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tillFörslag1
mervärdeskatt1968:430ändring i lagenLag omom

mervärdeskattlfråga 1968:430föreskrivs iHärigenom lagen omom
§§ skalltill 10 och 11dels 10-12 78 §§ anvisningarnaoch samtatt

gälla,upphöra att
anvisningarna51, 58, 59 73 §§,dels 5 b-8, 13-19, 22, 49, och1-3,att

till 2till 2 anvisningarnaoch 2 anvisningarnatill 1 punkterna 1 a,av
58 följande lydelse,rubriken före § skall ha14, 16, 17 och 19 §§ samt

två 60 §§,paragrafer, 18 ochdels införasi lagen skallatt avanya
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

erläggs enligt be-MervärdeskatterläggesMervärdeskatt enligt be-
tillstämmelserna i denna lagstämmelserna i denna lag till statenstaten

vidlandet ochvid omsättning inomomsättning inom vidvid landet och
import.regeringen förord-införsel närsamt,

anvisningarna.utförsel. Se vidaredärom, vidnar

2§2
inomskattskyldig denskattskyldig den inom ärär somsom

iyrkesmässi verksamhetlandetlandet iyrkesmässi verksamhet om-gom-g
sättersätter i

tjänst,skattepliktig eller1 skattepliktig eller tjänst, 1 varavara
itjänst eller tjänst8 1-5, 22 i § som angesvarasomvara anges

stycket ochförsta 11 12.i första stycket och 8 §10 §som anges
eller tjänstnämntsavser vara som nu

i eller 10.11 § 4som anges
iskattskyldig vidare deniskattskyldig vidare den ärär somsom

yrkesmässig verksamhetyrkesmässig omsätterverksamhet omsätter
sådan sådan ieller tjänstieller tjänst som angesvaravara som anges

Skatt-första stycketförsta stycket export.export. genomgenom
också enligtskyldig den 60 §är som

erlägga skatt vid importhar att av
tjänst.

i särskilda fallRegeringen kanRegeringen kan efter ansökan
besluta skattskyl-förordna efter ansökanskattskyldighet tills omom

omsättningtills vidare fördighetvidare för omsättning avav annan
sådan skat-sådan tjänsti § ärtjänst 10 änän somannansom anges

skall därvidTjänstenförsta eller tepliktig.stycket 11 anses
följerskattepliktig, inte annatomsom

beslutet.av
LänsskattemyndighetenkanefterLänsskattemyndighetenkanefter

beslutafastighetsägareansökanfastighetsägare beslutaansökan avav
tills vidare skalldennedenne tills vidare skall attatt varavara

upplåtelse hyres-uthyrning skattskyldig förskattskyldig för helt eller av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådandelvis byggnad ellerav eller bostadsrättannan helt eller delvisrätt
anläggning fastighet enligtutgörsom sådan byggnad ellerav annan an-
denna för stadigvarandelag använd- läggning fastighet enligtutgörsom
ning i verksamhet medför skatt-som denna lag för stadigvarande använd-

Vadskyldighet. har tilläm-sagtsnu ning iverksamhet medför skatt-som
frågai upplåtelseävenpas om av skyldighet. Detsamma gäller vid

bostadsrätt. sådan upplåtelse åt kommun åteller
statlig myndighet inte omfattassom

beslut enligt första18 § stycket,av a
verksamheten inte medföräven om

skattskyldighet.
Överlåts fastighet i fjärde stycket eller del därav vederlagutansom avses

inträder förvärvaren tillträdesdagen i den tidigare ställe vadägarens
rättighetergäller och skyldigheter enligt denna lag.

När särskilda skäl föreligger, kan länsskattemyndigheten besluta denatt
påbörjat verksamhet tills vidare skall skattskyldig redan innansom vara

skattskyldighet enligt första eller andra föreligger.stycket

Om införsel föreskrivesskatt vid Om import föreskrivsskatt vid i
i 58 och 59 §§. 58, och59 60 §§.

Se vidare anvisningarna

2 a
Med förstås enligt denna lag levererasexport eller tjänst tillhan-att vara

dahålls landet.utom
Som räknas inteäven, följerexport anvisningarna, leveransannatom av

inom landetav vara
1 direkt utförsel ombesörjs speditör fraktförare,ellerom av varan av
2 till utländsk företagare, hämtar här i landet för direktsom varan

utförsel, avsedd förär verksamhet företagaren bedriver iom varan som
utlandet,

3 i frihamn avsedd användas i frihamnen,är attom varan
4 till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller för bruk eller omsättning
sådant fartyg eller luftfartyg,
5 för försäljning i exportbutik enligt 46 § andra stycket tullagen

1987:1065,
6 personbilär eller motorcykel vid leveransen infördärom varan som

i exportvagnsförteckning.

Som räknas inte Somäven,export räknas inteäven,exportom om
följer anvisningarna, till- följerannat anvisningarna, till-annatav av

handahållande handahållandeav av
1 tjänst fartyg eller 1 tjänst fartyg ellersom avser som avser

luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst
utrustning eller utrustningsom elleravser annan som avser annan

för sådantanvändning far- för på sådantanvändningvara far-vara
tYgs eller luftfartyg,tyg
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

enligt första10 §2 tjänst uthyrning,2 tjänst änannan annan om
stycket tjänsten1 uthyrning,än införts tilltjänstenom somavser vara,

införts till landet tjänsteprestatio-landet endast föravser vara, som
frågaendast för tjänsteprestationen i frågai för därefter utförasattnen

för därefter utföras landet,att landet,ur ur
åt3 förmedling utländsk eller tjänst3 förmedlingav vara av vara

uppdragsgivare, utländsk uppdragsgivare,
4 inte4utgör utgörtransport, transport,som per- som

fråndirekt tillsonbefordran, eller direkt till ellerpersonbefordran,
sådanförmedling frånutlandet eller förmedlingutlandet ellerav av

sådantransport, transport,
5 eller skat- 5 skat-ellertransport transportannan annan

tepliktig tjänst inom landet tepliktig tjänst inom landetsom som
importvara eller importvara ellerexportvara exportvaraavser avser

fraktförareoch Speditör eller speditör fraktförareoch ellersom som
tillhandahåller tillhandahållerutländsk utländskupp- upp-

införselndragsgivare i samband med impor-dragsgivare samband medi
eller utförseln, utförseln,ellerten

lastning, lossning eller6 annan
tjänst i handelshamn- eller flygplats-

påverksamhet med avseende vara
från eller till utrikes ort,

personbefordran direkt till eller7
från utlandet eller förmedling av
sådan befordran,

6 åtkontroll eller analys 8 kontroll eller analysav vara av vara
utländsk uppdragsgivare, uppdragsgivare,utländsk

åt7 lagring åtutländsk 9 lagring utländskav vara up- av vara
pdragsgivare, uppdragsgivare,

8 annonsering eller reklam 10 annonsering ellerannan annan
ät utländsk uppdragsgivare, åt uppdragsgivare,reklam utländsk

första9 tjänst enligt 10 stycket§ fastighet i11 tjänst avsersom
5 fastighet i land, land,annat annatavsersom

enligt första styck-10 tjänst 10 § tjänst innefattar12 pro-som
1 innefattar produktutveck- duktutveckling, projektering, ritning,et som

ling, ritning,projektering, konstruk- därmedjämförligkonstruktion eller
åttion därmed jämförlig tjänst åteller uppdragsgivare,tjänst utländsk

utländsk uppdragsgivare,
upplåtelse överlåtelse åtåt ellerupplåtelse 1311 utländsk använ-

tilldare till nyttjanderätt utländsk användare rätträtt patent, pa-av av
konstruktiontill konstruktion eller uppfinning, nyttjanderätt tilltent,

skattepliktig eller uppfinning, skat-samtsom avser vara, som avser
tepliktigutnyttja eller mönsterrätt, varumär-rätt att system vara,program
kesrätt, omfattas lagenför automatisk databehandling, rätt som av

till lit-1960:729 upphovsrättom
och konstnärliga verk ellerterära av

foto-lagen till1960:730 rättom
bildgrafisk utnyttjarättsamt att

för automatiskellersystem program
databehandling,

automatisk databehandling12 datatjänst14 utländsk upp-
åt utländsk uppdragsgivare, dragsgivare,

åttjänst utländsk ekonomisk,13 tjänst15annan annan av
uppdragsgivare, tjänsten kommernär
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denne till godo endast i fann juridisk, administrativ eller därmedav
protokoll eller hand-Illpp0Tt, jämförbar å;annan utländsk uppdfags-an

ling eller på därmed jämförligtannat givare
sätt.

Även omsättning eller tjänst fartyg eller luftfartyg i utrikesav vara
trafik räknas Detsamma gällerexport. reparation och leveranssom av vara,

tillhandahållandet åtnär sker utländsk företagare, skattskyldig,ärsom
inom för garantiåtagande gjorts denne.ramen som av

Som räknas vidareexport bärgning och reparation lastbil ellerav
släpvagn till lastbil eller leverans sådantutrustning till fordon,av om
fordonet registreratär eller hemmahörande i land och tillhan-annat
dahållandet sker i anslutning till fordonets användning för yrkesmässig

här i landet.varutransport
Har skattskyldig levererat ihär landet till köpare bosattärvara som

landet leveransen,utom följer anvisningarna,anses annat ha skettom av
under förutsättningexport säljaren i sinagenom räkenskaperatt har

antingen intyg, utfärdatett länsskattemyndigheten godkändav en av
intygsgivare, visar köparen iatt anslutning tillnära leveransensom har
medfört vid landet, ellerutresa handling visarvaran köparen iur attsom

anslutningnära till leveransen har medfört vid inresa i land.annatvaran
Finns särskilda skäl kan länsskattemyndigheten medge leveransatt som

i första meningen ha skettavses där angivnaävenanses exportgenom om
handlingar inte förekommer.

