarna under I kap. I ~ innehällcr 

siirskilda övcrgilngsrcglcr som strider mot punkterna 2-12. !!iiller i stiillet 

dessa regler."" 

Vad angår övriga lagförslag hiir inledningsvis anmiirkas att. om lagriidets 

förslag till iindrad rubrik till LPP godtas. motsvarande iindring hiir göras i 

alla de hestiimmelser som hiinvisar till lagen i frftga. 

Lagen om särskild skatt a \'issa lottcri\'inslcr 

I andra stycket sista meningen sker en hiinvisning till LPP. vilken lag 

omtalas först i 4 ~- Liimpligen hiir regeln i stiillet uttryckas utan att LPP 

hehi.iver niimnas. Lagri\.det förordar att meningen i stiillct formuleras sii: 

.. Riinta utgår inte pil ;itcrhetalat helopp ... 

Lagen om särskild varuskatt 

I) h ~ 

Av motiveringen till paragrafen framgår att bestiimmelsen i första 

stycket iir avsedd att utgöra en materiell regel av innebörd att. om den 

sammanlagda verksamheten för ett beskattningsår inte omfattar 500 kg av 

de berörda varorna. sf1 skall skatt inte utgft. Om skatt har betalats under 

året men det senare visar sig att kvantiteten inte uppn{itt 500 kg skall 

återbetalning ske. medan i motsatt fall skatten skall betalas in. Den av

sedda innebörden har inte kommit till tillfredsstiillande uttryck i lagtexten. 

Denna handlar enligt sin lydelse om befrielse från att '"lämna deklaration 

och hetala skatt". Ef"tersom. deklaration i princip skall avlämnas för varje 
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löpande kalenderm<'inad kan det inte vid deklarationstillfiillet med siikerhet 

bedömas om kvantiteten aktuella varor för hela beskattningsi·1ret kommer 

att understiga eller överstiga 500 kg. Enligt lagr;idets mening hör lagtexten 

utformas så att den innehiiller en rent materiell regel om att skatt~kyldighet 

inte föreligger om den aktuella verksamheten för ett beskattningsiir inte 

omfattar 500 kg. Av en sådan regel följer d;i automatiskt att erlagd skatt 

skall återbetalas om kvantiteten visar sig inte uppg{i till det angirna griins

viirdet och att betalning skall ske om verk~amheten varit större men 

betalning inte skett tidigare. Fdgan huruvida deklaration skall avges lii

pande och skatt betalas i anslutning diirtill ff1r hediimas efter ett antagande 

om den kommande vaksamhetens tolalu omfattning fi.ir beskattningsåret. 

Nägra siirskilda bestämmelser i detta hiinseende torde inte erfordras i 

lagen. Finner riksskatteverket att niigon. som inte Jiipande Himnar deklara

tion. skiiligen kan antas vara skattskyldig. kan verket föreliigga honom att 

liimna deklaration: se 3 kap. 2 ~ LPP. 

Lagriidet föresl{ir att paragrafen ges följande utformning: 

"Skattskyldighet föreligger inte för siidan tillverkning av ch,lklad- och 

konfektyrvaror som under ett beskattningsiir tillsammans med verksamhet 

som avs.::s i 5 * andra stycket omfattar högst 500 kilogram varor av detta 

slag. 

Bestiimmelscn i första stycket giiller inte om verksamheten för ett tidi

gare beskattningsår omfattat mer iin 500 kilogram choklad- och konfektyr

varor. Riksskatteverket för dock medge att hestiimmelsen tilliimpas i..lcksii i 

sildant fall under förutsiittning att verksamheten kan beriiknas i fortsätt

ningen per beskattnings{ir omfatta högst 500 kilogram varor av detta slag ... 

Lagen om prisreglering på jordbrukets om"råde 

2H 
Med hänsyn till inneh{1llet av I kap. I * LPP bör bestiimmelsen formule

ras som en erinran om LPP. förslagsvis pil detta siitt: "Regler om förfaran

det vid uttag av avgifter som avses i denna lag linns i lagen om ... · · 

3H 
Hänvisningen till LPP i paragrafen lär avse endast LPP:s regler om 

skattekontroll. Lagrådet förordar att den allmiint hållna hestiimmelsen i 

paragrafens första mening preciseras pc'1 följande sätt: "För tillsyn av' 

efterlevnaden av bestämmelserna i 28, 29 och 31 *~ giiller i tilliimpliga 

delar vad som föreskrivs om skattekontroll" i LPP. Den följande mening

en. som i sin föreslagna lydelse iir sv;'\rtillgänglig. hör lämpligen formuleras 

så: "Därvid skall vad i niimnda lag siigs om heskattningsmyndighet giilla 

jordhruksniimnden. Vad som sägs om skattskyldig skall gälla den som iir 

skyldig att använda dvara och vad som siigs om skattepliktig vara skall 

giilla sådan vara som enligt 28, 29 och 31 ~* denna lag avses med tillverk

ningen eller försäljningen.·· 
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Den straflliestiimmel'e som intagit~ i para!,!rafcns tredjc stycke har inte 

mntiver<1ts i rcmissprotokollet. Det kan anmiirkas att bestiimmelsen delvis 

mnt,\'arar den nu\'arandc regdn llm straff fiir hmtt mot 4 * LFK: dessut

om har "kctt cn anpa'isning till regeln i 10 *skattebrottslagen. som intc iir 

tilliimplig i fiircvarande situation. Detta innehiir att cn viss utvidgning skcr 

a\· dct straflhara omri'tdet. Lagrildet har ingen erinran mot förslaget i denna 

del. 

Lagl'n om skatt på annonsl'r och reklam 

lh ~ 

\led hiinsyn till att heskattningsaret enligt I kap. 9 * LPP inte alltid 

hehö,·er vara lika lfingt som ett kalenderf1r torde reglcrna om redovisnings

'kvldighet i fiirevarandc paragraf kunna leda till resultat som inte ;1syftats. 

Andringen synes inte böra genomföras pii föreslaget sätt. Detsamma kan 

siigas om det diirmed sammanhiingande fiirslagct till iindring i 24 *· 
24 * 

Lagddet erinrar om vad som anförts under In*· 

2H 

Lagr[1det erinrar om vad som anförts under 8 kap. 3 * LPP om förhands

besked enligt förevarande lag. 

30 * 
Bestiimmclscn avser vissa fall diir LPP iir tillämplig beträffande skatt på 

annonser och reklam. Den allmiinna hiinvisningen till LPP finns intagen i 

33 *· Uimpligen bör den speciella rcgeln i 30 * ansluta till den generella 

bestiimmelscn otn LPP:s tilliimpning såsom ett andra stycke i 33 *· Lagrå

dct förordar att 30 * upphiivs och att - med visst förtydligande av hänvis

ningen till LPP:s kontrollregler - 33 *andra stycket utformas pä följande 

siitt: "'Bestiimmelserna i 3 kap. 5 * niimnda Jag om kontroll hos annan än 

skattskyldig skall tilliimpas ... reklamtrycksak framställs." 

Lagen um iivcrlastavgift 

HH 

Rland de lagrum i LPP vartill första meningen i paragrafen hänvisar 

torde även böra nämnas 9 kap. 2 och 3 ~*· 

Om man godtar lagrådets ståndpunkt att bl. a. lagen om överlastavgift 

bör fullstiindigt ange vilka förfarandebestiimmelser som skall gälla (se ovan 

vid 1 kap. 2 * LPPJ. bör andra meningen i förevarande paragraf ersättas av 

följande två meningar: "Beslut att upplysning skall inhämtas får fattas. 
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utom av länsstyrelsen. av riksskattcverket efter samr<id med liinsstyrds..:n. 

Vad i 3 kap. 9, 11, 13 och 15 ** niimnda lag siigs om hcskattningsmyndig

heten skall diirvid i stiillet giilla riksskatteverket." 

Lagen om avgift på vissa dryckesförpackningar 

2 och 3 §§ 

Den föreslagna ändringen innehiir att i 2 * endast kvarstfo· en regel om 

vart avgift skall betalas i ett specialfall. medan huvudfallet framgilr av 

LPP. Lagens uppbyggnad blir diirigenom nf1got svårförstt1elig och mindre 

tillfredsställande fran systematisk synpunkt. Lagr{idet föresliir att - trots 

att inte heller dt:nna lösning iir helt idealisk - hestiirnmclsen i 14 * knytes 

till 2 § sasom ett första stycke i denna paragrar. - Nögon iindring i 3 § 

behöver då inte vidtas. 

Vägtrafikskattelagen 

Enligt vad som framhållits under I kap. 2 * LPP hör viigtrafikskattclagen 

innehålla en fullständig reglering av vilka förfarandehestiirnmelser som 

skall gälla, något som inte är fallet enligt det remitterade förslaget. I 

enlighet härmed hör en hestämmelse motsvarande 3 kap. 7 § första stycket 

andra meningen och andra stycket andra meningen samt h kap. I § första 

stycket sista meningen i det remitterade förslaget till LPP infiiras i viigtra

fikskattelagen (se nedan under 30 a och 30 h **>· Vad som föreslagits om 

vägtrafikskatt enligt I kap. 5 * andra stycket LPP framgiir diiremot redan 

av vägtrafikskattelagens hestämmelser. 

Formuleringen av paragrafens tredj·: stycke bör anpassas till vad lagra

det föreslagit under I kap. 7 § LPP. 

24 § 

Under hänvisning till vad lagrådet anfört under 4 kap. 10 § LPP siirskilt 

om användningen av uttrycket "fråga om efterbeskattning skall väckas" 

förordar lagrådet att avfattningen av förevarande paragrafanpassas till vad 

som där har föreslagits. 

26 § 

Lagrådet hänvisar till vad som föreslagits under 4 kap. 8 * LPP och 

förordar att andra meningen i förevarande paragraf iindras pi'1 motsvarande 

sätt. 
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Enligt tn:Jj.:: sty.:k.::t anJra m.::ning.::n av paragrafen skall kmtiokronors

griinsl.'n avsl.' sammanlagJa hcloppct av "flera samtidigt till fastsliillclse 

föreliggande skalleti!Higg". lkstiimmelsen stämmer med vad som giiller i 

dag men stitr i mohats till motwarande regler i 116 r * förqa sty.:kd 

tax.::ringslag.::n och 64 i * mervän.Jc-,kattclagen liksom till vaJ som torde 

vara inn.::hiirden av den för.::slagna hestiimmclscn i 7 kap. 9 * LPP. Lagrtt

det ifr~igasiiller om inte en iindring av stadgand.::t i viigtrafikskatlelagen bör 

överviigas. 

30 a * 
Siisom inledningsvis anförts und.::r rubriken till viigtrafikskattclagen bör 

- om lagriid.::h förslag under I kap. 2 ~ LPP godtas - i förevarande 

paragraf tas in .::n motsvarighet till 3 kap. 7 * första stycket andra m.::ningen 

oi.:h andra stycket andra mening.::n i det remitterade fi.irslaget till LPP. 

Lagriidet förordar att som ett andra stycke i paragrafrn tilliiggs: "Skattere

vision f{ir friretas. förutom av beskattningsmyndighet. av riksskatteverket. 

Vad i 3 kap. 9, 11. 13 och 15 ** siigs om beskattningsmyndighet skall 

därvid giilla riksskattevcrket. Bi:slut om s{1dan revision fattas av riksskat

teverket efter samriid med hcskattningsmyndigheten." 

30 h * 
I enlighet med vad som sagts under lagens rubrik bör i förevarande 

paragraf intas en motsvarighet till regeln i 6 kap. I * första styck.::t sista 

m.::ningen LPP i det remitterade förslaget <jfr iivcn 6 kap. 2 * första me

ningen samma förslag). Lagrildet förordar att andra meningen av 30 h * far 

följande lydelse: "Vad diir siigs om beskattningsmyndighct giiller riksskat

teverket. och vad som siigs om allmiint ombud giiller allmiint ombud enligt 
""I ~ •• 

-' s. 

31 * 
Enligt paragrafens första sty.:ke för utom allmiint Llmbud enbart "skatt

skyldig" föra talan mot beslut angilende bl. a. utdömande av vite. Enligt 

LPP kan emellertid vitesföreläggande riktas ocksi\ mot annan iin skattskyl

dig, ni1got som föranldt att i 8 kap. 2 * LPP i stiillet talas om "den som 

förpliktats utge vitet". Med hiinsyn härtill torde orden "eller utdömande 

av vite" höra utg~1 ur första sty.:ket samt 8 kap. 2 * LPP niimnas i tredje 

stycket bland de paragrafer i LPP som skall giilla iiven fi.ir viigtrafikskatt. -

Om lagrådets instiillning till överklagande av förhandsbesked godtas (se 

ovan under 8 kap. 3 * LPP). bör hland lagrummen i tredje stycket upptas 

o.:ksii den b~stiimmelse härom som enligt lagriidets förslag skulle tas in i 8 

kap. 5 ~ LPP. 

Regeln i ljiirde stycket att hesviirstid för allmänt ombud riiknas friin 

beslutets dag avser uteslutande de fall som niimns i första stycket. S{1vitt 
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giiller bt:svär över förhandsbesked framgiir regeln av hänvisningen till 8 

kap. 3 §. Regeln bör diirför liimpligen tas in i första stycket som rn andra 

mening och kan utformas sii: "Allmiint ombuJs hes värst id riiknas fr{in 

hcslutets dag." Fjiirde stycket kan diirvid utgii. 

Hevissäkringslag för skatte- och avgiflsproccsscn 

Syftt.:t med övergiingshestiimmdserna torde biittre komma fram om 

dt:ras andra stycke formuleras sil: "Siikrings<ltgiird som viJtagits med stöd 

av äldre bestämmelser skall efter den nya lagens ikrafttriidanJe anses 

vidtagen med stöd av denna." 

t:tsädeslagen 

6 § 

Om man godtar lagrådets stånJpunkt att bl. a. ut sädeslagen bör fullstän

digt ange vilka förfarandebcstiimmclscr som skall giilla (se ovan vid I kap. 

