
 

1

 

Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi;

 

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:422) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

4 §    

 

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa
säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade
bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen
av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattat bränsle sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får
säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har be-
talats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana
lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 4. Säkerheten skall uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i
medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i an-
språk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från
bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslag-
ring av olja och kol.
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