Som räknas inte utförselexport
för försäljning från kioskav varor

eller liknande försüljningsställe om-
bord på påfartyg linje mellan Sverige
och Danmark, Finland eller Norge,
såvida frågainte spritdrycket;är om
vin, starköl, öl, tobaksvaror; panfvmer,
kosmetiska och toalettmedel,preparat
choklad eller konfektyrvaror.
Se vidare anvisningarna

3
Delägare i enkelt bolag, s.k. gruvbolag eller partrederi skattskyldig iär

förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan samtligaav
delägare kan länsskattemyndigheten besluta den delägarna dessaatt av som
föreslår tills vidare skall skattskyldig för bolagets eller rederietsanses som
hela skattepliktiga verksamhet.

frågaI kommanditbolag och handelsbolag bolagetom annat är skattskyl-
digt. Har skattskyldig avlidit dödsboet skattskyldigt.är Har skattskyldig
försatts i konkurs konkursboetär skattskyldigt.

För verksamhet bedrivssom av
åvilar skattskyldigheten denstaten

myndighet omsätterskattepliktigsom
eller tjänst. Regeringen ellervara

myndighetsomregeringenbestämmer
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

meddelaföreskrifterdock ikan annat
mellan deangående omsättning
inte omfat-myndigheter,statliga som

förstabeslut enligt 18a §tas av
stycket.

5§5
mervärdeskattRedovisning förRedovisning för mervärdeskatt

för bestämda tidspe-löpandebestämda tidspe- skerlöpande försker
redovisningperioder. Redo-Re- rioderredovisningsperioder.rioder

för varje verksam-visning skall skevarje verk-dovisning skall ske för
kommun fleranågon Driverför sig.flera hetför sig. Driversamhet en

dockskall dessaverksamheterkan länsskattemyn-verksamheter anses
redovis-verksamhet isamtliga verk-digheten besluta att som en

lânsskatte-ningshänseende, inteskalltills vidaresamheter omanses som
medger Drivermyndigheteni redovis-verksamhet annat.en

någon kommun fleraänningshänseende. annan en
kan länsskattemyn-verksamheter

samtliga verk-digheten besluta att
vidare skalltillssamheter somanses

redovis-iverksamheten
ningshänseende.

sådanförståsutgåendeförstås sådanutgående Med skattskattMed
skattepliktigbelöperskattepliktig skattbelöperskatt somsom

skattskyldigs verksam-omsättning ii skattskyldigs verksam-omsättning
förstås ocksåutgående skattförstås Medingående het.Med skatthet.

skallsådan skatt enligt 60§sådan förvärvbelöperskatt somsom
tjänst.vid Mederläggas importinförsel för verksamhet.eller av

förstås sådaningående skattskatt
importförvärv ellerbelöpersom

skattskyl-medförför verksamhet som
dighet.

anvisningarnaSe vidare

5b§
tjänst sträckerVidVid tjänst sträcker uttag somuttag avsomav

redovisningspe-sigsig redovisningspe- änöveröver än mer enmer en
varje redovisningspe-framgår skall tillriodriod skall, annat avom

den del tjänstenriod hänförasandra eller tredje stycket, varjetill av
utförts under perioden.harredovisningsperiod hänföras den del som

tjänsten har utförts underav som
perioden.

bedriver yrkesmäs-Utför den som
sig bygnadsverksamhet tjänst som

ellerdelen till-till större avser ny-,
regiombyggnad fastighet i egenav
förredovisningsskyldighetinträder

hänför sig tillskatt uttag avsom
månadertvå efter dettjänst senast

eller del däravden fastighetatt som
har kunnat brukiuttaget tasavser
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

denHar utför byggnads- ellersom
anläggningsentreprenad uppburit
betalning i förskott eller contoa
inträder redovisningsskyldighet för
skatt belöper på sådan betalningsom

två månader efter slutbesikt-senast
ning eller därmed jämförlig åtgärd,

följer 5 fjärde§annatom av a
stycket. Motsvarande frågagäller i

betalning i förskott ellerom contoa
för vad enligt denna lag räknassom

leverans och till-som av vara som
handahålls enligt avtal som avser
byggnads- eller anläggningsentrepre-
nad.

6§6
Redovisningsskyldighet föreligger Avvecklas verksamhet, för vilken
vederlagen för skatteplildiga skattskyldighet föreligger; skall redo-om varor

och tjänster och, vid saluvär- visning skatt fullgöras till ochuttag, medav
dena sådana och tjänster den redovisningsperiod under vilkenav varor
skattepliktig omsättning för beskat- avvecklingen slutförts.
tningsåret överstiger 30 kronor.000
När särskilda skäl föreligger kan
dock länsskattemyndigheten medge

skattskyldig skall redovis-att vara
ningsskyldig i falLäven annat

Sedan redovisningsskyldighet har
inträtt kvarstår den till dess läns-
skattemyndigheten beslutar denatt
skall upphöra. Har redovisningsskyl-
digheten inträtt på grund denattav
skattepliktiga omsättningen har över-
stigit kronor30 000 för beskatt-
ningsår, skall sådant beslut meddelas

det kan dennär skatteplik-antas att
tiga omsättningen varaktigt kommer

uppgå till högst kronor.30 000att
vidareSe anvisningarna

7§7
Vara skattepliktigär Vara och tjänstannat skattepliktigärom

följer 8 inte följer 8av annatom av
Med förstås enligt denna Med förstås enligt dennavara vara

lag materiellt ting icke fas-är lag materiellt ting inte fas-som ärsom
tighet värme och elektrisksamt tighet kylagas, ochsamt värme,gas,
kraft. Som fastighet även elektrisk kraft. Som fastighetanses anses
byggnad, ledning, stängsel eller byggnad,även ledning, stängsel eller
liknande anläggning för stadig- liknande anläggning för stadig-som som
varande bruk anbragts i eller varande bruk anbragts i ellerovan ovan
jord och tillhör än jordäga- och tillhörsom annan än ägarensom annan

till jorden. Som fastighet till jorden.ren Som fastighetanses anses
däremot icke egendom i däremot inte egendom isom avses som avses
2 kap. 3 § jordabalken in- 2 kap. 3 § jordabalken industritill-



15SOU 1989:35 ötfattningsförslagF

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fastighetdustritillbchör. Som bchör.anses
icke heller maskin, utrustningannan
eller särskild inredning in-än
dustritillbehör, sådanden tillförtsom
byggnad eller del byggnad, ärav som
inrättad för bostadsändamålänannat
och den anskaffats för direktattom
nyttjas i särskild verksamhet som

påbedri fastigheten. Sådan utrust-ves
ning för avlopp, sanitet, vär-vatten,

elektricitet eller liknande varmedme,
byggnadförbostadsändamål normalt
förses dock fastighetanses som om
utrustningen enligt kap.2 jor-2 §
dabalken hör till byggnad.

Växande odlingskog, och växtlighet vidannan anses som vara om-
sättning samband med avyttring marken.utan av

Med likställs vidare tillrättvara
jordbruksarrende, avverkningsrâtt
och jämförlig rättighet, rättannan

jord, elleratt ta sten natur-annan
produkt, till jakt, fiske eller bete,rätt
reproduktionsrätt eller tillrättannan
fotografisk bild, visningsrätt eller

till kinematografisk filmrättannan
reklam eller information,som avser

till nyttjanderätt till kon-rätt patent,
struktion eller uppfinning som avser
skattepliktig nyttjarättsamt attvara

eller för automatisksystem program
databehandling.

omsättning tjänst räknasSom av
all omsättning i yrkesmässig verk-
samhet än omsätt-annatsom avser
ning eller fastighet.av vara
Se vidare anvisningarna

8§3
Från Frånskatteplikt undantas skatteplikt undantas
1 skepp för yrkesmässig sjöfart och tjänst1 tillhan-vara som

eller yrkesmässigt fiske, fartyg dahållsför åt vårdta-huvudmannenav
bogsering, bärgning eller Iivräddning, sjukvård,led i tand-ettgaren som
luftfartyg för yrkesmässig vård eller omvårdnadsocial samtperson-
eller godsbefordran del, tillbe- tillhandahållseller tjänstsamt vara som
hör och sådantutrustning till fartyg huvudmannen de falliänav annan
eller luftfartyg, säljs eller särskilt föreskrivsnär i anvisningar-varan som
uthyrs till den fartyget ellerägersom na,
luftfartyget eller den varaktigt 2 utbildningstjänster;som
nyttjar detta enligt avtal med 3 bank- ochfinansieringstjänster,ägaren
eller införs till landet förnär försäkringstjänster,4varan
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eller nyttjanderättshavarensägarens vadhåll-5 lotterier; däri inräknat
räkning, ning och andra former spel,av

krigsmateriel2 underkas-är postbefordransom 6 änannat post-av
tad utförselförbud och del till sådan paket, gruppkorsband isamt varor
krigsmateriel, säljes tillnär diligenstrafiken,varan

för militärt bruk eller för dettastaten gällande7 frimärken, sedlar och
ändamål införes till landet för statens tillhandahålls nomi-mynt motsom
räkning, nella värdet,