2 § LPPJ, bör paragrafen kompletteras. Lagrftdet föreslår att efter första 

stycket andra meningen inskjuts följande: "Vad som siigs om beskatt

ningsmyndighct i 3 kap. och 9 kap. 3 § nämnda lag skall dock gälla 

lanthruksstyrclsen. •· Den följande meningen kan di.i avfattas så: "Om 

annan iin statens utsädeskontroll utför statsplombering av utsäde, skall 

dt.:nnt.: dchitera avgiften för utsiidt.:skontrollcns riikning." 

Lagen om bctalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

Syftet med övergtmgsbestämmdst.:rna torde biittrc komma fram om 

deras andra stycke formuleras sii: "Åtgärd som vidtagits med stöd av iildre 

bestämmdst.:r skall efter den nya lagens ikrafttriidande anses vidtagt.:n med 

stöd av denna." 

Övriga lagförslag 

Lagriidet liimnar förslagen utan erinran. 
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Proposition om nya förfarandcrcgler för punktskatter och prisregle
ringsavgifter 

Anmälap av lagrådsyttrancJe 

Pöredragunden anmiiler lagriideis yttrande 1 över förslag till 

I. lag om punktsl-;atter och prisrcgleringsavgifter 

2. lag om änclring i lagen ( 1928: 376) om siirskild skatt å vissa lotteri-

vinster. 

3. lag om ändring i lagen (1941: 251) om särskild varuskatt. 

4. lag om iindring i lagen( 1957: 26~) orn allmiin energiskatt. 

5. lag om iindring i lagen ( 1961: 372) om hensinskatt, 

6. lag om iindring i lagen ( 1961: 394) 9m tobaksskatt. 

7. lag om ändring i lagen ( 1967; 340) om rrisregkring ril jllrdbrukcts 

omri1de. 
8. lag om iindring i skattebrottslagen ( 1971: 69). 

9. lag om ändring i lagen ( 1971: 1072) om förmiinsberättigadc skatteford-

ringar m. m .. 

10. lag om ändring i lagen ( 1972: 266) om skatt pti annonser och reklam, 

11. lag om änl)rins i lagen ( 1972: 43Sl om överl~~tavgift. 

12. lag om ii!ldrins i lagen (1972: 820) om skutt på spel. 

13. lag om iin~lrins i lag~n ( 1973: 37) om avgift pä vissa dryckesförpack

ningar. 

14. lag om ändring i viigtrafikskattelagen ( 1973: 601 l. 

15. lag om ämjring i lagen (1973: 1216) om siirskild av~ift för oljepro

dukkr, 

1 Beslut om lagdJsrcmiss fallal vid n:gcringssammanträdc den 21 april 1983. 
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16. lag om ändring i lagen ( 1974: 226) om prisreglering på fiskets område, 

17. lag om iindring i bilskrotningslagen ( 1975: 343), 

18. lag om ändring i bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och av-
giftsprocessen. 

19. lag om ändring i utsädeslagen ( 1976: 298). 

20. lag om ändring i lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt, 

21. lag om ändring i lagen ( 1978: 69> om försiiljningsskatt på motmfor

don. 

22. lag om ändring i lagen ( 1978: 144) om skatt på vissa resor. 

23. lag om ändring i lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter. 

24. lag om ändring i Jagen (1982: 691 J om skatt på vissa kassettband. 

25. lag om ändring i lagen ( 1982: 1200) om skatt pä videobandspelare. 

26. lag om ändring i lagen ( 1982: 120() om skatt på viss elektrisk kraft. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför: 

Lagen om punktskatter och prisreglcringsavgifter 

Rubriken 

Lagrådet har föreslagit den ändringen av lagens rubrik att däri uttryckli

gen anges att lagen avser förl"arandercgkr för punktskatterna. Enligt min 

mening finns emellertid inte anledning att anta att den i remissen valda 

lagrubriken skall ge upphov till några missuppfattningar. Det får anses vara 

angeläget att rubriken inte görs onödigt läng. Jag föreslår därför att lagen 

ges den rubrik som angavs i remissen. 

I kap. 

I fdga om totalisatoravgiften avser jag att särskilt lägga fram förslag till 

ny lagstiftning. Därvid får överviigas i vilken utsläckning LPP: s fötfaran

deregler bör göras tillämpliga. Även denna nya lagstiftning avses kunna 

triida i kraft senast den I juli 1984. Som lagnldet funnit bör dätfor inte nu 

föreslits att LPP skall gälla för avgift enligt kungiirelsen (1973: 717) om 

uppbörd m. m. av tot•tlisatoravgifl. 

Jag biträder vidare lagrädets förslag att de bestiimmelser som gäller 

viigtrafikskatt m. m. i sin helhet tas in i resp. skatteförfattning. och att i 2 ~ 

endast en allmän hänvisning till dessa förfottningar görs. Jag förordar 

vidare att de föreslagna justeringarna i 3 och 7 ** genomförs. 

Diiremot bör enligt min mening i 8 § begreppen skattskyldighet och 

skattskyldighetcns inträde anges. Begreppen skall visserligen inte niirmare 

preciseras här. eftasom detta görs i skatteförfattningarna. För att de 

följande bestämmelserna i LPP skall bli förstf1eliga iir det emellertid önsk

viirt att det rethtn i inledningen anges att Je niimnda begreppen återfinns i 

17 Riksda;:c11 1983/8./. I .1t1111l. ;\r 71 
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skatteförfattningarna. Jag förordar saledes all paragrafen kvarstår. men att 

den omformuleras så att det klart framgår att den enbart har upplysande 

karaktär. 

2 kap. 

Lagrftdets förslag till utformning av I * och 3 kap. 2 * utgör ett förtydli

gande av bestämmelsernas innebörd och bör följas. 

I frftga om utformningen av 9 * mäste som lagrådet anmärkt laga förfall 

t.ex. på grund av sjukdom kunna beaktas oavsett om beslut om anstiind 

har medgetts eller inte. Även i en sttdan situation föreligger dock behov av 

regler som ger utrymme för ett formellt anståndsbeslut. Det iir t.cx. inte 

säkert att den deklarationsskyldige genast kan avge deklaration s~t fort det 

laga förfallet upphör. Den i remissen valda utformningen av 9 * överens

stämmer med vad som gäller för merviirdeskatt enligt kungörelsen 

( 1970: 150) om anstånd med all lämna deklaration för mervärdeskatt. Jag 

ansluter mig ändå till lagrådets bedömning att bcstiimmelsen i LPP bör 

kunna utformas utan att lagaförfulls-situationcn anges. De särskilda Llm

stiindigheter som skall föreligga eller ha fördegat för att ansti\nd skall fo 
medges bör dock vara av den art att de i och för sig kunnat äberopas som 

laga förfall. 

De av lagrådet i övrigt föreslagna ändringarna i detta kapitel bör genom

föras. 

3 kap. 

De av lagrildct föreslagna ändringarna i 2 och 5 ** innebiir, liksom 

ändringen i 2 kap. I*· ett förtydligande av besliimmelsernas innebörd. 

Paragraferna bör ändras pfi föreslaget siilt. Genom iindringen i 5 *kan dock 

regeln i 7 * om hos vilka skallerevision mr ske behöva knmplcttcras. Även 

hos den som inte styrkts vara skattskyldig men som skiiligen kan antas 

vara dett<t bör revision fä företas. Jag föreslår att 7 * iindras i enlighet med 

delta. 

Siirbcstiimmelserna om skatterevision i fråga om viiglrafikskatt och 

viixtföddlingsavgift i 7 * kan som lagr[idet föreslår utgii ur LPP. Jag före

slår att de flyttas till viigtrafikskattelagen resp. utsiidcslagcn. 

Lagriidets övriga förslag till iindringar bctriiffondc delta kapitel bör 

genomföras. förslaget till 12 ~ biir dock komplelleras sil att del framgilr att 

den hos vilken revision sker är skyldig att utan dröjsmål tillhandahiilla de 

handlingar som skall granskas. 
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4 kap. 

Jag förordar att den av lagrådet föreslagna terminologin vad gäller rubri

ken och I - 3 *~ följs. eftersom detta ger t:n bättre överensstämmelse med 

mavärdcskattelagt:ns regler. Det kan livt:n vara till fördel att man pft detta 

sätt inte behöver skilja pil termerna "beslut" och "nytt beslut"". Jag delar 

liven lagrådets uppfattning att det lir till fördel om 3 * andra stycket utfor

mas s[i att slutligt beslut alltid meddelas om ansökan om beslut kommer in 

st:narc iin t vä månader före utgången av den treåriga beslutsfristen. Därige

nom behöver heskattningsmyndigheten under t vfimånadersperiodcn inte 

avgöra om ansökan avser ett "vanligt .. beslut. som i så fall inte obligato

riskt behöver meddelas. eller ett slutligt beslut som måste meddelas trots 

den st:na ansökan. 

N~ir det gäller utformningen av tidsfristen för efterbeskattning. 10 *·har i 

remissen valts samma metod som i ML. Bestämmelsen infördes i ML den 

I januari 1982. Det torde sakligt sett inte finnas någon anledning att ha 

olika regla inom ML och LPP på detta omriide. Emellertid kan sättas i 
fråga om uttrycket "fräga om efterbeskattning skall viickas" inte i vissa 

fall kan bli sviirtolkat. Eftersom beskattningsmyndigheten själv har att ta 

upp frågan om t:fterbeskattning kan det diskuteras vad som fordras för att 

fråga om cfterht:skattning skall anst:s ha viickts. Mot den bakgrunden och 

rncd hänsyn till vad lagrådet anfört om sambandet med övriga tidsgränser i 

kapitkt fär övi:rvligandt: sklil anst:s tala för att man behåller nuvarande 

princip friln 21 * LFK, dvs. att beslut om efterbeskattning skall ha medde

lats inom viss tidrymd. Jag iir säledes bi:redd godta lagrådets förslag till 

utformning av 10~. 

På förslag av lagn!dct hör i 8 kap. I ~ införas en rätt till besvär över 

beslut om rättelse. Lagrådet har anfört att beslut om fastställande av skatt 

enligt 3 §inte bör kunna rättas enligt I..\*· utan gi:nom ett nytt beslut enligt 

J §. På denna punkt har jag en annan mening. Det kan liinkas all ett fel 

upptiicks i ett heslut enligt 3 * sil sent att ett nytt beslut enligt 3 * inte nir 

rneJdelas. I detta fall bör iiven ett beslut t:nligt 3 ~ kunna riittas. 

Övriga av lagrådet föreslagna ändringar i kapitlet hänför sig i huvudsak 

till den iindrade terminologin i I - 3 ** och hör genomföras. 

S kap. 

I friiga om hiinvisni'lgen i I..\* i det remitterade förslaget till 69 * I mom. 

andra stycket uppbörd slagen kan niimnas att i prop. I 983i84: 58 föreslagits 

lindrade ri:gkr pa detta område. Ändringen innebiir att ö-skatteriintan skall 

motsvara det av riksbanken faststiillda diskonto som giiller vid utgiingen av 

december det föri:giknde ftret. Samma riintcsah skall anviindas med ett 

tilliigg av tre procentenhett:r fiir respifriinta. ansti'tndsriinta och annars niir 

betalning senareliiggs. 
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Dessa principer bör gälla även inom punktskatteomr<°1det. Jag föreslår 

s{1ledc~ att räntesatsen i de fall den skattskyldige skall betala riinta enligt 

12 * bestäms all motsvara diskontot vid utgt1ngen av december det förcgi1-

ende året med ett tillägg av tre procentenheter. Ränta enligt l3 ~ pt1 skatt 

som återbetalas bör dock beräknas utan tillägget. Lagtekniskt bör 14§ 

utformas så att räntebestämmelserna i sin helhet anges diir, utan hiinvis

ning till motsvarande bestämmelser i uppbördslagen. 

Jag vill i detta sammanhang föreslå en viss ändring av utformningcn av 

7 §. Enligt lagrådsremissen skall vid återbetalning av skatt en avriikning 

ske av sådan skatt som förfallit till betalning hos beskattningsmyndigheten. 

Bcstämmclsen innebär att t.ex. en skatteskuld som avser andra redovis

ningspcrioder eller andra punktskatter får avräknas före en eventucll ;\ter

betalning av skatt. Om en sådan skatteskuld avser tillkommande skatt som 

påförts genom beslut t.ex. enligt 4 kap. 3 § förfaller den dock inte till 

betalning förrän viss tid efter beskattningsmyndighetens beslut. Enligt 5 

kap. I * tredje stycket skall nämligen beskattningsmymlighetcn i detta fall 

bestämma när skatten skall betalas. Enligt min mening bör avriikning av en 

skattcskuld som uppkommit på detta sätt fä avräknas vid en eventuell 

iiterbetalning av annan skatt, även om skulden inte förfallit till bctalning. 

Jag föreslar därför att 7 § utformas så att avräkning får ske av skattcbelopp 

för vilka den skattskyldige står i skuld hos beskattningsmyndigheten. Har 

anstfrnd, i samband med besvär över beslut om skatt, medgdts enligt 5 ~ 

bör dock avräkning inte få ske. 

I fråga om den i lagrådsremissen föreslagna bestiimmclsen i 11 * om 

bdriclse från restavgift vill jag tillägga följande. Beslut om pMöring av 

restavgift skall ske i samma former som beslut om faststiillande av skall. 

