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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i bilskrotningslagen (1975:343);

 

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om bilskrotningslagen
(1975:343) 

 

dels

 

 att nuvarande 12–14 §§ skall betecknas 19–21 §§,

 

dels

 

 att 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 12–18 §§, av följande
lydelse.

 

9 §

 

2

 

Skrotningsavgift skall betalas till staten för fordon som registreras i
bilregistret och som är personbil, buss med en totalvikt av högst 3 500 kilo-
gram eller lastbil med skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3 500 ki-
logram.

 

11 §

 

3

 

Bestämmelser om förfarandet finns i lagen (1984:151) om punkt-
skatter och prisregleringsavgifter.

 

12 §

 

Avgiftsskyldig är
1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon som yrkesmässigt tillver-

kas inom landet,
2. importör som har registrerats enligt 13 § andra stycket, för avgiftsplik-

tigt motorfordon som förs in till landet,
3. ägaren, för 
a) avgiftspliktigt motorfordon som tillverkas inom landet av annan tillver-

kare än sådan som avses i 1,
b) avgiftspliktigt motorfordon som förs in till landet på annat sätt än som

avses i 2,
c) fordon som efter ändring har blivit avgiftspliktigt,
d) motorfordon som från att ha använts på sådant sätt att motorfordonet

varit undantaget från registrering i bilregistret i stället används så att det blir
registreringspliktigt, och

e) avgiftspliktigt fordon som förvärvats från någon som erhållit kompen-
sation enligt 16 § och som inte har rätt till kompensation enligt denna lag.

 

13 §

 

Tillverkare som avses i 12 § 1 skall vara registrerad som avgiftsskyl-
dig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).
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Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

 

2

 

Senaste lydelse 1996:835.

 

3

 

Senaste lydelse 1994:1790.

SFS 2000:1436
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SFS 2000:1436

 

Importör som inför avgiftspliktiga motorfordon för yrkesmässig försälj-
ning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större omfattning, regist-
reras som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad impor-
tör).

 

14 §

 

Avgiftsskyldigheten inträder när fordonet första gången införs i bilre-
gistret eller, om fordonet samtidigt avställts, då avställningen upphör.

För icke avgiftspliktiga fordon som ändras till avgiftspliktiga fordon inträ-
der avgiftsskyldighet när fordonet tas upp i bilregistret som fordon av av-
giftspliktigt slag, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör.

För fordon för vilket ägaren beviljats kompensation enligt 16 § inträder
avgiftsskyldigheten när fordonet förvärvats av någon som inte har rätt till
kompensation enligt denna lag.

 

15 §

 

Skrotningsavgift beslutas genom automatisk databehandling på
grundval av uppgifter i bilregistret.

Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 § 1 och 2 betalas senast
inom en månad efter utgången av den månad avgiftsskyldigheten inträder
och för avgiftsskyldig som avses i 12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyl-
dighetens inträde.

Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om avgift
enligt första stycket.

 

16 §

 

Kompensation för betald skrotningsavgift kan beviljas, om fordonet
förvärvats av

1. utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller sådan interna-
tionell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i
Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsätt-
ning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i lan-
det.

Kompensation för skrotningsavgift kan även beviljas om fordonet förvär-
vats av en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i
Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överens-
kommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisa-
tion, eller om Sverige träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7
§ andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200). 

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald
skrotningsavgift.

 

17 §

 

Andra beslut enligt denna lag än beslut i frågor som avses i 7 § första
stycket punkten 2 och sådana som anges i 8 kap. 1 § första och andra styck-
ena lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får överkla-
gas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Beslut i frågor som avses i 7 § första stycket punkten 3 får inte överkla-
gas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
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18 §

 

Fordon som avses i 12 § 3 får inte användas, om skrotningsavgiften
inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag och anstånd
med betalningen inte har lämnats.

Om det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten besluta att ett
visst fordon får användas trots bestämmelsen i första stycket.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder for-
donet eller låter det användas i strid med första stycket döms till penningbö-
ter.

Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände till att
fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid
besiktning, inspektion, tillsyn eller haveriundersökning som avses i 35 § for-
donskungörelsen (1972:595).

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fort-
farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Lars Ekecrantz
(Miljödepartementet)
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