3 läkemedel utlämnassom 8 inventariumen- varulager, och
ligt säljeseller till sjukhusrecept tillgång tillhör verksam-annan som

införeseller till landet i anslutning överlåtelsehet eller Övertagandenär
sådantill utlämning försäljning,eller överlåtelsesker i samband med till

råolja,4 elektrisk kraft, värme skattskyldig verksamheten ellerav
och bränsle församt annatgas del därav, fusionupp- eller liknande

värmning eller energialstring, dock förfarande,
inte T-sprit eller fotogen änannan 9 periodiskt medlemsblad eller
flygfotogen och fotogen för drift periodisk personaltidning,av när varan
snabbgående dieselmotor, tillhandahålls vederlag ellerutan

allmän5 nyhetstidning, till utgivaren, medlem eller anställd
6 periodiskt medlemsblad eller införseller till landet under motsva-

periodisk personaltidning, när varan rande förutsättningar, perio-annan
tillhandahålles vederlag ellerutan disk publikation väsentligensom
till utgivaren, medlem eller anställd framstår försom organ sam-

införeseller till landet under mot- manslutning med huvudsakligt syfte
svarande förutsättningar, förannan verka religiöst, nykter-att
periodisk publikation väsentli-som hetsfrämjande, miljövår-politiskt,

framstår förgen som organ sam- dande, idrottsligt eller försvarsfräm-
manslutning med huvudsakligt syfte ändamåljande eller företrädaatt

verka för religiöst, nykter-att handikappade eller arbetshindrade
hetsfrämjande, politiskt, miljövår- medlemmar utländsk periodisksamt
dande, idrottsligt eller försvarsfräm- publikation slag närannatav prenu-

ändamåljande eller företrädaatt sådanmeration publikation för-
handikappade eller arbetshindrade medlas mellan ochprenumerant
medlemmarsamt utländsk periodisk sådanutländsk utgivare eller när
publikation slag närannatav prenu- publikation inkommer direkt till

sådanmeration publikation för- prenumerant.
medlas mellan ochprenumerant införing10 eller ackvisition av
utländsk utgivare sådaneller när i tryckalster sådant slagannons av
publikation inkommer direkt till isom anges
prenumerant, tjänst tillhandahålls11 som av

sådant8 alster bildkonst tryckeri med påav avseendesom ett ett av
upphovsmannen ellerägs dennesav tryckeriet framställt ttyckalster av

dödsbo, sådant slag isom anges
från9 vattenverk,vatten 12 läkemedel utlämnassom

10 varulager, inventarium och enligt eller säljs till sjukhusrecept
tillgång tillhör verksam-annan som införseller till landet i anslutning

överlåtelsehet, iskernär samband sådantill utlämning eller försäljning,
överlåtelsemed verksamhetenav tillhandahållande13 av organ,

fusioneller del därav, eller liknande blod eller frånmodersmjölk manni-
förfarande, ska,

12 trycksak tullfri enligtär upplåtelse14som fastighetannan av
tulltaxelagen 1987:1068 och fram- sådan vilken intäkten hän-än ärav
kallad eller enbart axponerad mik- förlig till förvärvskällan rörelse en-
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till landetinförs kommunalskattelagenrofilrrt, när ligtvaran
vederlag,gåva eller 70.1 928:3utanannarssom

ochstarkölspritdryck, vin ellersamt
till landet iinförselvidtobaksvara

6i 18 §ordningden som avses
handel1977:293lageneller 7 om
stycketandraeller i §med drycker 1

tobaksskatt,lagen 1961:394 om
dock inte vidfrimärke,13 om-

särskild förinförseleller isättning
förpackningbutiksförsäljningavsedd

harellerochsedel ärmyntsamt som
betalningsmedel,gällandevarit

produkt,dentalteknisk när14
tandläkare, den-tillhandahållesden

för vilkeneller dentaltekniker pro-
avsedd.dukten är

integällerenligt 14Undantaget
skattskyl-upplåtelse vilkenförsådan

fjärdeenligt 2 §medgivitsdighet
ellerupplåtelseeller vidstycket,

jordbruksar-tillöverlåtelse rättav
elleravverkningsrättrende, annan

jord,rättighet,jämförlig rätt att ta
naturprodukt, rättellersten annan

eller bete.fisketill jakt,
anvisningarnaSe vidare

13
utgår 23,46med procentSkattenutgår nittonmedSkatten procent

beskattningsvärdct.bcskattningsvärdet. avav

§1014

Beskatmingsvardet utgörsBeskattningsvärdet avutgör
saluvär-vidoch,vederlagetmonterings-vid omsättning uttag,1 avav

Innebärsådan utförseldet.servering,färdigt hus vid avsessomsamt rum-
skallstycketsjundei §sådan eller 2uthyrning uttag,suthyrning eller a

dockbeskattningsvärdet utgörastredjeupplåtelse i 10 § avsom avses
inköpsvärde.och,vederlagetstycket 60 procent varansav

anvisningarnaSe vidaresaluvärdet,vid 60uttag, procent av
byggnads-vid omsättning2 av

anläggningsentreprenad ellereller
fastighet 60tjänst som avserannan

vederlaget och, vid uttag,procent av
saluvärdet,60 annatprocent omav

stycket,andraföljer av
omsättning veder-vid3 annan

saluvärdet,vidlaget och, uttag, om
styck-tredje--femteföljerannat av

ena.
omsättning tjänstVid som avsesav

2-KIS 2
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i 10 första§ stycket 5 beskat-utgör
tningsvärdet 20 vederlagetprocent av
och, vid 20 saluvär-uttag, procent av
det. Motsvarande gäller vid omsätt-
ning av

1 tjänst ledningyttresom avser
för avlopp, fjärrvärme,vatten, gas,
olja, elektricitet, teleförbindelse, ånga
eller liknande,

2 tjänst bro,väg,som gata,avser
parkeringsplats,

3 tjänst spâranlägg-som avser
ning, flygfält, hamn, kanal eller an-

farled,nan
tjänst4 mark för idrot-som avser

tsplan, skolgård, lekplats ellerliknan-
de anläggning,

5 tjänst enligt första10 § stycket
innefattar1 kontrollsom samt pro-

jektering, ritning, konstruktion och
därmed jämförlig tjänst, tjänstennär

industritillbehör elleravser annan
maskin, utrustning eller särskild
inredning i byggnad, enligt 7 §som
andra stycket räknas som vara.

Vid omsättning kopiorav av
ritningar eller motsvarande hand-
lingar; vilka upprättats tjänstgenom
enligt 10 första§ stycket i5 samband
med planerat eller pågående bygg-
nadsarbete beskattningsvärdetutgör
20 vederlaget och, vidprocent av

20 saluvârdet.uttag, procent av
Vid omsättning tjänst enligtav

10 första§ stycket tvättsom avser
textil: gods eller i föreningtvättav

med uthyrning sådant gods, utgörav
beskattningsvärdet 60 procent av
vederlaget, tjänsten tillhandahållsnär

eller kommun.staten
Vid omsättning tjänst enligtav

första10 § stycket innefattarsom
undersökning mark, be-utgörav
skattningsvärdet 20 veder-procent av
laget och, vid 20uttag. procent av
saluvârdet, tjänstennär utförs i
samband med planerat eller pågåen-
de byggnadsarbete.

§ll15
Redovisning skatt för viss redovisningsperiodav skall omfatta affärsban-

delser vilka redovisningsskyldighetgenom har inträtt enligt 5 a
Uppkommer förlust fordran, för utgåendevilken skatt har redovisats,
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redovisningen för denavdragas isvarande beloppfår skattdennaett mot
sådanbetalning fördärefterInflyterdå uppkommer.förlustenperiod

Återtages medredovisningen.åter ibeloppetfordran skall upptagas vara
konsumentkreditlagenåtertaganderätt enligtförbehållstöd omav

näringsidkaremellanavbetalningsköp1978:5991977:981 eller lagen om
gottskriver köparenavräkningvidfår vad säljarenföravdragm.fl. göras

heltvisas köparendet kanåtertagna endastden attvärdetför varan, omav
förvärvingående hänför sig till dennesskattförtill avdragsaknat rätt som

varan.av
k.ickerabatt, utgöråterbäring, bonus ellerLämnas s.somannan

omsättning,förmånen skattepliktigefterhandi ochVillkorlig rabatt, avser
får den delmotsvarandebelopputgående redovisats,skattför vilken av

förmånenutgivnadenbelöptredovisade skattentidigareden som
redovisningskattskyldigesför dengällerordningi denavdragas avsom

grundasavdragetförmånen skattskyldig skalltillutgående Utgesskatt.
framgåskallhandlingenhandling. Avmotsvarandekreditnota eller

både och skatt.vederlagminskningen av
för avdragtill grundskall liggatredje stycket äveniHandling avsessom

skattepliktig omsättning.kundkrediteringför som avserannan

upplåterUthyr eller den ärupplåter denUthyr eller är somsom
styck-enligt § fjärdeskattskyldig 2§ fjärde styck-skattskyldig enligt 2

år från utgången detfrån utgången inomår detinom treet, avet, tre av
kalenderår vilket skattskyl-underkalenderår vilket skattskyl-under

beslut,enligt meddelatdighet inträttbeslut,enligt meddelatdighet inträtt
någon tillfastigheten eller del däravdärav tilleller delfastigheten annan

stycket,fjärdei 2 §verksamhetbedriver än angessomsomsom
åtnjutna föravdragenligt denna skall beloppetskattskyldighetmedför av

ifrågavarandeingåendeåtnjutna skatt förlag, skall beloppet av-av
återföras.ifrågava- del däravingående fastighet ellerförskattdrag för
upplåtelsesådanåter- uthyrning ellerSkereller del däravrande fastighet

år förflu-inte harsådan sedanuthyrning ellerSkerföras. tre sexmen
kalenderårfrån utgångenår detupplåtelse inte titsedan tre avmen sex

harutgången skattskyldighetfrån under vilketdetförflutithar av
beslut skallenligt meddelatkalenderår inträttvilket skattskyl-under