Detta framgår av bestämmclsen i I kap. 4 § andra stycket. Även niir det 

giiller iircnde om befrielse från restavgift bör samma beslutsformer använ

<las. Jag föreslår att en utlrycklig bestämmelse om detta tas in i paragrafcn, 

pi't samma sätt som skett i 47 §tredje stycket ML. Det innebiir all ett beslut 

i iirende om befrielse frän restavgift får överklagas först niir ett slutligt 

beslut har meddelats om den sökta befrielsen. - Paragrafen bör i övrigt 

göras mer lättillgänglig genom att den utformas utan m\gon hiinvisning till 

motsvarande bestämmelse i uppbördslagen. 

Jag förordar i övrigt att lagrådcts förslag till iindringar i detta kapitel 

gcnomförs. 

6 kap. 

De av lagriidet föreslagna iindringarna i I och 2 ~*bör i enlighet med mitt 

tidigare stiillningstagande genomföras. Detta föranleder en justering i viig

trafikskattelagen. 

Lagriidcts förslag till komrlettering av 3 § finncr jag viilgrundat. och 

paragrafen bör fii den av lagriidel angivna utformningen. 
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7 kap. 

Vid utformningen av detta kapitel i lagrådsremissen har beaktats att 

skattetilläggsutredningen ( Fi 1976: 06) liimnat förslag till helt ny lagstiftning 

niir det gäller sanktionsavgiflerna. bl. a. på punktskattesidan. Utredning

ens betänkande bereds f. n. i regeringskansliet. Med hänsyn till detta finner 

jng det inte motiverat att nu ändra utformningen av I * tredje stycket eller 

9 * på siitt som lagrådet föreslagit. Den i remissen valda lydelsen överens

sUimmer med gällande lagstiftning iiven inom mcrviirdeskatteområdet och 

en iindring hör inte genomföras enbart för punktskatternas del. Utform

ningen av bestämmelserna är enligt min mening inte heller sådan att någon 

tvekan behöver r;\da om deras innebörd. 

Diiremot hör de föreslagna bestiimmclserna i I * första stycket sista 

meningen och 6 * tredje stycket andra meningen utgå. De erfordras inte 

eftersom besvär i siirskild ordning skall kunna anföras enligt LPP. 

8 kap. 

Jag förordar att den av lagrådet föreslagna rubriceringen av 1-6 §§ 

genomförs. 

Även i frftga om uppriikningen i I § av de beslutstyper som skall kunna 

överklagas delar jag lagrttdets uppfattning att vissa ändringar erfordras. 

Det torde som lagrftdet anfört vara mindre lämpligt att stadga en särskild 

besvärsriitt i fr<lga om skattetillägg. Detta skulle kunna medföra en be

sviirsriitt vad gäller skattetilliigget i ett beslut om skatt. trots att besvärsrätt 

inte föreligger niir det gäller skatten om inte slutligt beslut om denna har 

meddelats enligt 4 kap. 5 §. I stället bör beslut om skattetillägg ha samma 

karaktär som ett beslut om fostsliillande av skatt enligt 3 kap. Detta 

framgftr ockstt av stadgandct i I kap. 4 § andra stycket. Ett besiut om 

skattctilHigg skall sfdcdes inte ftt överklagas om det inte har meddelats med 

stöd av 4 kap. 5 *· dvs. är slutligt. Denna bcsvärsordning gäller även för 

mcrvärdeskatten. 

Även när det giillcr beslut om förseningsavgift är det från praktiska 

synpunkter mest liimpligt att besvär får anföras först när slutligt beslut har 

meddelats. Begärs slutligt beslut om en förseningsavgift som påförts vid en 

skattedebitering torde vanligen inte erfordras att slutligt beslut också med

delas om sbttcn eller ett eventuellt skattetillägg. 

Jag förordar därför att i bcsvärsbcstämmelsen i 8 kap. I ~ inte tas in 

nf1gon siirskild besvärsrcgel niir det gäller de särskilda avgifterna. I stället 

bör bestämmelsen inledas med att beskattningsmyndighetens slutliga be

slut om skatt (vari enligt I kap. 4 * innefattas även beslut om särskild 

avgift) får överklagas. 

Beslut om rättelse bör som lagr<ldet påpekat kunna överklagas. Som jag 

tidigare har anfört bör rättelse endast få ske av inte omprövningsbara 

beslut. 
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I fråga om 3 ~ och besvärsordningen i fråga om förhandsbesked vill jag 

framhålla följande. 

Förhandsbesked inom punktskatteområdet meddelas f. n. ytterst spar

samt. Antalet besvärsiirenden är därför litet. För förhandsbesked när det 

gäller andra skatter än reklamskatt förs besvär över riksskatteverkets 

beslut f. n. i kammarrätt. Antalet besvärsilrenden är blott några enstaka 

per år. Besviir niir det gäller förhandsbesked om reklamskatt förs redan nu 

direkt i regeringsrätten. Antalet ärenden om reklamskatt torde vara minst 

lika stort som i fråga om alla andra punktskatter tillsammans. 

Niir det giiller besvärsordningen för förhandsbesked om reklam~katt. 

som tillkom efter beslutet om den av lagrådet nämnda reformen inom 

förvaltningsrättskipningen. kan nämnas att den infördes på initiativ av 

skatteutskottet !SkU 1972: 29). Enligt utskottet fanns starka skäl som 

talade för att regler tillskapades som gjorde det möjligt att snabbt få 
förhandsbesked om denna skatt. 

Såviil när det gäller reklamskatten som övriga punktskatter iir det ofta av 

mycket stor betydelse för de skattskyldiga att ett bindande förhandsbesked 

snabbt kan erhållas. Detta beror på skatternas karaktär av överviiltrings

skatter. Ar det exempelvis fråga om en punktskatt som tas ut vid försiilj

ning av varor kan det vara av yttersta betydelse för den skattskyldige att i 

förviig få besked om en viss vara är skattepliktig och hur skatten skall 

beriiknas. Mi.;;sbedömer en skattskyldig denna fr{iga och exempelvis tar ut 

för låg sl;.att saknar han normalt möjlighet att sedan f;I tiiåning för skatten. 

För att miijligheten att erhålla förhandsbesked skall ha något praktiskt 

värde i dessa fall är det därför ofta nödvändigt att förfarandet giirs snabbt. 

Ett bindande förhandsbesked bör kunna erhållas med liten tidsutdriikt. 

Enligt min mening bör diirför den besviirsonlning som giiller för för

handsbesked vad avser direkt skatt och mervärdeskatt giilla även för 

förhandsbesked när det gäller punktskatterna. Detta innebär visserligen att 

antalet iirenden i regeringsrätten ökar något. Det nuvarande antalet besvär 

är dock så l~tgt att regerings rättens arbetssituation inte enbart pä grund av 

dessa hesviirsiirenden kan påverkas nämnviirt av den ändrade besviirsord

ningen. Möjligheten att erh~llla förhandsbesked vidgas dock enligt försla

get. och detta kan leda till en viss ökning i antalet meddelade fiirhands

hesked. 1 vart fall pf1 lite hingre sikt finns det dock inte anledning att anta 

att antalet hesvärsiirenden skulle bli siirskilt stort. ~fot denna hakgrund 

finns det enligt min mening inte skiil att nu av~tå fri"tn att genomföra den av 

utredningen föreslagna enhetliga besvärsordningen vad gmler förhands

besked för punktskatterna. 

När det gäller anslutningsbesvär enligt 8 kap. 6 ~ torde sådana besvär i 

huvudsak ha betydelse vid överklagande av beslut om fastställande av 

skatt och om efterbeskattning. Något avgörande skiil mot att tillåta anslut

ningshe5vär även i andra fall torde inte finnas. D:1 behovet av regeln i 

andra fall torde vara mycket hegränsat bör dock som lagrildet förordat en 
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inskränkning kunna ske. För detta talar iiven att den föreslagna tiden för 

anslutningsbesvär skulle behöva bestämmas till annan tid iin en månad i 

vissa fall. t.ex. niir det giiller utdömande av vite. Regeln om anslut

ningshesviir synes därför bli enklast att tilliimpa om den utformas på det 

siitt som lagddet föreslagit. Jag förordar att paragrafen får denna utform

ning. 

Lagr<°1dets förslag till utformning av 4. 5 och 7 ~* bör följas. 

9 kap. 

Innebörden av hesttimmdsen i 3 * sista stycket skall givetvis vara den

samma som motsvarande regel i taxeringslagcn. För att detta skall vara 

tydligt kan det som lagri\dct anmiirkt vara ait föredra om hestiimmelscn 

direkt utformas efter förebild av 124 s tredje stycket TL. Jag föreslår att 3 § 

utformas i enlighet diirmcd. 

Övergångsbestämmelserna 

Huvudregeln i punkt 2 om tilliimpningen av iildre bestiimmclser bör som 

lagrt1det anmärkt kunna förtydligas. Den gamla lagen bör generellt tilläm

pas i fr~1ga om skatt för vilken deklaration skulle ha lämnats före ikraftträ

dandet. Jag fi.ireslär att bestämmelsen utformas på det siittet. Denna regel 

får sedan modifieras i de följande punkterna. Avsikten iir emellertid att 

kontrollreglerna i 3 kap. genomgäcndc skall fö användas efter ikrafttriidan

detidpunkten även om fråga är om skatt som hänför sig till tiden dessförin

nan. Denna bestiimmelse m<lste. som lagrfalct anmärkt, uttryckligen foras 

in i punkt 2 om den omformuleras på sätt som jag nu förördat. 

Med den nu föreslagna utformningen av punkten 2 erfordras enligt min 

mening ocksfi ett fi.irtydligan<lc av hur ärenden om indrivning av skatt skall 

hanteras i samband med att den nya lagen triider i kraft. Ärenden som har 

liimnats till indrivning före ikrafttriidandct bör hanteras enligt de nya 

bcstiimmclscrna i 5 kap. 16 ~ niir dessa har trätt i kraft. Detsamma bör då 

givet vis giilla Iirenden om indrivning som överltimnas till knmofogdemyn

dighet efter ikrafttr;:ictandct men avser skatt som hänför sig till tid före 

ikraftträdandet. En bestiimmelse av denna innebörd bör lämpligen tas in 

under punkten 8. 

Jag förordar vidare att punkten 3 förtydligas på det sätt som lagrådet 

föreslagit. 

Lagrådet har vidare föreslagit att i punkten 6 tas in ett uttryckligt 

undantag från tilliimpningen av de nya best:immelserna om beslut i de fall 

att bcslutsfristen vid ikraftträdandetidpunkten gått ut enligt äldre bestäm

melser. Enligt min mening för detta anses följa redan av allmiinna prin

ciper. Det kan dock vara av visst värde att en bestämmelse om detta 
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uttryckligen tas in här. Jag föreslår att tillägget utformas på sätt som 

lagrådet förordat. 

Vid den nyss förordade omformuleringen av punkten 2 bör som lagrådet 

anger punkten 8 kompletteras så ·att. även om deklaration skulle ha läm

nats före ikraftträdandet. de nya reglerna om restavgift och ränta kan 

tillämpas om skyldigheten att betala skatt har inträtt vid ikraftträdandet 

eller senare. Den kompletterande bestämmelsen bör lämpligen utformas på 

det siitt som lagrådet föreslagit. 

Lagrfidets förslag beträffande punkterna 12-13 hör genomföras. 

Lagen om särskild skatt å vissa lotterivinster. 

Lagrådets förslag till ändrad utformning av 3 *innebär en förenkling och 

hör genomföras. 

Lagen om särskild varuskatt 

Bestämmelsen i 6 a ~ (6 b ~ i lagrådsremissen) bör på sätt som skett i 

fråga om mervärdeskatten (6 ~ ML) och reklamskatten (16 ~ reklamskatte

lagen) vara konstruerad så att redovisningsskyldighet. dvs. skyldighet att 

deklarera och betala skatt. inte föreligger vid tillverkning under en viss 

gräns. Att som lagrådet föreslagit konstruera regeln som en inskriinkning 

av skattskyldigheten skulle innebära en avvikelse från regleringen på andra 

omnlden. och dessutom medföra risk för komplikationer vid tilliimpning

cn. Jag förordar att bestämmelsen i huvudsak anpassas till 6 ~ ML. I de fall 

en skattskyldig har verksamhet av så liten omfattning att 500-kilosregeln 

kan bli tillämplig torde han normalt redovisa skatt för helårsperioder. I så 

fall uppkommer. när det efter beskattningsårets utgång är dags att avgöra 

om skatteredovisning skall ske. inte någon tvekan om redovisningsskyl

digheten. Jag föreslår dock att en regel motsvarande 25 s reklamskattela

gen införs även i lagen om särskild varuskatt. Således skall uttryckligen 

anges att återbetalning av skatt skall ske om skattskyldig inbetalt varuskatt 

trots att verksamheten omfattat högst 500 kilogram ett visst beskattnings-

r lagrådsremissen föreslogs att de nya bestämmelserna i 6 * f6 a * i lag

rådsremissen) skulle träda i kraft redan den 1 januari 1984. Avsikten 

därmed var att ge riksskattcverket möjlighet att förbereda hanteringen av 

de nya förfarandereglerna och ett nytt datasystem. Detta förberedelsear

bete har nu emellertid lagts upp pf1 annat sätt än vad som varit avsett. och 

även den nämnda bestämmelsen bör därför träda i kraft först den I juli 

1984. 
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Lagen om prisrcglcring på jordbrukets område 

Lagr{idcts förslag hctriilTande 23 och 33 ~* inncbiir förtydliganden av 

paragrafernas innebörd och hör följas. 

Niir det giiller den i 34 a ~föreslagna strnftbesUimmclscn kan först niirn

nas att skattcbrollslagcn ( 1971: 69J inte iir tilliimplig pi't prisreglerings

avgifterna. Beqiimmelscn i 10 *skattebrottslagen om fi.irs\'i'1rande a\' skat

tekontroll kan s{1lcdcs inte tilliimpas om hlikforingsskyldighet eller fiire

skriven skyldighet att flira och bevara riikenskaper ;lsido~iitts tich diirigc

nom JN: s kontroll verksamhet försviiras. Det i 34a ~ föreslagna tredje 

-.;t\'cket har utformats efter 10 ~ skattcbrotl'ilagen. Det ersiitter den stralT

besUimmelsc som nu linns intagen i andra stycket av paragrafen. vari 

stadgas bötesstraff for den som hryter mol bcstiimmelserna i 4 ~ l.1-K om 

bokföringsplikt m. m. Enligt 21 b * kan iin~n riksskatteverket i vissa fall 

vara heskattning-.;myndighet och mottagare av avgifter. Straflhcsliimmel

sen i 34 a * tredje stycket har jiimkats i enlighet härmed. 

Lagen om skatt på annonser och reklam 

16 och 24 ** m?iste som lagrådet anfört kompletteras med en regel om 

hur i paragraferna angivna redovisningsgriinser skall beräknas niir beskatt

nings[ir inte motsvarar tolv rm1nader. Detta kan intriiffa vid omläggning av 

riikenskapsiir. Jag föresl~ir att en proportioneringsregel införs. sii att om ett 

beskattningsår iir liingrc eller kortare iin tolv mf1nadcr skall de i paragrafer

na angivna griinscrna riiknas upp eller ned i motsvarande m{111. 

Jag delar lagriidets uppfattning att de i JO och 33 ** föreslagna besrnm

melserna kan sammanföras i en paragraf. 30 9 skall s{tlcdes utg<t och 33 * 
utformas pi'1 siitt som lagnldet föreslagit. 

Lagen om överlastavgift 

Lagddcts förslag hctriiffande utformningen av 10 *bör godtas. 

Lagen om avgift på vissa dryckesförpackningar 

Jag delar lagrådets uppfattning att det skulle underlätta förståelsen av 

lagen om redan i 2 9 togs in en hiinvisning till LPP. En sådan ordning.skulle 

visserligen avvika friin den föreslagna uppbyggnaden av de övriga punkt

skaltelagarna. men bör änd[1 lunna godtas. Jag föreslår således att 14 * i 

det remitterade förslaget utgår och att motsvarande stadgandc förs in i 2 *· 
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Viigtrafikskattclagen 

Vad giiller lagriidets förslag till ändrad utformning av 3. 24. 26. 30a och 

30 b ~~ har jag tidigare föreslagit motsvarande justeringar i LPP. Även 

lagr;'1dets förslag beträffande vägtralikskattelagen bör i dessa delar följas. 

I 27 *tredje stycket andra meningen finns f. n. en siirskilt för denna ska1! 

utformad regel om minsta skattetilliigg som skall p;iföras. Regeln, som i 

lagri'tdsremi\scn föreslfis oföriindrad. innebiir att det sammanlagda belop

pet av skattetilliigg som samtidigt fastställs skall uppgii till 50 kronor om 

pMiiring skall ske. Att regeln iir utformad pil detta siitt niir det giiller 

viigtrafikskatt beror pii att. i samband med efterbeskattning. beslut om 

skattetilbg!! ofta fattas för flera fordon tillhörande samma iigare. Skatte

tilliiggen kan dii avse ett stort antal skatteperioder. som dessutom varierar 

för fordonen. P;i grund av att skattebeloppen för ett fordon och en skatte

period ofta iir relativt smii iir det inte rimligt att 50-kronorsgriinsen för 

p;fföring a"v skattetilliigg skall tilliimpas för var:ie fordon eller skatteperiod 

för sig. Oen enda praktiskt liimpliga griinsdragningen i fri1ga om skatte

tilliigg i be-,lut om viigtrafikskatt är diirför enligt min mening att 50-kronors

griinsen får avse varje debiteringstillt'iille. Jag föreslitr sftledes all den 

nuvarande ordningen på detta omriide behålls. 

Lagri\dets förslag till komplettering av besviirsbestiimmelserna i 31 ~hör 

genomföras. 

He"issäkringslagen för skatte- och avgiftsprocessen samt lagen om 
hetalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

Jag flireslår att övergfmgshestiimmelserna till lagarna jiirnkas i enlighd 

med vad lagrådet förordat. 

Utsädeslagen 

I enlighet med mitt tidigare stallningstagande till lagrådets förslag om 

uppbyggnaden av LPP bör 6 ~ utsiideslagen kompletteras pil. det siitt lagrå

det flireslår. 

Lagen om dryckesskatt 

Av skiil som jag tidigare anfört niir det gäller övergångshestiimmelserna 

till lagen om särskild varuskatt saknas numera skäl att genomföra ändring

en i 13 ~lagen om dryckesskatt redan från den I januari 1984. Jag föreslår 

diirför att elen nya lydelsen av lagen i sin helhet skall triida i kraft först elen 

I juli 1984. 
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2 Kredittider för punktskatterna 

Pii förslag av skattekreditutredningen föreslog regeringen i propositio

nen 1982/83: 150 att skattekredittiden för skatt pii sprit och vin samt malt

och läskedrycker skulle minskas fr;\n 80 resp. 50 dagar till 40 dagar och för 

tobak Mm 45 till 40 dagar fr. o. m. den I januari I 984. Förslaget godtogs av 

skatteutskottet och riksdagen. I propositionen framhöll jag att en redovis

ningstid pft en månad och en betalningstid om 25 dagar var en rimlig tid. 

Den generella inriktningen för skattekredit utredningens fortsatta arbete dii 

dt:t giilldc övriga punktskatter horde. enligt vad jag framhöll. vara att 

angivna tider ockst1 skall giilla dem. s;\vida del inte finns siirskilda skiil som 

motiverade avsteg lhin dessa principer. Inga inviindningar riktades mot 

detta uttalande under riksdagshchandlingen. 

Skattekreditutredningen 1 har utifrt111 denna rekommendation. i hetiin

kandct Kortare kredittid för skatter på energi m. m .. Os Fi 198): 23. före

slagit iindrade redovisnings- och hetalningstider för särskild varuskatt. 

dryckesförpackningsavgift. kassettskatt. \'ideoskatt. reseskatt. reklam

skatt. spclskatt. lotterivinstskatt. bensinskatt. energiskatt och särskild av

gift pit oljeprodukter. Utredningens sammanfattning av betänkandet hiir 

fogas som hilaga I till protokollet i detta ärende. 

För de skatter som i dag redovisas i efterskott har utredningen inte 

funnit några särskilda skiil som motiverar annan redovisningsperiod iin en 

månad och en hetalningsfrist pii 25 dagar. Skattckrcdittiden föresliis såle

des hli 40 dagar för samtliga nfönnda skatter och avgifter. För oljepro

dukter förcslfts. för att mildra överg{mgen. att kredittiden förkortas etapp

vis. dels den I juli 1984 till 50 dagar. dels den I juli 1985 till 40 dagar. 

Övriga iindringar föreslås triida i kraft den I juli 1984. 

Utredningens samlade förslag framgår av tabellen nedan. 

1 Siirskild utredare rationaliscringschefen Åke Hjalmarsson. 
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Skatt. a\'gift Skattekredit- 1.ikvidi- Riintc- Eng{rng:s-
tid. dagar ll'hef- effekt. l'ffekt fiir 

lekt. 'talen. 
:-iuva- F.nlii.!t mil_i.kr. milj. kr. milj. kr. 
rande fo1,~1g I 3 '.:; I 5 r:; 

Siir,kild \·aru,katt htl 40 33 4.3 5.0 '0 
l)r~·ckc,/(irrack nin[,!s-
avgifl .'iO 40 2 tl.2 0.2 5 
Fi ,-r,iilj 11 i ng"kat t 
r··· llllltnrfordon 45 40 X 1.0 1.2 25 
Sk rt >In i ll)!"t\'gi l"t 4'> 411 I 0.1 0.1 
K:1".::11,kau 6."> 411 5 11.6 0. 7 6 
Vid.::t>,katt 6.'i 40 11 Il.X 0.9 7 
Rc-,e,katt 4' 41) 2 Il __ , tU 15 
RekL1rn,katt 6'> ~~;) 65 20 ~.r) J.0 21 125 1 115 

21 "i" 205 
Srchkatt hO <;<; Il. I 0.1 
I .llt t eri vi n't 'ka It 3tl ::!5 6 10 
H.:n,in,kall RO 411 7::!0 94 10!! 520 
Fner!!i,katt r<i hen,in !!Il 40 176 23 27 130 
Ener!!i,katt r<i 
andra hriin,len 65 40 3110 w 45 3011 
s:11·-,kild avgift för 
ol.iern1dukter 65 40 94 12 15 5 
Encrgi-,katt pii elkraft' ca 100 40 550 70 xo 250 

Summa 1924 24!! 2116,5 1349 

.-\11111. Anl,!ivna finansiella effekter iir hiir ;1vrundadr. 
1 Avser nuvarande tvi1miinadersredovisandc snm ;lrligen hctalar in netto 300 000 kr. 

<:ller mer i reklamskatt. 
'Av'c.r iivril!a nuvarande tviimånadersrcdovisande. 
-' A vscr 'cxr11ånadcrsrcdovi,andl'. 
·• Av,cr tolvm~1nadcrsredovisande. 
_< A v'er srclskatt ri"i hingospel. Spel skatt pii roulett inhctalas i förskott fort remiina

dl'r,rerioder. Ltn:dningen har inte forc,lagit n{1gon ändring för denna del av 
-,katten. 

'· Betydande osiikcrhet vidl[1der beriikningen av de fimrnsiella effekterna. 

Utredningens förslag har remi_ssbehandlats. En förteckning över remiss

instanserna och en sammanfattning av remissyttrandena hör fogas lill 

rrntokollet i detta iirende som hi/ag11 2. 

Den kritik som riktats mot förslagen vid remissbchandlingen har i hu

vudsak kommit från organisationer och representanter för de skattskyldiga 

ot:h giillt den för de skattskyldiga negativa effekten på likviditeten. I viss 

utsträckning har ocksf1 kritik riktats mot att den förkortade deklaratiuns

tiuen kan innebära att felaktigheterna i deklarationerna ökar. Kritik har 

ocksf1 riktats mot utredningens påstående att medverkan i skatteuppbör

den niirmast skall ses som en skyldighet för näringsidkare m. Il och att 

nfigon ersiillning i princip inte skall utgå för detta arbete. Några remissin

stanser anser det inte möjligt att ta ut kompensation för de ökade kostna

derna och de minskade ränteintiikterna. Företriidarc för oljeföretagen har 

framhfillit att den mycket kraftiga nedskiirningen av deras skattekredittid 
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mycket allvarligt komma att p{iverka fön.:tagen. Detta giillcr speciellt som 

branschens försiiljningsvolymer samtidigt kraftigt minskar. 

A andra sidan har myndigheter och andra som inte direkt fiiretrlider 

enskilda skattskyldiga tillstyrkt utredningens hela förslag pii de av utred

ningen <mförda skiilen. N{1gra har lH.:ks~1 framhidlit det tllllmlll'dcntligt 

angchigna i att statens likviditet stlirks. Hiirutöv..:r har ocksr1 vissa skatt

skyldiga tillstyrkt förslagen. 

För egen del anser jag i likhet med vad jag framhöll i kompletteringspro

positionen att den genomsnittliga skattekredittiden för indirekta skatter 

bör vara 40 dagar uppdelat pii en redovisningsperiod om en m[inad och en 

bctalningstid pä 25 dagar. Utredningen har som framgätt följt denna re

kommendation och inte funnit anledning till niigon annan siirh..:handling iin 

att det ifråga om reklamskatten fortfarand..: skall finnas möjlighet kvar för 

de skattskyldiga som redovisar mindre skattebelopp <'Il ha liingn.: redovis

ningstid iin en månad. Det har inte helkr vid remissbehandlingen fram

kommit så allvarliga invändningar mot utrt!dningens förslag att det inte bör 

genomföras. Det bör i detta sammanhang framhällas att d..:t även niir 

förslaget genomförts finns en för de skattskyldiga positiv skattckredittid 

om 40 dagar. Detta innebiir att alla d..: företag som siiljer komant eller 

lämnar kortare genomsnittlig kredit iin 40 dagar även fortsiittningsvis har 

ett positivt räntenetto och en viss kompensation för arbetet med skat

teuppbörden. Utredningens förslag till ..:n etappvis n..:dtrappning av oljefö

retagens kredittider är viilavviigt och bör diirför gennmföras. I enlighet 

med vad riksskatteverket föreslagit bör skatten pfi roukttspel iindras sfi all 

uppbörden sker på samma siitt som för övriga punktskatter, dvs. i dter

hand. Härigenom blir uppbördsförandet m. m. enhetligt vilket hör under

lätta administrationen. Därtill bör redovisningen av skatt pä kassettband 

iiven i fortsiittningen fri giiras för tvåm:'\nadersperioder s;I att en samord

ning kan ske med betalningen av avgifter till Svenska Filminstitutet. Skat

tekreditutredningens förslag bör diirför med de nu förordade undantagen 

genomföras. Utredningen har beräknat att den samlade effekter niir iind

. ringarna är helt genomförda innebiir en likviditetsdTekt pii ea I, 9 miljarder 

kronor. Ränteeffekten hiirav beriiknas till ca 250 milj. kr. Jag har inga 

inviindningar mot utredningens bcriikningar i annan m[in iin att jag konsta

terar att dessa bygger pii de skattesatser och volymer som giillde då 

förslaget utformades. Sjiilvfallet kommer iindringarna att pi\ verka de skatt

skyldiga. Det som emellertid iir ogörligt att förutse iir i vilken omfattning 

den ekonomiska effekten av förändringen kan överviiltras pä konsumen

terna och vilken effekt en överviiltring för pii efterfrågan. 