återföring detmed hälftenenligt meddelatinträtt görasdighet har av
återföring med beloppskall göras sagts.beslut som nu

hälften det belopp sagts.som nuav
fastighetsägarenstycket tillämpas tari femte även närVad sägssom

anspråk användning iförupplåten ifastighet del däravelleruthyrd eller
upplåtenuthyrd ellerskattskyldighetmedför närverksamhet samtsom

fastighet säljs.
Återföring redovisningsperiod underdeklarationen för deniskall ske

upplåtelsen ellerhar upphörtuthyrningen ellerskattepliktigavilken den
sålts.fastigheten har

det slagExporterasdet slagExporteras aven varavara aven
ingåendeingående skall dennedan,nedan, skall den som angesangessom

tillhänför sigsig till mervärdeskatthänförmervärdeskatt somsom



20 Färfattningsförslag SOU 1989:35

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förvärvet återföras,av varan om förvärvet återföras,av varan om
den skattskyldige inte visar att var- den skattskyldige inte visar att va-har innehafts endast skatt-an av innehafts endast skattskyldiga.ran av
skyldiga. De ärvaror som avses De ärvaror som avses

1 sådanaandra änvaror som sådana1 andra änvaror somfjärdei 18 § stycket ochavses som i 18 § tredje stycket ochavses somhelt eller till bestårväsentlig del av helt eller till bestårväsentlig del av
guld, silver eller platina, guld, silver eller platina,

2 naturpärlor, naturliga och syn- 2 naturpärlor, naturliga och
tetiska ädelstenar, syntetiska ädelstenar,

3 helt eller till vä-varor, som 3 helt eller till vä-varor, som
bestårsentlig del koppar, mäs-av sentlig bestårdel koppar, mäs-av

sing, brons eller nysilver,tenn, sing, brons eller nysilver,tenn,
4 sådanamed undantagvapen av 4 med sådanaundantagvapen avskjutvapen omfattassom av vapen- skjutvapen omfattassom av vapen-lagen 1973:1176, lagen 1973:1176,
5 alster bildkonst,av 5 alster bildkonst,av
6 konstalster glas, porslinav 6 konstalster glas, porslinav

eller keramik,annan eller keramik,annan
7 möbler, 7 möbler,
8 fartyg eller luftfartyg. 8 fartyg eller luftfartyg.
Återföring åttondeenligt stycket skall ske i deklarationen för den

redovisningsperiod under vilken har exporterats.varan
Redovisningen skatt, hänför sig till omsättning enligtav punkt 2som

första stycket f anvisningarna till 2 § och nyttjandeav som avser av
får anståpersonbil, till den sista redovisningsperioden under kalenderårdet

nyttjandet har skett.
Se vidare anvisningarna

§1216

skattskyldig skall, inte skattskyldig skall,annat inteom annatom
följer ellerandra sjätte stycket, följer andraav stycket, utfärdaav
utfärda faktura eller därmed jäm- faktura eller därmed jämförlig han-
förlig handling för varje omsättning dling för varje omsättning för vilken
för vilken utgår.skatt Av handlingen utgår.skatt Av handlingen skall

framgåskall vederlaget, framgåskattens vederlaget, skattens belopp
belopp och övrigt har betydelse och övrigt harsom betydelse försom
för skattskyldighet och avdragsrätt skattskyldighet och avdragsrätt enligt
enligt 17 17

Första stycket ickegäller för Första stycket integäller för
detaljhandel eller därmed jämförlig detaljhandel eller därmed jämförlig
verksamhet ochej heller omsättning, verksamhet inteoch heller omsätt-
för vilken avräkning mellan köpare ning, för vilken avräkning mellan
och säljare sker enligt avräkningsno- köpare och säljare sker enligt av-
ta upprättas köparen. räkningsnotasom av upprättassom av

På frankeringsmärke eller lik- köparen.
nande kvitto behöver Pâskattens be- frankeringsmärke eller lik-
lopp nande kvittoanges. behöver skattens be-

intelopp anges.
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tillutfärdas vid försäljningbegär det,Faktura skall, köparenom
lagertillgång byggnadsverksam-fastighet, iskattskyldig köpare utgörav som

tagits idärefter hadäri tillförts skattepliktig tjänsthet och har utan att
framgå utgående säljarenskattsäljaren. fakturan skallbruk Av somav

förskattepliktiga tjänsterredovisa för gjordaredovisat eller har uttagatt av
fastigheten.

fastighet2 § fjärde stycket skallSäljer skattskyldig enligtden ärsom
ingåendedendet, utfärda intyg storlekenhan, köparen begär avomom

återfört fas-grundenligt 15 § femte stycketskatt han avsom
tighetsförsäljningen.

skattskyldig, utförUppbär som
byggnads- eller anläggningsentrepre-
nad betalning i förskott eller contoa
får jämförligfaktura eller därmed

skattens belopphandling utvisande
utfärdas förstenligt första stycket

redovisningsskyldighet inträdernär
b tredje stycket.enligt 5 §

Se vidare anvisningarna

§l317
fårredovis- skattskyldig med de begräns-skattskyldig ärsom

får vid redovis-ningsskyldig ningar i 18 §med de begräns- angessom
ingå-avdrag förredovis- ning skattningar i 18 § vid göraavsom anges

ingående hänför sig till för-avdraga ende skattning skatt skatt somav
import för verksamhetsig till förvärv eller ellerhänför värvsom

införsel medför skattskyldighet.för medförverksamhet som som
får fråga avdragAvdragskattskyldighet. I rätt göragöras attom

ingående och kom-ingående hänför för skatt i statligför skattäven som
munal verksamhet gäller dock be-sig till framställning för utgivares

sådanupplaga stämmelserna iräkning tryckt 18av aav
från förpublikation undantagen Rätt till föreligger denavdragärsom

då förvärvetskatteplikt enligt 8 § Rätt till redovisningsperiod eller
redovisningssedredovis- importen enligt godföreligger för denavdrag

bokförtsdå inför- bokförts borde haeller har ellerningsperiod förvärvet
fjärdeinteredovisningssed följer ellerseln enligt god har annat avom

femte enligtbokförts Har medgivandeborde ha stycket.bokförts eller om
erhållits fårtredje 5andra § andra stycketellerföljerannat aav

sådana5 § avdrag för andra förvärvmedgivande enligtHar änstycket. a
femteerhållits får fjärdeför i eller stycketavdragandra stycket som avses

beskattningsåretssådana först vidandra förvärv görasän som avses
utgång betalning dessförin-tredje ellerandra stycketi eller göras när

ingåendeutgångbeskattningsårets förhar erlagts. Avdragförst vid nan
sig till förskotts-skatt hänförbetalning dessförinnan hareller när som

fåringående undereller conto-likvidför skatt görasAvdragerlagts. a
dåredovisningsperiod betalningdenhänför sig till förskotts- eller asom

får Har skattskyldig försattsconto-likvid under den har erlagts.göras
då inträderbetalning har i konkurs avdragsrättredovisningsperiod senast

frågafråga bygnads- ieller; i vid konkursutbrotteterlagts omom
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eller anläggningsentreprenad, när ingående skatt, hänför sig tillsom
faktura med uppgift skattens förvärv, importom eller förskotts- eller
belopp har mottagits. Har skattskyl- conto-likvid före konkursutbrot-a
dig försatts i konkurs inträder av- tet.
dragsrätt vid konkursutbrot-senast

frågai ingående skatt,tet om som
hänför sig till förvärv, införsel eller
förskotts- eller conto-likvid förea
konkursutbrottet.

Har förvärvats förbehållkreditköp frånmed säljarenvara genom om
återtaganderätt enligt lagen 1978:599 avbetalningsköp mellanom

fårnäringsidkare fl. ingåendeavdrag för den skatten, principer-m. oavsett
för den skattskyldiges bokföring, för den redovisningsperiodgöras underna

vilken faktura eller motsvarande handling har mottagits.
Vid förvärv awerkningsrätt fårtill ingåendeskog avdrag för skattav

endast förgöras vad har betalats under redovisningsperioden. Rättensom
ingåendetill avdrag för mervärdeskatt vid införsel till landettas utsom

inträder tidigast tullverketnär utfärdad tullräkning har mottagitsen av av
den skattskyldi Har skattskyldig övertagit skattskyldigs verksamhetge. annan
eller del därav han till ingåendeäger avdrag förrätt skatt hänför sigsom
till den tidigare förvärvägarens för månverksamheten, i den denne skulle
haft till avdragrätt skatten hade betalats honom.om av

Delägare i samfällighet för väghållningvattenreglering, eller liknande
ändamål får ingåendeavdraga skatt hänför sig till samfällighetenssom
förvärv med vad belöper hans andel i samfälligheten. Vadsom som nu
har gäller månendast i den isagts samfälligheten deltagande fastighet
används i verksamhet medför skattskyldighet.som

Äger svenskt aktiebolag, svenskett ekonomisk förening elleren en
svensk ömsesidig skadeförsäkringsanstalt moderföretag nioänmer
tiondelar aktierna i eller flera svenska aktiebolagett helägda dotter-av

tillhandahållerbolag och någotföretagenett företagenannatav av en
tjänst inte fårskattepliktigär det andra företaget avdrag för densom göra
skatt belöper det förstnämnda företagets förvärv eller införsel försom
tillhandahållande måntjänsten, i den avdragsrätt hade förelegatav om
förvärvet eller införseln hade gjorts det skattskyldiga företaget. Vadav nu
har gäller aktiebolagävensagts aktier till nio tiondelarän ägsvars mer av

eller flera helägda dotterbolag.ett
Förvärvar skattskyldig vederlag skattepliktig fråninommot landetvara

den skattskyldig förär omsättning ingåendeskallsom av varan, som
mervärdeskatt för den skattskyldige det belopp skulle ha utgjortanses som
utgående mervärdeskatt för säljaren denne hade varit skattskyldig förom
omsättningen. Vad gäller denäven skattskyldigsagts förärnu som
förmedling i punkt 3 första stycket anvisningarna till 2som avses av

skattskyldig i verk-som annan
samhet serveringsrörelse tillhan-än
dahåller åtkost personal, äger rätt
till avdrag ingåendeför skatt som
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hänför sig till andra förvärv för detta
tillhandahållande sådanaän som

livsmedel eller andra förbruk-avser
den mdnningsvaror, i följerannat

stycketandra anvisningarna.av av
fårRedovisar för sigskattskyldig olika verksamheter överskjutandevar

ingående utgåendeskatt i verksamhet kvittas skatt imot annanen
verksamhet.