Samordningen av redovisningsperiodcr och betalningstider inneblir att 

en rad bestämmelser i punktskatteförfattningarna kan crsiittas av gemen

samma regler i LPP. Niir det giiller skatten pä roulettspel kan vidare de 

siirbestfönmclser som föranletts av förskottsbetalningarna tas bort. 

Ändringarna bör sasom utredningen föreslagit i huvudsak triida i kraft 
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den I juli 1984. Hiirigenom far berörda skallskyldiga möjlighet att anpassa 

-.ig lH.:h sina rutiner till de nya bestiimmclserna. Den sista delen av förslaget 

för hcn-,in och olja bör ocksii s[1som föreslagits triida i kraft först den 1 juli 

198.'i. 

3 Övriga frågor 

3.1 Ändringar i lagen t 1983: 000) om skatt på omsättning av ,·issa ,·ärdcpap

pcr och i lagen 11983: OOOJ om särskild a\·gift för elektrisk kraft från kärn

kraftverk. 

I prop. 1983/84: 48 om iindring i beskattningen av realisationsvinster på 

hör.saktier. m. m. har föreslagits all en skatt fr. o. m. den 1 januari 1984 

inför-. pii omsiinning av vissa viirdepapper. Enligt förslaget skall LFK 

tilliimpas p<t skatten. När LPP triidcr i kraft bör den tilliimpas iiven pi1 

denna nya punktskatt. Jag föreslår diirför att lagen om skatt p:'1 omsiittning 

av vissa viirdepapper tas med i uppräkningen i 1 kap. I * första stycket 1 

LPP. Vidare f:\rjustcringar göras i 2 kap. 3 *första stycket LPP samt i den 

niilnnda punktskattcfiirfattningen. 

I prop. 1983/84: 62 har vidare föreslagits att en siirskild avgift för dck

trisk kraft frlln kiirnkraft verk införs friin den I januari 1984. Enligt för-.laget 

sk<1ll riksskalleverkct vara beskattningsmyndighet och l.FK tilliimpas pi·1 

förfarandet. Niir LPP träder i kraft hör den tilliimpas iivcn pil förfarandet 

vid uttag av denna skall. vilket kräver ändringar av samma slag som jag hiir 

föreslagit i fråga om skatten på omsiittning av vissa viirdepappcr. 

3.2 Ändringar i lagen (1972: 266) om skatt på annonse~ och reklam 

Enligt 14 * reklamskattelagen frir reklamskatt som utgår pil postorder

företagens kataloger sättas ned med 70 t;:L En förutsiittning hiirför iir att 

företagets forsiiljning av sådana varor som presenteras i katalogen normalt 

till mer iin hiilften sker i form av postonlerförsiiljning. Sker en mindre 

andel av försäljningen per postorder minskas nedsiittningc·n. 

Beslut om nedsiittning fattas av riksskatteverket efter ansökan av post

l)rderfiirctaget. Riksskattcvcrket kan också med stöd av nedsättningsre- ·. 

gcln iltcrbetala reklamskatt. om skatt erlagts till tullmyndighet vid import 

av postorderkataloger. 

Svenska Postorderföreningen har hos regeringen hcmstiillt att ncdsiitt

ningsprocenten höjs friln 70 till 83. Föreningen har därvid äbcropat att den 

nuvarande ncdsiittningen inte är tillräcklig och att reklamskattcn dii1for 

inncbiir en diskriminering av postorderhandcln. Vidare har föreningen 

anfört att i de fall postordcrkatalogcr importeras till landet dct borde finnas 

möjlighet att t;1 hiinsyn till skanenedsiittningen redan vid importtillfiillet. 

För egen del finner jag att en viss justering av ncdsättningsprocentcn nu 
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lämpligen bör ske. Jag föreslår d:irför att nedsättning bör kunna medges 

med 81Vif av reklamskatten på postorderkataloger. Svenska Pustorderfiir

eningens förslag till ändrade regler om skattenedsiittningen vid import har 

efter remiss tillstyrkts av riksskatteverket och generaltullstyrelsen. Även 

jag finner förslaget vmgrundat och jag föresliir att det genomförs. 

Ändringarna. som avser 14 och 26 ** reklamskattelagen. bör triida i kraft 

den I juli 1984. 

3.3 A.ndringar i lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor 

Enligt lagen om skatt på vissa resor utgi\r skatt fiir utrikes charterresur 

med flyg. 

I en siirskild skrivelse till regeringen har riksskatteverket hemstiillt om 

vissa iindringar i lagen enligt följande. I 3 § foresltis definitionen pfi charter

tlyg bli iindrad i överensstämmelse med luftfartsverkers bötiimmelser för 

civil luftfart. Vidare bör 9 * Hi ::n något lindrad lydelse sä att chartert1yg

ningar av färdledare, guider och llygplansbesättningar undantas frän skat

teplikt. :iven om det iir andra flygbolag iin det egnn som arrangerar resan. 

Jag föresl<lr att lagen om skatt pil vissa resor :indras i enlighet med 

riksskatteverkets förslag. Ändringarna bör tr:ida i kraft den I juli 1984. 

Riksskatteverket har vidare föreslagit att lagen kompletteras så att be

st:immelscrna om skattekontroll hos annan än skattskyldig skall kunna 

tilliimpas även pil den som förmedlar resa i vilken chartelilygning ingär. 

Detta följer emellertid redan av de i 3 kap. 5 * LPP föreslagna bestämmel

serna om kontroll hos annan än den deklarationsskyldige. Någon särbe

stiimmclse i lagen erfordras thirför enligt min mening inte. 

4 Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfar riksdagen att antaga 

dels de av lagrt1det granskade förslagen med de :indringar som angetts 

under I och 2. 

dels förslaget till iiridringar i lagen ( 1983: 000) om skatt pii omsiittning av 

vissa viirdepapper, lagen ( 1983: 000) om siir~kild avgift för elektrisk kraft 

frim kiirnkraft verk, lagen ( 1972: 266) om skatt pi't annonser och reklam och 

lagen ( 1978: 144) om skatt pil vissa resor. 

Med hiinsyn till den enkla beskaffenheten av de lagstiftningsätgärder 

som föreslils under 2 och 3.1-3.3 anser jag att något yttrande frfin lagrädet 

inte behöver inhiimtas över dem. 

5 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar 

att gennm proposition föresh"t riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Bilugu I 

Skattckreditutredningens sammanfattning av (Ds Fi 
1983: 23) Kortare kredittid för skatter på energi m. m. 

K;intorna p~t den statliga uppliiningen har blivit en allt tyngre post 

\tahbudgeten och har bidragit till el! stort underskott. !\lot denna bak

grund har regeringen uppdragit [it skattekreditutredningen <Dir 1982: 33J 

att se över den kredit som statsverket ger de skattskyldiga vid skatlt!upp

biird. I detta beriinkande hehandlar utredningen kredittiden vid uppbörd av 

tn: skaller pit energi samt ytterligare tio andra punkhkatter. Förslag liim

nas om förkortade skallekredittider. I ett tidigare betiinkande ( Ds B 

1982: 12) liimnade utredningen förslag om förkortad kredittid vid uppbörd 

av merviirdeskalt, tobaksskatt och dryckesskatt. 

Jfokgm11cl 

Indirekta skatter redovisas i regel tlir tidsperioder omfattande en eller 

tvit miinader. En s~tdan tidsperiod kallas redovisningsperiod. Efter redo

visningsperioden har den skattskyldige viss tid pii sig innan deklaration 

skall lämnas och inbetalning av skatten skall ske. En sc!dan tidsperiod. som 

ofta iir omkring en m;lnad. kallas betalningsperiod. 

I och med att tid löper fran Jet att en skattepliktig transaktion görs till 

Je-.s skatten betalas in kan man siiga att -.tatsverket beviljar Je skattskyldi

ga kredit med betalning av skatten. Kredittiden brukar anges till halva 

redovisningsperioden plus hela beta!ningsperioden. Under skattekreditti

den rnr Jen SkattskylJige en förbiittrad likviditet OCh kan tillgLlllLlgiira sig 

riinta hiirpii. 

Tidigare ansiigs del ofta att Jet var sbligl att skattekredittiden för nlika 

punktskatter anpassades till betalningsvillkoren i de olika branscherna. 

Syftet hiirmed var att den skattskyldige inte skulle behöva erl;igga skatt 

innan betalning fdn kunJen erhiillits. Enligt skanekreditutredningen iir det 

emellertid naturligt att se inbetalningen av skatten och betalningen frfo1 

kunden som två skilda finansiella transaktioner. Ueralningsvillkoren kan 

niimligen betraktas som konkurrensmedel eller betingade av sedvana i 

branschen. Det avgörande iir all ett företags skattskyldighct i regel intriider 

vid leverans av en vara. Den tid som löper till dess skatten faktiskt betalas 

motsvarar principiellt en kredillid. 

F.tt annat motiv som äberopats för skattekredittider av viss liingd har 

varit att den skattskyldige genom riinta pä skattekrediten borde fil viss 

ersiittning för det administrativa bestyret som redovisning m. m. av skallen 

medför. Under senare är har emellertid skattesatserna för punktskattebe

lagda varor och tjiinster höjts kraftigt. Samtidigt har riin1cnivån sligit 

viisentligt. llilda dessa omstiindigheter har ökat värdet av Jen förmän 

skattekrediten utgör. Om man Jiiri"i.ir ser skattekrediten som en ersiittning 
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för medverkan i skatteadministrationen torde denna. enligt utredningens 

uppfattning. i verkligheten ha ökat ,väsentligt mer tin de skattskyldigas 

kostnader för arbetet med skatterna. 

Enligt skattekreditutreqningens mening bör emellertid medverkan i skat

teuppbörden närmast ses som en skyldighet för näringsidkare m. n. Någon 

ersättning bör i princip inte utgå. Niir man prövar möjligheten att förkorta 

skattekn;dittiderna bör i första hand vad som är praktiskt möjligt fä vara 

vägledande. 

I sam!Tlanhanget bör nämnas att i prop. 1982/83: 150 bilaga I. diir rege

ringen bl. a. tog ställning till skatte kredit utredningens tidigare förslag. före

draganden µttalade att den generella inriktningen för indirekta skatter bör 

vara att reqovisningsperioden uppgilr till en månad och att det finns en 

betalningsfri~! om 25 dagar. vilket innebär en genomsnittlig skattekredittid 

om 40 qagar. Denna princip bör. enlii?t föredraganden. ocksii vara vägle

dande för skattd;reditutredningens fortsatta arbete då det giiller övriga 

punktskatter. såvida det inte finns siirskilda skäl som motiverar andra 

perioder. 

Förkortade skattekredittider ger upphov till finansiella effekter. Om 

redovisnings- eller betalningsperioden förkortas. minskar den tid som 

löper fr~rn det att en skattepliktig atfärshändelse genomförs till det att 

skatten betalas in till staten. Företaget kommer diirmed att under kortare 

tid förfoga över skattemedlen - likviditeten försvagas. Beroende pä före

tagets finansi~lla situation giir det därmed miste om en riinteintäkt eller fiir 
en ökad räf]teutgift. Staten gör en motsvarande likviditets- och riintevinst. 

Om staten och företagen anviinder samma riintesats iir statens vinst lika 

stor som företagens förlust. Dessa riinte- och likviditetsförskjutningar iir 

reella och bestående. 

I samb~md med en förkortning av redovisnings- och betalningsperioden 

kan Llckså en viss finansiell eng;ingscffekt upptriida i det kassamiissigt 

redovisa()~ budgetutfallet.· Denna effekt är av redovisningsteknisk natur 

od1 ger inte n[1gon ytterligare likviditets- eller riinteeffekt utöver \ad SL'!ll 

angetts i det föreg{1ende. 

Förkortade kredittider för indirekta skatter medför minskade riintevins

ter och i viss män förhöjda administrationskostnader för de skattskyldiga. 

Kostnaderna för snabbare uppbörd verkar begränsande p[1 ersättningen till 

produktionsfaktorerna arbete L1Ch kapital men kan övervältras pii konsu

menterna genom högre priser. De niirmare effekterna för de olika punkt

skatterna beror pii kostnadsbilden och konkwrenssituationen pä resp. 

omriide. 

Den ökade räntebelastningen rii företagen av utredningens förslag upp

går till 250 a 300 milj. kr. Vid full överviiltring p{1 priserna i den inhemska 

konsumtionen kan man överslagsvis uppskatta den maximala effekten p{1 

konsumentprisindex till n;igot mindre än 0.1 procentenhet. 

Skattekreditutredningen anser att syftet med förkortade skattekredit, 

18 Riksd<1gc11 IY!l3·8./. I .1a111/ . .\'r 71 
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tider inte är all försvaga de skattskyldigas lönsamhet. Utredningen anser 

därför att det är rimligt att de skattskyldiga så långt möjligt söker kompen

sera ett försämrat räntenetto med ett ökat rörelseresultat för att på så säll 

hålla lönsamheten uppe. Det betyder också att det inte finns anledning att 

räkna med minskade inkomster för staten från inkomstskatt . från de 

punktskatteskyldiga företagen. 

Kreditmarknaden kan i nuvarande finansiella situation antas påverkas 

gynnsamt av den likviditetsindragning från företagen som förkortade skat

tekredittider ger upphov till. 
I det följande presenteras helt kortfattat utredningens förslag beträffan

de skattekredittider för särskild varuskatt (inkl. prisutjämningJ. dryckes

förpackningsavgift, försäljningsskatt på motorfordon jämte skrotningsav

gift. kassettskatt, videoskatt. reseskatt. reklamskatt, spelskatt. lotteri

vinstskatt. bensinskatt. energiskatt och särskild avgift för oljeprodukter. 

Diverse pun.ktskatter 

Särskild l'aruskatt utgår på choklad- och konfektyrvaror samt vissa 

biscuits och wafers samt på parfym och andra tekniska preparat för per

sonligt bruk. Redovisningsperioden är f. n. en månad och betalningsperio

den är 45 dagar. Skattekredittiden är således 60 dagar. Utredningen anser 

att en redovisningsperiod på en månad bör behållas. Däremot bör betal

ningsperioden förkortas. Utredningen anser att en förkortning med 20 

dagar till 25 dagar är administrativt möjlig och bör vidtas. Förkortningen 

av skattekredittiden innebär en bestående likviditetsförbättring för staten 

på ca 33 milj. kr. och en lika stor bestående likviditetsförsämring för de 
skattskyldiga. Vid en räntesats av 13 resp. 15 % uppgår ränteeffekten till 

4.3 resp. 5 milj. kr. årligen. Det budgetår en förkortning av skattekreditti

den genomförs uppkommer på statsbudgeten en positiv s. k. engångseffekt 

på ca 50 milj. kr. 
I sammanhanget kan nämnas all regeringen i en lagrådsremiss nyligen 

föreslagit att skattskyldiga med liten tillverkning av choklad och konfek

tyrer skall undantas från beskattning. 

Tillverkare och importörer av choklad- och konfektyrvaror som är regi

strerade som skattskyldiga för särskild varuskatt deklarerar samtidigt pris-

11tjiimnin1:sm·R(fter och söker 11tjiimninRshidra1t hos riksskatteverket. Ut

redningen anser att denna tidsmässiga samordning t. v. bör behållas. 

A 1·1:ift på 1·is.rn dryckesji"jrpacknin1:11r utgår f. n. Redovisningsperioden 

för avgiften är en månad och betalningsperioden är 35 dagar. Skattekredit

tiden är således 50 dagar. Utredningen anser att en redovisningsperiod på 

en månad bör behållas. Däremot bör betalningsperioden förkortas. Huvud

delen av avgifterna betalas av ett företag. Utredningen anser att en förkort

ning med 10 dagar till 25 dagar är administrativt möjlig och bör vidtas. 

Förkortningen av kredittiden ger upphov till en bestående likviditetsför

bättring för staten på ca 1.7 milj. kr. och en lika stor likviditetsförsämring 
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för de skattskyldiga. Vid en räntesats av 13 resp. 15% uppgår ränteeffek

ten till drygt 0,2 milj. kr. årligen. Det budgetår en förkortning av kreditti

den genomförs uppkommer på statsbudgeten en positiv s. k. engångseffekt 

på ca 5 milj. kr. 
En utredning har nyligen föreslagit att den nuvarande enhetliga för

packningsavgiften skall ersättas med en differentierad avgift på dryckes

förpackningar. Förslaget remissbehandlas f. n. 

Försä/jningsskatt på motorfordon utgår för personbilar, motorcyklar 

samt vissa bussar och lastbilar. Redovisningsperioden är en månad och 

betalningsperioden är 30 dagar. Skattekre~ittiden är således 45 dagar. 

Utredningen anser att en redovisningsperiod på en månad bör behållas. 

Däremot bör betalningsperioden förkortas. Även om ett fåtal skattskyldiga 

idag har svårt att i deklarationen inom fastställd tid få med vissa avdrag 

anser utredningen att en förkortning med 5 dagar till 25 dagar är admini

strativt möjlig och bör vidtas. Denna förkortning av skattekredittiden ger 

upphov till en likviditetsförbättring för staten på ca 8 milj. kr. och en lika 

stor likviditetsförsämring för de skattskyldiga. Vid en räntesats av 13 resp. 

15 % uppgår ränteeffekten till ca 1,0 resp. 1.2 milj. kr. årligen. Trots att 

betalningsperioden nu är 30 dagar uppkommer under omläggningsåret en 

positiv s. k. engångseffekt på statsbudgeten uppgående till ca 25 milj. kr. 

Skälet härtill är att ungefär hälften av betalningarna f. n. bokförs först 

under de första dagarna i månaden efter betalningsperiodens utgång. 

Om försäljningsskatt på motorfordon betalas skall också skrotningstll'

gijt erläggas. Uppbörden av skrotningsavgift är helt samordnad med för

säljningsskatten. Utredningen föreslår att samordningen skall behållas. 

Betalningsperioden för skrotningsavgiften bör därför förkortas med 5 da

gar till 25 dagar. Skrotningsavgiften tillförs bilskrotningsfonden som redo

visas utanför statsbudgeten. I och med att medlen är placerade på stats ver
kets checkräkning uppkommer dock vissa statsfinansiellt positiva effekter. 

Likviditetsförbättringen för staten uppgår till ca 0,7 milj. kr. och likvidi

tetsförsämringen för de skattskyldiga till lika mycket. Ränteeffekten upp

går vid en räntesats av 13 resp. _15 % ränta till ca 0, I milj. kr. årligen. 

Kassettskatt utgår vid försäljning eller uthyrning av inspelade och oin

spelade videokassettband och oinspelade ljudkassettband. Redovisnings

perioden är två månader och betalningsperioden är 35 dagar. Skattekredit

tiden är således 65 dagar. Utredningen anser att både redovisningsperio

den och betalningsperioden bör förkortas. I sina överväganden har utred

ningen särskilt prövat om en förkortad redovisningsperiod för videoband 

försvåras av 1982 års film- och videoavtal. Utredningen finner att så inte är 

fallet och föreslår därför att redovisningsperioden förkortas från två måna

der till en månad. Utredningen anser även att det är administrativt möjligt 

att förkorta betalningsperioden med 10 dagar till 25 dagar. Denna förkort

ning av skattekredittiden medför en likviditetsförbättring för staten med ca 

5 milj. kr. och en lika stor likviditetsförsämring för de skattskyldiga. 
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Ränteeffekten uppgår vid en räntesats av 13 resp. I .'i ':''c till 0.6 resp. 0. 7 

milj. kr. årligen. Under omlaggningsåret uppkommer pä staisbudgeten en 

positivs. k. engångseffekt på ca 6 milj. kr. 

Videoskatt utgår vid försäljning eller uthyrning av videobandspelare. 

Redovisningsperioden är två månader och hetalningsperioden iir 3.'i dagar. 

Skattekredittiden är således 6.'i dagar. Utredningen anser all hiide redovis

ningsperioden och betalningsperioden bör förkortas. Niigra administrativa 

hinder att tillämpa en redovisningsperiod av en mtmads hingd i stiillet för 

två föreligger inte. Utredningen anser också att det iir administrativt möj

ligt att förkorta betalningsperioden med 10 dagar, till 2.'i dagar. Denna 

förkortning av kredittiden ger upphov till en likviditetsförbitttring för sta

ten på ca 6 milj. kr. och en lika stor likviditetsförsämring för lk skattskyldi

ga. Vid en räntesats av 13 resp. I .'i '7-'c ränta uppgår rimteeffekten till 0.8 

resp. 0,9 milj. kr. årligen. Under omläggningsåret uppkommer pä statens 

budget en positivs. k. engångseffekt på ca 7 milj. kr. 

Reseskatt utgår för charterflygning till utlandet. Redovisningsperioden 

är en månad och betalningsperioden är 30 dagar. Skattekredittiden är 

således 45 dagar. Utredningen anser att redovisningsperioden pil en mänad 

bör behållas. Däremot bör betalningsperioden förkortas. Utredningen an

ser att en förkortning av betalningsperioden med .'i dagar till 2.'i dagar iir 

administrativt möjlig och bör vidtas. En sådan förkortning av skatte kredit

tiden innebär för staten en likviditetsförbättring med ca 2 milj. kr. rn.:h en 

lika stor likviditetsförsämring för de skattskyldiga. Riinteeffekten uppgfö· 

vid en räntesats av 13 resp. I .'i '::i till ca 0.3 milj. kr. ilrligen. Trots att 

betalningsperioden nu är 30 dagar uppkommer under omliiggningsåret en 

positivs. k. engångseffekt på statsbudgeten uppgi1ende till ca l.'i milj. kr. 

Skälet härtill är att huvuddelen av betalningarna f. n. bokförs först under 

de första dagarna i månaden efter betalningsperiodens utgäng. 

Reklamskatt utgår på annonser och på reklam som sprids i annan form 

än annonser. Redovisningsperioden omfattar enligt huvudprincipen tv<'1 

månader. Skattskyldiga med låg skattepliktig omsällning fär dlick tilliimpa 

en period på ett halvt eller ett helt kalenderår. Betalningsperioden är i 

samtliga fall 35 dagar. Skattekredittiden är således 6.'i dagar utom for 

skattskyldiga med låg omsättning. 

Om redovisningsperioden förkortas från två månader till en månad med

för det att antalet deklarationer ökar med 8 000. eller med ca 80 c;. För att 

undvika en så kraftig ökning av antalet deklarationer har utredningen 

funnit det nödvändigt att överväga möjligheterna att ytterligare differentie

ra redovisningsperiodens längd. Ett mindre antal skattskyldiga svarar för 

en relativt sett stor andel av den årligen inbetalda reklamskallen. Ungefär 

150 st.. eller ca 5 % av de skattskyldiga. svarar för drygt 70 0( av den 

inbetalda skatten. Utredningen har diirför funnit det lämpligt att föreslå att 

en förkortning av redovisningsperioden från två månader till en månad för 

avse de skattskyldiga som under föregående beskattningsår betalat in netto 
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300 000 kr. elkr mer i reklamskatt. Utredningen föres lär inte någon föriind

ring av de redovisningsperioder som idag är sex resp. tolv månader. 

Enligt utredningens beräkningar piiverkar de finansiella effekterna av en 

yttaligare differentiering av redovisningsperiodens längd inte miirkbart 

konkum:nsförhållandena inom aktuella branscher. Utredningen anser vi

dare att det är administrativt möjligt att förkorta betalningsperiodcn för 

samtliga skattskyldiga med JO dagar till 2.5 dagar. 

Dessa förkortningar av skattekredittidcn ger upphov till en likviditets

förbättring för staten på ca 2.0 milj. kr. och en lika stor likviditetsförsiim

ring för de skattskyldiga. Vid en räntesats av .13 resp. 15 C,f uppgår riinteef

fekten till ca 2.,6 resp. 3.0 milj. kr. årligen. Under omläggningsåret upp

kommer på statsbudgeten en positiv s. k. engångseffekt på ca 2.1 milj. kr. 

Spdsklltt utgår på roulett- och bingospcl. Redovisningsperioden för 

skatt pä roulettspel är tre mfinader och skatten skall betalas in senast 15 
dagar före varje redovisningspcriods bö1jan. Nägon skattekrcdittid finns 

således inte. Utredningen har därför inte haft skäl att överväga någon 

ilndring av gilllande regler. 

För bingospel giiller att redovisningsperiodcn iir tre månader och betal

ningsperioden är 15 dagar. Skattekredittiden är således 60 dagar. Ett stort 

antal skattskyldiga betalar mycket smil belopp. En väsentlig förkortning av 

redovisningsperioden medför en !lerdubbling av antalet deklarationer. 

Denna ökning av antalet deklarationer motiveras knappast av de blyg

samma finansiella vinsterna för staten. Utredningen har därför stannat för 

all föreslii all redovisningspcrioden förkortas med en månad till tvii m[111a

der, samtidigt som bctalningsperioden förlilngs med I 0 dagar till 2.5 dagar. 

Enhetlighet med betalningsperioden för !lertakt punktskatter nås härmed. 

Skattekredittiden förkortas med dessa åtgiirder frän 60 till 55 dagar. Denna 

förkortning innebär en likviditetsförbiillring för staten på ca I milj. kr. och 

en lika stor likviditetsförsämring för de skattskyldiga. Riinteeffekten upp

gi1r vid en riintesats av 13 resp. 15 ':·r· till ca 0.1 milj. kr. årligen. Det 

budgetår en omläggning genomförs uppkommer pii statsbudgeten en posi

tivs. k. engilngseffekt pfi ca 5 milj. kr. 

Lottaii·instskaH utgär pft vinster i lotteri och prcmieobligationsclrag

ningar. Skallen crlilggs senast en mi!nad efter vinstdragningen. Någon 

redovisningsperiod linns således inte. Skallekredillidcn utgörs diirför en

bart av den 30 dagar langa betalningspcrioden. Tre skauskyldiga, nämligen 

riksgiildskontoret. AB Tipstjiinst och Svenska Penninglolleriet AB. erlilg

ger tillsammans 99 q, av det årliga skatteheloppet. Resten betalas av ett 

fötal riksomfattande lotterier och cl! stort antal lokala smftlotterier. De tre 

stora skattskyldiga står i speciella finansiella forhiillanden till staten. :\ven 

om betydande förkortning av hetalningsperioden i och för sig är möjlig ger 

detta knappast upphov till migon positiv räntedlekt på statens hudget. 

Utredningen har dföfor stannat för all föreshi att hctalningsperioden för

kortas med 5 dagar till 2.5 dagar. Detta ger upphov till en likviditetsfiirbiitt-

19 Ril..rd11gl'11 /98318./. I s11111/. ;\'r 71 
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ring för staten pii ca 6 milj. kr. Under omliiggningsitrct uppkommer pä 

statsbudgden en positivs. k. engångseffekt på ca 10 milj. kr. 

Även om betalningsperioden för lotteri vinstskatten förkortas pil föresla

get siitt kommer Tipstjiinst att iiven fortsiittningsvis redovisa ett betydande 

räntenetto. Enligt utredningens mening finns det skiil att överviiga periodi

citeten för inleverans av Tipstjii11sts 1·i11.1·1mede/. 1 nkvcrans miinadsvis 

skulle ge staten en likviditetsförstärkning med ca 170 milj. kr. N~1gon 

riintcvinst för staten skulle dock knappast uppkomma. Utredningen anser 

dock att det iir av intresse att snabbare dra in m:h binda likviditet, även om 

en siidan åtgärd inte skulle vara förenad med riintevinstcr fiir staten. 