återbetalning ingåendeOm överskjutande kvittasskatt kunnatav som
föreskrivs i 49

Se vidare anvisningarna
§1418

inteicke föreligger förAvdragsrätt föreligger för Avdragsrätt
ingående ingåendeskatt belöper skatt belöpersom som

1 stadigvarande 1 stadigvarande bostad,bostad,
hyra och driftanskaffning,2 anskaffning personbil eller 2 avav

verksamhet personbil förmotorcykel för eller motorcykel annatannan
sådan ändamål återförsälj-yrkesmässigyrkesmässigän änsom avser

återförsäljning eller personbefordran,uthyrningeller uthyrning, ning,
3 utgifter för utgifter för representationrepresentation och 3 och

ändamål ändamålliknande för vilka liknande för vilka avdragavdrag
vid inkomsttaxeringen vid inkomsttaxeringen inte medgesinte medges
enligt punkt andra enligt andra1 stycket punkt 1 stycketav av
anvisningarna till 20 anvisningarna till 20§ kommunal- § kommunal-
skattelagen 1928:370. skattelagen 1928:370.

Avdragsrätt föreligger för in-
gående påskatt belöper hyrasom av
personbil eller motorcykel för annat
ändamål återuthyr-yrkesmässigän
ning deti fall fordonet endast i ringa
omfattning används i verksamhet

medför skattskyldighet.som

får ingåendeMedför verksamhet endast delvis skattskyldighet, skatt
vilken hänför sig till förvärv införsel till 95eller än procentsom mer avser
den del verksamheten medför skattskyldighet avdragas utanav som
uppdelning efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet 95för änmer

får ingåendeomsättningen, överstiger 000skatt 1 kronorprocent av som
för visst förvärv eller viss införsel avdragas uppdelning efter skäligutan
grund.

Avdragsrätt föreligger inte för föreligger förAvdragsrätt inte
ingående ingåendeenligt sjätte åttondeskatt 17 § enligt 17skatt §
stycket vid förvärv vid förvärvstycketav en vara som en vara somav

består bestårhelt eller till väsentlig del helt eller till väsentlig delav av
guld, silver eller platina, guld, silver eller platina,om varans varansom
inköpspris understiger 175 175inköpspris understigerprocent procent

metallvärdet inköpsdagen inköpsdagenmetallvärdetav av av av
det guld, silver eller platina platinadet guld, silver ellersom som
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ingår i Detsamma igäller ingårvaran. i Detsamma gäller ivaran.
fråga avfallskrot, eller frågaom annan avfallskrot, ellerom annan

innehållerliknande guld, innehållervara, som liknande guld,vara, som
silver eller platina. silver platina.eller

Regeringen kan förordna om
frånundantag ingå-avdragsrätt för

ende skatt belöper pd utförselsom
för vilken skatt skall erläggas enligt
förordnande i 1som avses

Avdragsrätt föreligger inte heller
ingåendeför den skatt belöpersom

på skattepliktig utförsel enligt 2 §a
sjunde stycket.

18a§
statlig myndighet harEn inte rätt

vid redovisningen skatt göraatt av
avdrag för påskatt belöpersom

pdförvärv eller import, änannat om
regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer har beslutat att
sådan föreligger. statligFörrätt
myndighet har till avdragrättsom
gäller bestämmelserna i 7och 18 §§1
i tillämpliga delar.

fdrKommunerna vid redovisning-
skatt avdrag för skattgöraen av som

hänför ellersig till förvärv import
verksamheten medföroavsett om

skattskyldighet gällereller I övrigt
bestämmelserna i och i17 18 §
tillämpliga delar: lagenI om
särskild kompensation förmervärde-
skattekostnadertillprimärkommuner
och landstingskommuner finns före-
skrifter särskild kompensation tillom
kommuner.

§l519

Den redovisningsskyldig skattskyldig, bedriver verk-ärsom som
skall anmäla sig för registrering hos samhet i vilken skattepliktigaden
länsskattemyndigheten i det län, där beskattningsåretomsättningen för
den verksamhet drivs anmälan överstiger kr., skall200 000 anmälasom

sig för registrering hos länsskatte-avser.
myndigheten i det län, där hans
hemortskommun belägen.är

Kommanditbolag eller hand-annat
elsbolag skattskyldigt skallärsom
alltid pdanmäla sig för registrering
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stycket.i förstasätt anges
formulär.fastställtenligtblankettregistreringför göresAnmälan

särskildvarjeföranmälanlämnasnågon verksamheterfleraDriver
verksamhet.

två veckorAnmälantvå görs senastveckorAnmälan görs senast
medförverksamhetredo- innanmedför an-somverksamhetinnan som

ellermälningsplikt börjar övertas.visningsskyldighet börjar eller över-
förhållandeiändringVidförhållande upp-somändring iVid somtas.

skallanmälningshandlingitagitsanmälningshandling skallupptagits i
underrättaslänsskattemyndighetenunderrättaslänsskattemyndigheten

två veckor.inomtvå veckor.inom
särskiltutfärdarochregistreringbeslutarLänsskattemyndigheten om

redovis-dentilldelasregistreringenVidregistrering.verkställdbevis om
registreringsnummer.ningsskyldige ett

be-kanLänsskattemyndigheten
denregistreringsluta även omom
inteomsättningenskattepliktiga

kr.000överstiger 200
läns-kvarstår till dessRegistrering

denbeslutarskattemyndigheten att
upphöra.skall

anmälnings-Förredovis- avgöraatt omFör avgöraatt om
får länsskattemyn-plikt föreliggerfår läns-föreliggerningsskyldighet

frånuppgifterinfordradighetenuppgifterinfordraskattemyndigheten
anmältinte harnäringsidkareinte harfrån näringsidkare somsom

registrering.försigregistrering.sig föranmält
anvisningarnaSe vidare

§l622

anmälningspliktigDenredovisningsskyldig ärDen somärsom
anmaningskallenligt 19 §uppgift utananmaning lämnaskall utan

fördeklarationuppgiftför lämnamervärdeskattfördeklaration
verksamhetvarjeförmervärdeskattsärskildför vilkenverksamhetvarje

registrering skallsärskildför vilkenenligt 19skall skeregistrering
varjeförDeklaration lämnasske.redo-för varjeDeklaration lämnas

så registre-redovisningsperiod längegeredovisnings-såvisningsperiod län
Redovisningsperiodkvarstår.ringRedovisnings-föreligger.skyldighet

kalendermånader.tvåkalendermåna- omfattartvåomfattarperiod
januari ochRedovisningsperioder ärjanuariRedovisningsperioder ärder.

maj ochapril,februari, ochmaj ochapril,februari, och marsoch mars
ochseptemberaugusti,juli ochjuni,ochseptemberaugusti,juni, juli och

decem-ochnovemberoktoberdecem- samtochnovemberoktober samt
ber.ber.

ingående skattdetKaningående attskatt antasKan det attantas
regelmässigtskattskyldigför vissregelmässigtskattskyldigvissför

utgående skattöverstigautgående kommerskatt attöverstigakommer att
varje000 kronor1månad med minstvarje1000 kronormed minst

länsskattemyndighetenmånad kanbeslutalänsskattemyndighetenkan
tillsredovisningsperiodbeslutatills vidare attredovisningsperiodatt
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skall kalendermånad. Närvara en vidare skall kalendermånad.vara en
särskilda skäl föreligger kan länsskat-
temyndigheten för viss skattskyldig
besluta redovisningsperiod tillsatt
vidare skall helt beskattningsår.vara

Deklaration skall lämnas till länsskattemyndigheten i det län, där den
skattskyldige registrerats, månadenden 5 i andra utgångeneftersenast av
den redovisningsperiod deklarationen följersom annatavser, om av
anvisningarna. Sker inbetalning skatt enligt 42 § andra stycket i behörigav
ordning, deklarationen ha lämnats till länsskattemyndigheten den daganses
inbetalningskort eller försändelse innehåller gireringshandling kommitsom
in till postanstalt. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen eller
myndighet regeringen bestämmer medge skattskyldig ellersom att grupp

fårskattskyldiga lämna deklarationav än nämnts.senare som nu
Deklaration skall heder och avfattas blankettavges samvete samt

enligt fastställt formulär.
Efter anmaning skall deklaration lämnas denäven icke enligtav som

första stycket deklarationsskyldig.är
Bestämmelserna i 47 § taxeringslagen 1956:623 gäller i tillämpliga

frågadelar i deklaration för mervärdeskatt.om

skattskyldig inte anmäl-ärsom
ningspliktig enligt 19 skall§ redovisa
utgående och ingående skatt i allmän
självdeklaration för beskatt-ningsåret.
Se vidare anvisningarna

§1749
överstiger ingående överstigeravdragsgill ingående avdragsgill

skatt enligt deklaration utgåendeden skatt enligt deklaration utgå-den
återbetalarskatten, länsskattemyn- återbetalarende skatten, länsskatte-

digheten det överskjutande beloppet myndigheten det överskjutande
måni den kvittning icke skett enligt beloppet måni den kvittning inte
åttonde17 § stycket. skett enligt 17 nionde§ stycket.

överstiger skatt skattskyldig betalat för viss redovisningsperiodsom skatt
fastställts eller återbetalarfastställd, länsskattemyndighetensom detanses

överskjutande beloppet.
Den i fårfall nedsättningannat i fråneller befrielsesom skatt som

återfåravkrävts honom, länsskattemyndigheten vad han betalat förav
mycket.