I det föregilende har sammanfattab um:dningens förslag till ändringar av 

kredittiden för tio punktskatter som inte berör energiomriidet. Den sam

lade innebörden av föreslagna föriindringar framgiir av tabell 1 i det föl

jande. I samtliga fall föresliir utredningen att föriindringarna av skatte kre

dittiderna skall triida i kraft den I juli 1984. De skattskyldiga ges diirmed 

skiilig tid för erforderlig•1 administrativa föriindringar och finansiella ittgiir

der. Även riksskatteverket hinner vidta nödviindig administrativ anpass

ning. 

1 det följande presenterar utredningen förslag avseende tre punkhkatter 

på energiområdet. 

Skull er på l'nergi 

Energi i olika former iir belagd med skatter och avgifter. De mest 

betydande är bensinskatt, energiskatt och siirskild avgirt för oljeprodukter. 

· Det är skattekredittiderna för dessa som utredningen behandlar. 

Hl'11si11ska11 utgår pil bensin. motoralkoholer rn.:h gasol. Redovisningspc

riodt:n iir normalt tvä m~inader och betalningsperioden iir 50 dagar. Skat

tekredittiden är sltlcdes 80 dagar. 

t:11crgiska11 skall crliiggas för bensin och gasol. för motorbriinnolja, 

eldningsolja och bunkerolja, för kol och koks samt för elkraft. Skattckre

dittiderna varierar. För energiskatt p<i bensin giiller s;unma regler som i 

friiga um bensinskatt. För energiskatt pit andra briinslen iir redovisningspe

rioden tvii månadt:r och betalningsperioden iir 35 dagar. Skattekredittidt:n 

iir si'tled..:s för dessa briinslcn 65 dagar. För energiskatt pii elkraft har 

redovisningsperiodens längd varit anpassad till förekommande dt:bite

ringsperioder. Detta har medfört att det nu förekommer redovisningspcrin

der med mellan tvii och tolv mi111aders längd. vanligast för..:kommande iir 

tre- och fyram[inadersperioder. .Även betalningsperiodcns liingd varierar 

st:1rkt mellan de redovisningsskyldiga. BctalningspL:riodL:r mellan en m:h 

fyra m:inadcr fiirekomm..:r. vanligast iir hetalning,perioder mellan 30 och 

60 dagar. Skattekrediterna kan diirmcd variera kraftigt mellan olika rL:do

visningsskyldiga, men utn:dningen bedömer att skatll:kredittiden för 

l't11.:rgi ... katt pit dkral't i genomsnitt uppgiir till ca 100 dag;tr. 
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Särskild m·g(fi för o/jeproJ11ktcr utgt1r på motorbriinnolja. eldningsolja 

m:h bunkerolja utöver energiskatt pti samma produkter. För den särskilda 

avgiften gälkr samma redovisnings- och betalningsperioder som för ener

giskatt pil motsvarande oljeprodukter. Skattekredittiden är således 65 da-

gar. 

Utredningen konstaterar att kredittiderna för de olika skatterna på ener

gi iir förh{tllandevis långa. Väsentliga förkortningar bör diirför kunna aktu

aliseras. 

Betriilfande bensinskatt. energiskatt på bensin och andra bränslen samt 

siirskild avgift för oljeprodukter har utredningen gjort följande bedömning. 

Det m1:ita enligt utredningens m.:ning inte nägra administrativa svårig

heter att tilliimpa en redovisningsperiod omfattand.: .:n månad i stället för 

t vfi mimader. Före är 1983 var redovisningsperioden för bensinskatt f. ö. 

en mänad. 

l'\'1öjlighct.:rna att förkorta betalningsperioden päverkas bl. a. av skatte

reglerna och de skatteadministrativa systemens utformning. Enligt utred

ningens mening bör det med nu giillande bestämmelser vara möjligt för de 

skattskyldiga att snabbare fiirdigstiilla deklarationen. Detta gäller siirskih 

bensinskatten diir hetalningsperioden nu iir 50 dagar. Den tid som nu 

används för skatteadministration i företagen har självfallet anpassats till 

den tid som enligt bestiimmelserna f. n. stiir till förfogande. Med tilliimp

ning av faktur.:ringsmetoden - siisom nyligen föreslagits i en lagri1dsre

miss - finns möjligheter att viisentligt förkorta den tid som behövs för att 

fiirdigstiilla deklarationen. Enligt utredningens mening finns diirmed inga 

praktiska hinder för att pil detta omrilde tilliimpa en hetalningsperiod på 25 
dagar. 

De liinga skattekredittiderna och de stora skattehelopp det hiir är frilgan 

om gör alt bensin- m:h oljehandelsföretagen f. n. har en likviditetsfördel 

som kan beriiknas uppgii till mer iin 2 miljarder kr. Riintdörrnt111en hiirav 

utgör drygt 300 milj. kr. pc:r ~1r. Om redovisningsperioden förkortas fritn 

tv<i till en m[inad och betalningsperioden förkortas fdn 50 resp. 35 dagar 

till 25 dagar. dvs. att en skattekredittid om 40 dagar tilliimpas. inncbiir 

detta i stora drag en halvering av företagens likviditets- m:h riinteförrnfrner. 

Enligt utredningens mcning finns inte siirskilda skäl att för aktuclla 

skatter avvika frttn dcn generclla inriktningen att skattckredittidcn för 

punktskatter bör vara 40 dagar. Detta innchiir att redovisningsperioden hör 

förkortas fr~tn l vii m<lnader till en milnad o<.:h att betalningsperiodcn bör 

förkortas friin 50 resp. 3.'i dagar till 25 dagar. Med hiinsyn till dc betydande 

finansiella konsekvenserna för dc skattskyldiga hör do<.:k en s{1dan förkort

ning inte genomföras i ett stcg. Tillriicklig övergi'111gstid synes höra liimnas. 

Mol denna bakgrund förcshfr utrcdningen i fri1ga om hrnsi11skatt. l'll<'r

giskatt 111/ he11si11och111uf,rn hrii11sfr11 .\'111111.1iir.1kild11rgifi.fi"ir 11(ie11rod11k1a 

alt dels redovisningsperiodcn förkortas friln t vii miinader till cn m~mad. 

dcls helalningsperioden för hensinskalt o<.:h energiska!! p<i bensin förkortas 
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med 15 dagar från 50 till 35 dagar. Dessa ätgiirda bör genomföras den I juli 

1984. En ytterligare förkortning av betalningspcrioden för bensinskatt. 

energiskatt på bensin och andra bränslen samt siirskild avgift för oljepro

dukter med 10 dagar till 25 dagar bör genomföras den I juli 1985. 

Dessa förkortningar av skattekredittiderna innebär en likviditetsför

bättring för staten på ca I 290 milj. kr. och en lika stor lik viditetsförsämring 

för de skattskyldiga. Ränteeffekten uppgår vid en riintesats av IJ resp. 

15~/r till ca 168 resp. 195 milj. kr. årligen. En för staten positiv s. k. 

engångseffekt på ca 950 milj. kr. kan beräknas uppkomma. 

Beträffande energiskatt på elkraft har utredningen gjort följande bedöm

ning. Rcdovisnii1gsperioder av starkt varierande liingd förekommer. Dessa 

iir anpassade efter de debiteringsperioder som den redovisningsskyldige 

tillämpar gentemot sina kunder. Tidigare baserades debiteringarna på av

läsningar av kundernas förbrukning. Idag debiteras kunderna preliminärt 

för beräknad förbrukning och avläsning sker vanligen en g[rng om <lret. 

Debiteri.ng sker ofta löpande under året. Utredningen !inner inte att det 

idag existerar något tvingande, praktiskt skiil till dessa varierande redovis

ningsperioder. Utredningen har bedömt att en övergiing till en m{mads 

redovisningsperiod är administrativt möjlig för de redovisningsskyldiga. 

En sådan åtgärd ökar betydligt antalet deklarationer som behöver hanteras 

av riksskatteverket. Viss resursförstärkning kan behövas. 

Starkt varierande och lfmga betalningsperioder förekommer oeksft. De 

redovisningsskyldiga har ansett sig behöva dessa tidsfrister för att hinna 

färdigställa debiteringsunderlag. sända ut fakturor och erhålla betalning 

inklusive skattebelopp från sina kunder. Utredningen konstaterar all av

läsning av förbrukning numera vanligen görs endast en g{111g per {1r. övriga 

debiteringar är preliminära. Löpande debitering är vanligt. Debitering och 

fakturering kan ske såväl under pågående redovisningsperiod som i efter

skott. Debiteringsunderlag och fakturor framställs med datorstöd. Den 

administrativa hanteringen hos de redovisningsskyldiga har diirmed för

bättrats sedan gällande betalningsperioder medgavs. I sammanhanget kan 

nämnas att regeringen nyligen i en lagrådsremiss föreslagit att fakturcrings

metoden skall tillämpas. Detta bör i viss mån förenkla administrationen. 

Utredningen ser heller inget skäl att sträcka ut betalningsperioden för att 

de redovisningsskyldiga alltid skall ha erhållit betalning frän kunderna 

innan skatten betalas. 

Utredningen anser att redovisnings- resp. betalnings perioderna för l'ner

giskatt pä elkn~ft bör göras enhetliga och starkt förkortas. Redovisningspc

rioden bör vara en mfmad och hetalningsperioden bör vara 25 dagar. 

Skatte kredittiden blir diirmed 40 dagar. 

Ptt grund av den stora variationen i nu giillande skattekredittider är de 

finansiella e!Tt:kterna av föreslagen förkortning svära att beriikna. En grov 

uppskattning visar emellertid alt föriindringen ger upphov till en likvidi

tetsförbiittring för staten med mellan 450 milj. kr. och 650 milj. kr. och en 
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lika stor likviditetsförsiimring för de redovisningsskyldiga. Ränteeffekten 

torde vid en riintesats av JE'(. upppg~I till 60 i1 85 milj. kr. årligen, Vid en 

räntesats av 15% uppgår ränteeffekten till 70 i1 95 milj. kr. årligen. 

Det budgctfir en omliiggning genomförs uppkommer pfl statsbudgeten en 

positiv s. k. engångseffekt. Denna uppkommer genom att de redovis

ningsskyldiga under slutet av budgett1ret kommer att redovisa skatt som 

vid nu gällande ordning skulle ha redovisats först under niistkommande 

budgetår. Med hiinsyn till förekommande variationer i skatte kredittidernas 

liingd är det svärt att niirmare beräkna storleken på engångseffekten. 

Överslagsmiissigt kan cmellertid engilngseffckten antas uppg;°i till minst 

250 milj. kr. 

Förändringen av redovisnings- och betalningsperioderna för energiskatt 

pi'1 elkraft biir träda i kraft den I juli 1984. 

Finansiella c'.{frkter 

De samlade finansiella effekterna av förkortade kredittider vid uppbörd 

av de punktskatter som utredningen nu har behandlat summeras i tabell I 

där även nuvarande och av utredningen föreslagna skattekredittider redo

visas. 

Det bör påpekas att beräkningarna grundar sig på de inkomster från 

olika punktskatter som ingfir i den för budgetåret 1983/84 fastställda stats

budgeten. Eventuella framtida förändringar av skattesatser. priser och 

volymer påverkar diirmed storleken av de finansiella effekterna. 

Med den genomgång av ungefär ett dussin indirekta skatter som redovi

sas i detta betänkande samt med beaktande av de skatter utredningen 

tidigare behandlat och arbete som utförts av andra utredningar har möjlig

heterna att förkorta skattekredittiderna för samtliga indirekta skatter prö

vats. Utredningens arbete är därför avslutat. 
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Tabell I Finansiella effekter a,· förkortad kredittid 

Skall. avgifl Skattekredit- Likvidi- Ränte- Engiings-
tid. dagar tclscf- effekt. effekt for 

fekt. staten. 
Nu va- Enligt milj. kr. milj. kr. milj. kr 
rande förslag IF( 15 r::; 

Siirskild varuskatt 60 40 33 4.3 5.0 50 
Dryckesförpackningsavgift 50 40 2 0.2 0.2 5 
FörsLiljningsskall på motorfordon 45 40 8 1.0 1.2 25 
Skrotningsavgift 45 40 I 0.1 0.1 
Kassettskatt 65 40 5 0.6 0.7 6 
Videoskatt 65 40 6 0.8 0.9 7 
Reses katt 45 40 2 0.3 0.3 15 
Reklamskatt 65 40 1 

) 65 55~ 
20 2.6 3.0 21 125·' 115 

2154 205 
Spelskatt~ 60 55 I 0.1 0.1 5 
Lolleri"instskatt 30 25 6 10 
Bensinskatt 80 40 720 94 108 520 
Energiska!! pil bensin 80 40 176 23 27 130 
Energiskatt pc\ andra bränslen 65 40 300 39 45 300 
Särskild avgift för oljeprodukter 65 40 94 12 15 5 
Energiskatt p<i clkrafl' ca 100 40 550 70 80 2.'iO 

Summa 1924 248 286.5 1349 

Anm: Angivna finansiella effekter iir hiir avrundade. 

1 Avser nuvarande tvåmånadersredovisande som iirligen betalar in nello 300 000 kr. eller mer i rekl;1mskatt. 
~ A vscr övriga nuvarande l våmiinadersrcdovisande. 
1 Avser sexmånadersredovisande. 
4 Avser tolvmfinadersredovisandc. 
' Avser spelskatt på bingospel. Spel skall på roulell inbetalas i förskott för lremimadsperindcr. Ingen iindring 
foresl;'1s for denna del av skallen. 
'' Betydande osiikcrhet vidhider beriikningen av de tinan~iclla effekterna. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttrandena över skattekredit
utredningens betänkande (Os Fi 1983: 23) Kortare kredit
tid för skatter på energi m. m. 