Står den skattskyldige i skuld för mervärdeskatt, återbetal-har han vid
ning enligt första, andra eller tredje återfåstycket rätt bara vadatt som
överstiger skulden avgifteroch belöper denna. I lagen 1985:146som

återbetalningavräkning vidom skatter och avgifter finns ocksåav
föreskrifter begränsar återbetalning.tillrättensom
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ingå-överskjutandeingå- FordranöverskjutandeFordran
överlåtasfår särskiltinteöverlåtas ende skattfår särskiltende skatt

eller utmätas.eller utmätas.
restitutionbestämmelser1953:272uppbördslagens omgällerI övrigt

mervärdeskatt.återbetalningbeträffandetillämpliga delar avskatt iav

§l851

får överklagasbeslutFöljandefår överklagasbeslutFöljande
besvär:hos länsrättenbesvär: genomhos länsrätten genom

beslut,slutligtbeslut,slutligt
beslutmeddelaintebeslut attmeddela beslutinte2. beslut att

3633 ellerenligt3633 ellerenligt
styck-femte19 §enligtbeslutfjärde 3.19 §enligt3. beslut

registrering,fråga samtifråga registrering, etsamti omstycket om
efterbeskattning,4. beslutefterbeskattning, ombeslut4. om

restavgift.ellerskattskyldighetredovisningsskyl-skattskyldighet,
restavgift.dighet eller

får överkla-intebeslutFöljandefår överklagas:Följande beslut
33enligtbeslut gas:

enligt 33beslutskatterevision, samt2. beslut om
skatterevision, samtbeslut2.beslutlänsskattemyndighetens om3.

beslutlansskattemyndighetensvite.fråga föreläggandei avom
vite.föreläggandefrågai avom

ibeslutLänsskattemyndighetensibeslutLänsskattemyndighetens
överklagaslagenligt dennaövrigtöverklagaslagenligt dennaövrigt

besvär.riksskatteverkethosbesvär. genomriksskatteverkethos genom
får intebeslutRiksskatteverketsfårRiksskatteverkets beslut över-

överklagas.klagas.



28 Förjfattningsförslag SOU 1989:35

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Införsel Import

§1958
InfÖrs skattepliktig till landet skall skatt erläggas till tullmyndighet.vara

Tullagen 1987:1065 frågagäller i skatten regeringen inteom om
förordnar annat.

Bestämmelserna förstai 7 § och Bestämmelserna i 8 och 13 §§
andra styckena 8 § gäller i frågagäller i tillämpliga delar isamt om
tillämpliga frågadelar i införsel. import Skattskyldighet före-om av vara.

ligger dock inte för trycksak ärsom
tullfri enligt tulltaxelagen 1987:1068
och framkallad eller enbart expone-
rad mikrofilm, införs tillnär varan
landet gåva eller utansom annars
vederlag, spritdryck, vin ellersamt
starköl och tobaksvara vid införsel i
landet i den ordning i 18som avses
§ 6 eller lagen7 1977:293 om
handel med drycker eller i 1 § andra
stycket lagen 1961:394 tobaks-om
skatt.
Se vidare anvisningarna.

§2059
Mervärdeskatt utgår med nitton

beskattningsvärdet. Förprocent av
monteringsfârdigt hus utgår dock
skatten med elva och fyra tiondels

beskattningsvärdet.procent av
Beskattningsvärdet lika med Vid importär beskatt-ärav vara

tullvärdet tilläggmed tull ningsvärdet lika med tullvärdetsamt medav
statlig avgift eller skatt, tillägg tullannan statligsamtmer- av annan

värdeskatten inbegripen. avgift eller skatt mervärdeskatt.än
Vid bestämmande beskatt- Vid bestämmande beskatt-av av

ningsvärdet i fall i 15 § ningsvärdet i fall i 15 §som avses som avses
lagen 1987:1069 tullfrihet lagen 1987:1069 tullfrihetom m. om m.m.

iakttas iaktasatt,m. att,om varan om varan
i utlandet, beskatt-reparerats i utlandet, beskatt-reparerats

ningsvärdet lika med det beloppär ningsvärdet lika detmed beloppär
betingats för reparationen med betingats för reparationen medsom som

tillägg andrai stycket tillägg förstasägs, i stycketsom sägs,som
bearbetats ellersätt bearbetatsannat ellersättannat

tillverkats svenskt eller i Sverige tillverkats svenskt i Sverigeellerav av
förtullat fårmaterial, avdrag med- förtullat fårmaterial, avdrag med-

för vad i ordning för vad iges ordningsom annan ges som annan
belagts med mervärdeskatt, belagts med mervärdeskatt,

tillverkats med utnyttjande tillverkats med utnyttjandeav av
svenskt konstruktionsarbete eller svenskt konstruktionsarbete eller

liknande svensk prestation, liknandeannan svensk prestation,annan
fåravdrag medges för värdet fåravdrag medges för värdetav av
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sådant Sådan Prestation-arbete eller sådant sådan prestation.ellerarbete

60 §
Vid import tjänst skall,av om

femte stycket,inte isägsannat mer-
erläggas den im-värdeskatt av som

sådan tjänst iporterar som anges
tredje stycket.

Med import tjänst attav avses en
inomtjänst skall tillgodogörassom

tillhandahållslandet utländskav en
skattskyldigföretagare inte ärsom

här i landet
skallSkatt enligt denna paragraf

endast erläggas för
reklamtjänster;
datatjänster;
tjänster avseende fastighet i

Sverige,
skrivtjänstet;
översättningstjänster,
analys eller värdering av vara,

tjänst ekonomisk,annan av
juridisk, administrativ
eller därmed jämförlig art,

sådanförmedling tjänstav som
anges ovan.

Skatten skall erläggas med det
utgåen-utgjortbelopp skulla hasom

för säljaren denne hadede skatt om
varit skattskyldig för omsättningen.

Skatt enligt denna paragraf skall
inte erläggas

statligkommun eller avav
sådan omfattasmyndighet utom som

beslut enligt första stycket,18 §av a
skattskyldig enligtden ärav som

och vid motsvarande tillhan-2 § som
dahållande inom landet skulle ha
haft till avdrag med belopprätt ett

ingåendehela denmotsvararsom
skatten,

importen sker i verk-om en
samhet inte yrkesmässig ochärsom
värdet den sammanlagda impor-av

beskattningsåretför understigerten
kr.30 000
redovisning enligt skallVid 5 §

sådan skattepliktig import tjänstav
någontill del sker för skat-som en

tepliktig verksamhet redovisas i den-
verksamhet. skattepliktigAnnanna



30 1989:35örfattningsförslag SOUF

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

redovisningimport tjänst skall vidav
särskildenligt 5 §anses utgöra en

verksamhet.
skattepliktig import tjänstav anses

skattepliktig omsättning. Densom
erlägga dennaskall skatt enligtsom

paragraf skall alltid sig föranmäla
enligt vadregistrering isom anges

och skall lämna deklaration19 §
enligt den skattepliktiga22 § även om

beskattningsåretomsättningen för inte
överstiger kr.200 000

Skyldighet erlägga skatt enligtatt
paragraf medför inte tilldenna rätt

ingåendeavdrag för skatt enligt 71
erlagd skatt import tjänstAvser av

delvis hänförlig till skatteplik-ärsom
fårtig verksamhet dock avdrag enligt

efter uppdelning efter17 § göras
skälig grund inte föjerannatom av

andra stycket18 §
Skyldighet bevara underlagatt

enligt andra stycket gäller inte24 §
för den importerar skattepliktigsom
tjänst i verksamhet inte ärsom yr-
kesmässig.

73§

Utgående Utgåendemervärdeskatt räknas mervärdeskatt räknas
ingående sådan ingående sådanicke inteintäkt och intäkt ochsom som

icke kostnad vid in- inte vidskatt skatt kostnad in-som som
komsttaxeringen.komsttaxeringen.

Har mervärdeskatt likväl Har mervärdeskatt likvälmed- med-
inkomstredovisningen vid inkomstredovisningenräknats vid räknats

mån månskatten i den den beta- skatten i den den beta-ansesanses
sådan sådantill speciell lats till specielllats staten statensom som

får åtnjutas får åtnjutasför vilken avdrag för vilkenskatt, skatt, avdrag
inkomsttaxeringen enligt inkomsttaxeringenvid kom- vid enligt kom-

Till följd härav Till följdmunalskattelagen. munalskattelagen. härav
återbetalad,återbetalad, avkortad eller avkortad ellerutgör utgör

avskriven mervärdeskatt, för avskriven mervärdeskatt, för vilkenvilken
avdrag medgivits vid in- medgivits vid in-avdrag
komsttaxeringen,skattepliktigintäkt komsttaxeringen,skattepliktigintäkt
vidinkomsttaxeringenförskattskyl- vid inkomsttaxeringen.
dig icke redovisningsskyldigärsom

utgåendedock mervärdeskattutgör
ingåendeintäkt och sådan skatt

kostnad vid inkomstredovisningen
enligt kommunalskattelagen.
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återföringHar mervärdeskatt gjorts enligt 15 § femte eller sjätteav
återförda måndetstycket räknas beloppet, i den det tillhar betalats staten,

driftkostnad vid beräkning inkomst fastighet eller rörelse enligtsom av av
kommunalskattelagen.

Anvisnin ar
1till §1

förståsVad enligt denna lag med omsättning i 2punktsom anges av
anvisningarna till 2

utgår utgårMervärdeskatt inte vid Mervärdeskatt inte vid export.
regeringen särskiltexport om

förordnar skatt skall erläggas.att

till 2 §
122Verksamhet yrkes- 1 Verksamhet yrkes-anses som anses som

mässig inkomsten därav mässig inkomsten däravnär utgör när utgör
skattepliktig intäkt jordbruksfas- skattepliktig intäkt jordbruksfas-av av
tighet, fastighet eller tighet, fastighet ellerav annan av av annan av
rörelse enligt kommunalskattelagen rörelse enligt kommunalskattelagen
1928:370. Som yrkesmässig verksamhetenverk- 1928:370 närsamt

upplåtelsesamhet räknas omsättning awerkningsrättäven av avavser
från fastighet i 24 § avyttringoch skogsprodukter ivara som avses av

2 kommunalskattelagen falleller i punkt 4 tredjemom. som avses
2 § 7 1947:576lagen anvisningarna 35stycket till §mom. om av
statliginkomstskatt,uthyrningenligt kommunalskattelagen.

sådan2 § fjärde stycket fastighet, Som yrkesmässig verksamhetav
upplåtelse frånawerkningsrätt och räknas omsättningävenav av vara
avyttring skogsprodukter i fall fastighet i 24 § 2av som avses mom.

i punkt 4 tredje stycket kommunalskattelagen 2 §eller 7som avses av
anvisningarna 35till § kommunal- lagen 1947:576 statligmom. om
skattelagen inkomstskatt,verksamhet uthyrning enligt 2 §samt annan
i vilken sådaneller tjänster tredje stycket fastighet,omsättsvaror av
under rörelseliknande former. verksamhet i vilkensamt annan

eller tjänster underomsättsvaror
rörelseliknande former, allt denom
skattepliktiga föromsättningen be-
skattningsåret överstiger 30 kr.000

yrkesmässigtDen omsättersom
tjänst i 10 § första stycketsom avses
2 eller bedriva4 yrkesmässiganses
byggnadsverksamhet. Sådan verk-
samhet omfattar tjänst denäven som
skattskyldige låterutför eller utföra
på fastighet för honom utgörsom
lagertillgång i förvärvskällan rörelse
enligt kommunalskattelagen. Som
Iagertillgång i byggnadsverksamhet
skall dock enligt denna lag räknas
fastighet i 24 § 2som avses mom.
kommunalskattelagen och som av
den skattskyldige stadigvarande
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bostad eller för fritids-brukas som
ändamål.

verksamhetyrkesmässigSom
utfördaräknas ägarenäven ar-av

på fastighet, hos honombeten som
utgöranläggningstillgångenligt kom-

de nedlagdamunalskattelagen, om
däri inräknatlönekostnaderna, so-

för arbetena för be-ciala avgifter,
skattningsåret kr.överstiger 500 000

inventarier,Försäljning mate- Försäljning inventarier,av mate-av
liknanderial, avfallsprodukter eller avfallsprodukter liknanderial, eller

icke medföri verksamhet medförickei verksamhetsomvaror somvaror
yrkes-skattskyldighet skattskyldighet yrkes-anses som somanses

yrkesmässig dockmässig. Som mässig. Som yrkesmässig dockanses anses
försäkringsföretags omsättning försäkringsföretags omsättningav av

övertagits i samband med övertagits i samband medvara som vara som
finan-skadereglering och skadereglering finan-och

omsättningsieringsföretags sieringsföretags omsättningav vara av vara
återtagitsenligt köpeavtal återtagitsenligt köpeavtalavsom avsom

yrkesmässigföretaget. Som företaget.anses
omsättning vidalltid tillhandahållerarbetsgivareOmav vara som en

eller införseln har varitförvärvet åt personal i verksamhetkost en som
från skatteplikt enligtundantagen någon skattskyl-medföri övrigt inte

åtTillhandahållande kost8 § yrkesmässigräknas dettadighetav som
yrkesmässigpersonal saluvärdetverksamhet förstanses som avom

endast det sker iverksamhet när tillhandahållna kosten för be-den
serveringsrörelse. Skattskyldigs för- skattningsåret överstiger kr.30 000

personbilsäljning eller motorcykel Skattskyldigs försäljningav av per-
yrkesmässig, endast sonbil motorcykelelleranses som om anses som

ingåendetill avdrag för skatträtt tillyrkesmässig, endast rättom
till skattskyldigeshänför sig den ingående hän-avdrag för skattsom som

förvärv fordonet har förelegat. skattskyldiges förvärvför sig till denav
förelegat.fordonet harav

eller kata-Utgivning av program
medförlog för verksamhet som

icke yrkes-skattskyldighet anses som
mässig.

i landetbedriva yrkesmässig verksamhet härUtländsk företagare anses
inom elleri eller förvärvathan lagt lagerhanäven när omsätter varor som

tjänstefter montering, installation ellerinfört till landet för leverans annan
tillhandahåller tjänst.byggnadsentreprenad ellereller inom landet annan

icke bosattför utländsk företagare,Föreligger skattskyldighet ärsom
fråga juridiskvistas i landet eller,eller icke stadigvarande här ärom om

företrädasföretagarenicke fast driftställe här i landet, skallhar avperson,
Sådanlänsskattemyndigheten godkänd representantrepresentant.en av

ombud förenligt fullmakt den utländske företagarenskall somav
för den verksamhetföretagaren för redovisningen skatt somsvara av

utländske företagarenföreträda denskattskyldigheten omfattar och i övrigt
Länsskattemyndighetenfrågor kanenligti gäller skatt denna lag.som
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kontrollförUnderlagbetalning.för skattensställasskallsäkerhetkräva, att
tillgängligt hos representanten.skall finnasskatteredovisningenav

förstås lagdennaikommunMed
landstingskom-ellerprimärkommun

mun.
kom-ellermyndighetsstatligEn en

munstillhandahållandemotvederlag
tjänsterochskattepliktiga ärvarorav

verksamhet,yrkesmässigatt somanse
sker itillhandahållandet intesåvida

eller kommunensmyndighetens egen-
myndighet. Somoffentligskap av

verksamhetocksåyrkesmässig anses
tillhandahållandeinnebär avsom

distribu-offentligaochteletjânster
Servicetjänster;ochtions- även om

ellerbedrivsverksamheten statav
offentligegenskapikommun av

myndighet.
bedrivsVerksamheteller kom-Verksamhet enavsomstatensom

kommunellermyndighetstatliguteslutandeförbedriver av enattmun
dentillyrkesmässigräknas interäknasbehovtillgodose someget som

förbedrivsverksamhetendeliden drives attendastyrkesmässig när
kom-ellermyndighetenstillgodoseliknande. Dettaellerbolagsform

Verksamhetbehov.samgå-ekonomisktvidgäller eget somäven munens
i bo-bedrivereller kommunelleroch kommunmellanende statenstaten

liknandeellerlagsformverksamhetförkommunermellan somanses
denyrkesmässigändamål attävenvisst avsergemensamt omavsersom

eller kommunenstillgodoseförstås landstings-kommunMed statensäven
behov.kommun. eget

ellerkommunBedriver staten,
sig ellerförkommuner gemen-var

icke uteslutan-verksamhetsamt som
behov, räknastillgodoserde egna

drives idenverksamheten, när
liknande,ellerbolagsform som yr-
del denkesmässig till den annatavser

följerbehov,än annat avomegna
stycket.trettonde Somellerelfte

alltidverksamhetyrkesmässig anses
befordranjämvägarsstatens varor;av

ibefordranpostverkets varorav
postverketsdiligensrörelsen samt
ochpostpaketbefordran grupp-av

yrkesmässigverksam-korsband. Som
alltid kommunsvidarehet anses

i 8 §omsättning avsesvara somav
renhåll-medsambanditransport

ochomhändertagandening eller
förstoring vara.av

kanföreliggerskälsärskildaOm

3——KlS2
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regeringen förordna statlig verk-att
samhet, behov ochegetsom avser

enligt sjunde eller åttondesom
stycket yrkesmässig,är att anse som
tills vidare skall yrkes-utgöraanses
mässig verksamhet.

Verksamhet medlem isom same-
utför enligt rennäringslagen

1971:437 för samebyns räkning
yrkesmässig.anses som

Verksamhet vid of-utövassom
fentliga bibliotek, vetenskapliga in-
stitutioner och därmed jämförliga
inrättningar räknas yrkesmässig,som
till den del den bedrivs i konkurrens
med näringsverksamhet medförsom
skattskyldighet enligt denna lag.

Fastighetsägare, fastighet eller delavyttrar därav för vilkensom han
medgivits skattskyldighet enligt 2 § fjärde stycket, skall fortsätterhanom
uthyrnings- upplâtelseverksamheteneller efter försäljningen skattskyl-vara
dig härför till frånträderdess han fastigheten.

Som yrkesmässig verksamhet Som yrkesmässig verksamhet
interäknas omsättning räknas inte omsättningav ellerav vara

1 eller tjänst i kommunal tjänst ivara ideell föreningen av en
eller landstingskommunal verksam- bedrivenverksamhet,närinkomsten
het inrättad förär ombesörja sådandäravsom att inkomstutgör rörelseav
barnomsorg, ungdomsvård, sjukvård, för vilken föreningen frikalladär
hälsovård, äldreomsorg, särskilda från skattskyldighet enligt 7 § 5

psykiskt utvecklings-omsorger lagen 1947:576om statligmom. om
störda eller social vårdnad, inkomstskatt.annan om

2 tillverkats eller tjänstvara, som
utförts led i undervis-som ettsom

ningen i gymnasieskola änen annan
där jordbruk, skogsbruk elleren

trädgårdsnäring bedrivs, när varan
eller tjänsten tillhandahålls hu-av
vudmannen,

3 eller tjänst i ideellvara en av
förening bedriven verksamhet, när
inkomsten därav sådan in-utgör
komst förrörelse vilken förenin-av

frånfrikalladär skattskyldighetgen
enligt 7 § 5 lagen 1947:576mom.

statlig inkomstskatt.om
2.23 Med omsättning förstås Med omsättning förstås enligten-

ligt denna lag levereras i dennaatt lag levereras ivara att vara sam-
samband med försäljning, tjänst band med försäljning,att tjänstat-t
utförs eller förmedlas tillhandahålls utförs eller förmedlas tillhandahålls

vederlag,mot betalningatt uppbärs vederlag, betalningmot uppbärsatt
i förskott eller för beställdconto i förskotta eller för beställdcontoa
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ellertjänsteller samt atteller varatjänsteller samt att varavaravara
försäljning ellerMedtjänst uttas.försäljning ellerMedtjänst uttas.