Remissinstanser 

Remissyttranden har inkommit lhin hokfi"iri11gsnii11111dc11, riksrel'isio11s-

1•crk1•1 ( RR\/!. riks.1ka11n·erkc1 I RS\i!. ko111111crskollegi11111. lo1teriniimn

dc11. Jitlfmii ktig1' i riksgii/dsk1111torl' I, s w 11·11.1· \"Il f ll'l(ft1ffsl'crk. s1111sko11-

toret . .fi1ll111iiktigc i S1·criges riksha11k. A1111011siir/i"ircni11gc11. Bilind11str(fi"ir-

1·11i11gc11. Dag/ ig1·t1m/1•1 ·cra111 i>rcr.1· .fi"irh1111d. f 'iireningc 11 a11kt11riscrt1dc 

rn·isorcr FAR. K11opcrntil'l1 fiirh1111dct I K F!. La11dsorganisa1io11c11 i Sreri

gc I LO). La11dsting.1fiirh1111dct. l.a11thmkama.1· rik.\fi"irhund ( LRF!. Rcs1•ar

rangiir.\{i"ire11ii1gl'll i Sl'l·rff!c'. Rik.~fi"irh1111dct ddistrilmtiirema, Sl/IO-Fa-

111i(i1'.fiirc /agen, Si ·cnsk i11d11.1·1 r(li"ire11i ng .. 'frenska han kf/ireningen. S1·cns

ka cl1·crk.1j(irc11i11gc11, Sl'enska ko1111111111forh1111dct. S1·c11ska mag11crhand

i11sr it 11 ter. Sl'c 11ska pct roln1111 instit utct. S 1 ·e11ska pcn 11i11glot tcrie t AB, 

S1·c11ska /'C'Schra11schc•11s .fi"irc11i11f!, S1·1•11ska tid11i11g.rntgii·anfiirc11i11f!l'll, 

S1·crigl'.1· ackord.l"l"1'11tral. S1·crigcs hc1kfi"iri11gs- och rcl'isionshyrilas fiir

h1111d SBRF. S1·eriges grossis(fi"irlmnd. Sl'eriges i11d11strifårh1111d, S1·l'rigcs 

kiipma1111afi"irh1111d. Sveriges li1·smcd1•lsind11.1·1rifi"irh1111d, S1·1•riges radio

och he111clcktronikle1·crantiirer. AB Tit>s(iiinst och Tiiinstemii1111c11s cc11-

f/'lllorga11i.1atio11 UCO!. LRF har som eget yttrande åheropat ett utlåtande 

av Lanthrukarnas skattedelegation. Kommcrskollegi11111 har överlämnat 

yttranden avgivna av Strn:kholms och Skånes handelskammare. 

Remiss~·ttrandena 

Skattekreditutredningen har föreslagit iindrade redovisnings- och hetal

ningstider för siirskild varuskatt. dryckesförpaåningsavgift. fiirsiiljnings

skatt p~I motorfordon, skrotningsavgift. kassettskatt. videoskatt. rese

skatt. reklamskatt. spelskatt. lotterivinstskatt. hensinskatt. energiskatt 

och siirskild avgift p[t oljeprodukter. 

Utredningens samtliga förslag till iindringar har tillstyrkts eller lämnats 

utan erinran. av RS \', RR V. hokfi"iri11g.rniim11d1•11. kommcrskollegi11111, fitll

miiktigc i riksgiildskontorct, statsko11toret,.fi1llmäktigc i S1·erigcs riksbank. 

KF. LO, La11dsti11g.1:fi"irh111uler. S1·e11ska hankfi"ireningen. SFenska kom

m111(/;·irlmndet, S1·eriges ackordscc11tral och TCO. 

Kommcrskollegi11111 och S1·e11ska komm111tfiirh11ndet har dock ifrågasatt 

en liingre övergiingstid resp. ytterligare överväganden om ikrafttriidandet. 

1-iirslaget i sin helhet avstyrks av FAR eftersom utredningen. enligt 

FAR, synes ha underskattat de negativa konsekvenserna för de skattskyl-
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<liga. Även SH/0-Fami(i<'.ii'iretagen avstyrker förslagen. Organisationen 

anser att förslagen ger samma effekter som en ltmgsiktig ökning av skat

terna och att ett genomförande av förslagen skulle leda till betydande 

merarbete hos berörda företag och myndigheter med ökade kostnader som 

följd. Små företag befaras inte kunna kompensera sig för likviditetsföränd

ringen. Även Srcrigcs hoM'iirings- oclr rcrisio11shyr1/ers Ji'irh1111d SBRF har 

under ?1beropande av liknande skäl avstyrkt förslagen. LRF anser att man 

vid beräkningen av den verkliga räntevinsten för staten måste beakta det 

skatte- och avgiftsbortfall som följer av att företagens riintesituation tind

ras. Vidare framh[\lls det orimliga i pf1ståendet att ersiittning inte skall utgil 

till näringsidkare för merarbetet vid uppbörd av punktskatter. Si·criges 

gro.1·.1·isrfi'ir/111nd och S1·crigc.1· i11d11.1trifi'irh1111d har framfört liknande syn

punkter och dessutom framhållit det rimliga i att den skattskyldige inte 

tvingas förskottera medel rör att betala skatten. Grossistförbundet och 

industriförbundet avstyrker till alla delar utredningens förslag. Sn'riges 

kiip111a111wfi'irh1111d har avstyrkt förslagen under hänvisning till att den 

ringa finansiella effekten för staten inte su'ir i rimlig proportion till den 

ökade arbetsbelastning och byråkrati som förslaget medför. 

Vissa remissinstanser har enbart behandlat vissa delar av förslagen. 

Sålunda har förslaget om förkortad redovisningstid för lotterivinstskatt 

tillstyrkts av Si·cnska penninglotteriet AB och AB Tip.1·ziii11.1·r. 

I frf1ga om de särskilda sk<itterna har remissinstanserna framfört bl. a. 

följande synpunkter. 

Särskild \'{/rttskatt. Förslaget avstyrks av Dag/igrnmlei·erantr'irers Ji'ir

h1111d. Förbundet anför att de skattskyldiga som drabbas är små företag 

med relativt liten omsättning. Även deras kunder är småföretag med out

vecklad administration. En förkortning av skatte kredittiden medför ekono

miska påfrestningar och ökar antalet fel. Förbundet ifrf1gasiitter också det 

riktiga i att skattskyldigheten intriider vid leveransen. Betalningen frän 

parfymerier och frisörer sker huvudsakligen i genomsnitt .l'i dagar erter 

leveransen. Förbundet anför slutligen att överg<°mgstiden i det fall att 

förslaget ändå genomrörs iir oacceptabelt kort. Si·ensk i11d11strif('irl'l1ing 

åberopar ocksf1 riskerna för fel om redovisningstiden förkortas och ris

kerna för att små företag inte klarar finansieringen eftersom dessa inte kan 

kompensera sitt försämrade räntenetto och höjda administrationskost

nader. Föreningen avstyrker förslaget. Även Si·crigcs lirs111cdclsi11d11stri

fijrh1111d har under hänvisning till liknande skäl avstyrkt förslaget. 

Fiirsä(iningsskatt på m11t111:fordo11 oclr skrot11i11g.1·m'.i:ifi. /Ji/i11d11strifi'ir

c11i11g!'11 avstyrker förslaget under åberopande av att möjligheterna till 

kompensation är begränsade och till de administrativa sv{1righeterna. Om 

förslaget ändå genomförs bör anstånd medges under en övergfingstid. 

Kassett- oclr i·ideoskatt. S1·ensk11 111ag11eth1111din.11it11/t'f och Srerigcs 

radio- oclr '1e111elektro11ikll'l·erantr'irer har avvisat förslaget med hänvisning 

till de stora administrativa besvären och till att betalningsvillkoren inom 
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brnn-;chen iir 6\l dagar. RSF har framhilllit att förslaget om en redovi-;

ningsperiod om en mimad innt:hiir att vissa skattskyldiga som ocksi1 re

dovisar avgift till Svenska filminstillltet intt: kommer att kunna utnyttja sin 

riitt till avdrag för avgifter fiirriin i pMiiljande redovisningsperiod. Detta 

förhiillande fanns iiven förut men iindrades tkn I maj 198> genom lagstift

ning. Nu aktuellt förslag innebiir en fitergiing till gamla förh{illandcn. 

Rl'.1,·s/.:11tr. Re.1·1'11rn111giirsfi"irc11i11ge11 i Sn·rigi' och Src11s/.:a rcschrn11-

schc11.1 .1;·;,.,·11i11g anser att tiden för redovisningen redan iir alltför knapp 

eftt:rsom mfinga tids\.;riivande moment föregfir en deklaration. Förslaget 

avstyr\.;s. 

Rc/.:/a111s/.:att. Om fiirslaget genomförs leder detta. enligt A1111011sii1:f/ir

l'l1i11g<'11. till inte nhetydliga kostnader for de redovisningsskyldiga. Möjlig

heten att iindra giillande hetalningsprineiper för kunderna bediims av för

eningen vara utomordentligt begriin~aue tH.:h dessutom kunna leda till 

oönskade strukturföriindringar i hetalningskedjan. Vidare framhillb det 

principiellt betinkliga i att skatt'ikyldiga behandlas olika p<t grundval av 

stllrlek. Liknande synpunkter har framförts av Sn·11.1"/.:a 1id11i11gwtgirnrc

Firrni11ge11 som ocks{1 av'ityrkt förslaget. 

l.ottcrii·i11sts/.:att. Fiir att minska merarbetet for. de skattskyldiga och 

heskattningsmyndigheten har lottcri11ii11111lle11 fiircslagit att lotterivinst

skatten skall faststiillas och redovisas först 25 dagar efter sista vinstutliim

ningsdag. 

Spels/.:11t1. RS\' har föreslagit att ocksil skatten på roulettspel skall 

redovisas i efterskott pil samma siitt som övriga punktskatter. En siidan 

tindring ligger i linje med RSV:s striivan att ;1stadkomma en rationell och 

effektiv skatteadministration. Fiirslaget påverkar positivt de skattskyldi

gas likviditet. Riintehortfallet för staten uppskattas till ca 400000 kr. per 

far. Lottcri11ii11111de11 anser att förkortningen för bingospel kan medföra att 

vinsten av ~pclet nedgår i sf1dan omfattning att förutsättningen för tillstånd 

bortfaller. 

Skutt pli e//.:.rafi. \i(ltte1(/{i// anser att de föreslagna ändringarna kräver 

delvis nya rutiner och att de diirmed vållar administrativa och kosl<iamma 

olägenheter. En iindring kan kräva lång tid och det synes vara ni.idviindigt 

att dispens fr{m överg{mg per den I juli 1984 kan medges. De ökade 

kostnaderna medför en höjd tariffnivå. Rikl:fi)rh1111det ddistrihutiirerna har 

ocks;°t framhållit att förslaget leder till merarbete med ökade kostnader som 

följd. Ränteeffekterna är enligt förbundet av sådan storlek att taxorna 

p{1verkas. I vissa fall pi'1verkas också företagens likviditet allvarligt. För

bundet föresElr att rcdovisningsskyldighet skall intriida först när hetalning 

erhi'1llits. Aven s\"('/1.1'/.:ll e!Ferk.1fiireninRl'll har framhållit att förslaget leder 

till avseviirua likviditets- och ränteeffekter. Skatten mftste i vissa fall 

in levereras innan betalning erhållits. Den föreslagna åtgärden leder vidare 

till merarhete. Ytterligare överväganden om ikraftträdandet bör därför 

ske. 
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Sk11tr1'11 pd h!'11si11 och ofia. De förkortade kredittiderna kan. enliµt 
hili11du.1·1rifi.irc11i11gc11. jiimstiillas med ökade piilagor som i slutänden drah

har hiWgarna. Föreningen avstyrker diirfiir förslaget. S1ockho/111s ha11dcls

k1111111111r(' anser att konsekvenserna av utredningens förslag skulle bli sft 

hetydande all förslaget inte kan accepteras. Src11sk11 pc1ro/c11111 i11stit111e1 

har framhiillit att synnerligen starka skiil talar för att nuvarande skattekre

dittider pit 80 dagar !bensin) resp. 65 dagar !andra bi·iinslenl bihehi"1lles. 

Enligt remissyttrandet har Svenska petroleum AB en i vissa stycken avvi

kande uppfattninl,!. Institutet har som skiil för sitt stiillningstaganue ilbero

rat den kraftiga nedl,!iingen i försiiljningsvolyrner och en iindrad produkt

samman'iiittning vilket niidviindigl,!iir en omstrukturering av industrin med 

hehnv av nyinvesteringar. Den finansiella styrkan hör. ocksii med hiinsyn 

till raflinaderiernas nyckelstiillning. under de niirmaste ilren bevaras ogra

verad. För oljehamlcln giillcr enligt institutet \icks{1 tv<I siir-;kilda förh<lllan

dcn niimligen att skattskyldigheten intriidcr ca 10 dagar tidigare iin fiir 

andra varor iin bensin och nlja och att oljeföretagen har all biira en 

tviingsl<il,!ring som andra branscher inte hchöver. Vidare i'1beropas admini

strativa problem som innehiir att deklarationstiden hör siittas till minst 45 

<Jagar och som omöjliggör en kortare deklarationstid iin den nuvarande. 

Institutet uppger också att kredittiden till kunder i genomsnitt iir 60 dagar. 

Slutligen anförs att vissa fiiretag kan fo sv[irt att fä tillgfing till erforderligt 

kapital. 
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