Medtillhandahållande likställs byte.Medtillhandahållande byte.likställs
förstås attförstås uttagattuttag

anspråk denianspråk aden tas avi varaa tas avvara
överlåtsskattskyldige eller utanöverlåtsskattskyldige eller utan
vederlagvederlag eller mot somvederlagvederlag eller mot som

understigerdetallmännasaluvärdet,understigerdetallmännasaluvärdet,
ingående skattföravdragtillingående rättskatt närförtill avdragnär rätt
skattskyldigessig till denhänförskattskyldigessig till denhänför somsom
förelegat,harförvärvförelegat, varanharförvärv avvaranav
från verksam-överförsbfrån verksam-överförs varab vara

skattskyldig-medförhetsgrenskattskyldighetmedför somhetsgren som
inteVerksamhetsgrentillhetmedför somVerksamhetsgrentill som

skattskyldighet,medförskattskyldighet,
ellerluftfartygellerfartygskepp,c

därtill,utrustningellertillbehördel,
införseln harellervid förvärvetsom

skatteplikt enligt 8 §frånundantagits
ändamålanspråk föri somtas

sådant undantag.berättigar till
sätttjänst,c även annatsätttjänst, somd även annatsom

verksamhet,iyrkesmässigt omsättsverksamhet,iyrkesmässigt omsätts
tillhandahålls denellerutförstillhandahålls den avutförs eller av

ellerförskattskyldige annansellerför egenskattskyldige annansegen
ellervederlagräkning motutanvederlag ellerräkning motutan

allmän-understiger detvederlagunderstiger det allmän- somvederlag som
följerintesaluvärdet, annatföljersaluvärdet, omannat naavomna

tredje stycket,andra stycket, av
yrkesmässig bygg-d itjänstyrkesmässig bygg-ie tjänst

dennadsverksamhet änden annannadsverksamhet än avannanav
fastighettillförsskattskyldige somfastighettillförsskattskyldige som

lagertillgång ihonomskatt- hos utgördennyttjasellerinnehas av
kom-enligtrörelseförvârvskällanändamålskyldige för än sta-annat

intemunalskattelagenbyggnadsverksam- annatbruk idigvarande om
stycket,sjundeframgårheten, av

anläggningsar-ellerbyggnads-e
på fastighettjänstellerbeten annan

i verk-utförsskattskyldigedenav
tredjepunkt 1enligtsamhet som

yrkesmässig,stycket räknas som
anlägg-personbil, utgörfanlägg-personbil, utgör somf som

omsättningstillgång hoselleromsättningstillgång nings-hosnings- eller
skattskyldig för omsätt-den ärförskattskyldig omsätt-den somärsom

sådant fordon, ellerningsådant eller annanfordon,ning avannanav
omsättningstillgångomsättningstillgång utgörsomutgör vara,vara, som

utnyttjasverksamhet,skattskyldigsutnyttjas iskattskyldigs verksamhet,i
förskattskyldige ellerdenför annanskattskyldige ellerden avannanav

priva-detvärdetbruk,privat närdet pri-värdet avbruk,privat när av
ringa.utnyttjandet änärringa.utnyttjandet ta merär änvata mer

intedockhänförsTill uttag en
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statlig myndighets eller kommunsen
ianspråktagande ellerav egna varor

.tjänster för behov.eget
Omsättning enligt första Omsättningstycket enligt första stycket

d föreligga, intetjänst c föreligga, tjänstanses om ansessom om
nyttjandeuttas personbil nyttjandeuttasavser av som avser av per-

eller motorcykel, har förhyrts sonbil eller motorcykel, harsom som
för ändamål förhyrts för ändamålyrkesmässigannat än änannat yr-
återuthyrning. Utför återuthyrning.kesmässigskattskyldig Utför
själv tjänst för räkning skattskyldig själv tjänst föregen anses egen
omsättning enligt första d räkningstycket omsättning enligtanses
föreligga endast ihan förstasamband stycket c föreligga endastom
med tjänsten ihantar samband med tjänstenut änvara av mer om tar
ringa värde. ringaän värde.ut vara av mer

Som omsättning Som omsättning inteuttaganses uttaganses
omsättningstill- ellerutgör tjänst för användning iav vara, som av vara

gång, för användning i verksamhet verksamhet för den skattskyldigesom
medför skattskyldighet. medför skattskyldighet.som

Som omsättning icke heller Som omsättning inte helleranses anses
skadevållandes avhjälpande skadevållandesska- avhjälpande ska-av av
da. Ersättning erhålles för da.som an-

omhändertagande sådantnat än som
i 11 § 3 ickeavses anses som om-

sättning för mottagaren.
Med förståspersonbil Med förståsenligt personbil enligt

denna lag skâpkar-lastbiläven med denna lag skåpka-lastbil medäven
osseri och buss, fordonets rosseritotal- och buss, fordonetsom om
vikt högst 3är 000 kilogram. totalvikt högst 3 500 kilogram.är

Bestämmelserna i första stycket
d gäller inte vid tjänstuttag av som
utförs på sådan fastighet som avses
i24 § 2m0m. kommunalskattelagen,

fastigheten den skattskyldigeom av
själv stadigvarande nyttjas bos-som
tad eller för fritidsändamål.

sådanSom tjänst på fastighet som
i första stycket räknase ävenavses

fastighetsägaren utförd tjänstav som
innefattar ritning, projektering, kon-
struktion eller därmed jämförlig tjänst
och fastighet.som avser egen

Som omsättning enligt första
stycket d och räknas intee lokal-
städning fönsterputsning renhållning
och sedvanlig fastighetsskötselannan

administrativa tjänster densamt
skattskyldige utför eller låter utföra
på fastigheter.egna

§2till 2 a
Bestämmelserna i tredje stycket Bestämmelserna i tredje stycket

5-8 eller 13 gäller endast när 8-10 eller 12-15 gäller endast
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tjänsten verksamhetavser som tjänsten verksamhetnär avser som
uppdragsgivaren bedriver i utlandet uppdragsgivaren bedriver i utlandet
och skulle ha medfört skattskyl-som och skulle ha medfört skattskyl-som
dighet den här i landet.utövatsom dighet landet.den här iutövatsom

stycketBestämmelsen i tredje 7
gäller inte personbefordran med

färdmedel fartyg eller luft-änannat
fartyg direkt till utlandet till den del
befordran sker inom landet. Dock

sådanskall befordran i sinäven
helhet veder-närexportsomanses

såvällaget befordran inom ochavser
landet kost eller logi heltutom som

eller delvis under vistelsen utomlands.

Bestämmelserna i tillämpas inte i fallsjätte stycket de köparennär är
sådanbosatt i Danmark, Finland Norge. Vid tilleller leverans köpare av

eller normalt helhet och medutgör ettvara grupp av varor som en
försäljningspris, exklusive mervärdeskatt, minst 0001 kronorom anses
dock leveransen ha under förutsättning iskett näraattexportgenom varan
anslutning införts Danmark,till leveransen köparen har till Finland ellerav
Norge och mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskattatt
har erlagts vid införseln enligt tullräkning motsvarande handling.eller

§25till 7

sådantEgendom slagav som avses
i 2 kap. jordabalken2 § och som
enligt denna lag fastighetanses som
räknas fastighet bygg-ävensom om
naden tillhör tillän ägarenannan
jorden eller den tillförts byggnadom

byggnadensän ägare.av annan
Aktie, obligation, biljett, jämförliglottsedel, presentkort och annan

handling endast handlingen eller införsnär omsättsanses somsom vara
tryeksak.

2‘till s §

Som yrkesmässig sjöfart anses
med skeppäven transport egetav

gods. Undantaget för skepp gäller
inte sådan farkost, för för-vilken
flyttningen underordnad bety-är av
delse förhållandei till huvuduppgif-

Flodspruta, pontonkran, flyt-ten.
docka och till tulltaxenr: 89. 05annan
tulltaxelagen hänförlig1987:1068
farkost bärgningsfartygän utgör
skattepliktig vara.

Undantaget för skepp för yrkes-
mässigt fiske gäller alla skepp, som
säljs eller införs för användas vidatt
sådant fiske, skeppet äroavsett om
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ändamålanordnat för dettasärskilt
eller inte.

för fartyg för livrädd-Undantaget
sådantendast fartygning, gäller som

ställes till förfogande för Svenska
räddning af skepps-sällskapet för

brutne.
för ochUndantaget annatgas
icke medbränsle gäller vara, som

försäljningsform, kvantitethänsyn till
förpackning har karaktäreller av

butiksvara.
nyhetstid-Undantaget för allmän

sådan publikationning gäller av
normaltdagspresskaraktär ut-som

minst varjekommer med ett nummer
vecka.

förstås åtgärdersjukvårdMed
medicinskt förebygga, utredaför att

sjukdomar och skador;och behandla
vårdåtgärderna tillhan-avserom

dahållen sjukhus eller andravid
drivs det all-inrättningar avsom

enskild efter särskiltmänna, av
tillstånd eller enskild medav annan

vårdverksamhet.motsvarande Som
vård,sjukvård skall även anses som

tillhandahålls någon med särskildav
legitimation yrke inomutövaatt

Sådan vård,sjukvården. kan kansom
sjukvårdsersättning enligtberättiga till

allmän försäk-lagen 1962:381 om
sjukvårdalltidring, skall anses som

lag. Vadenligt denna angettssom nu
sjukvård motsvarande tilläm-ägerom

på tandvård.pning
sjukvårdi respektiveSom ledett

tandvård skall kontrolläven anses
tagitseller analys av prov som som

läkarundersökning ellerled iett
sjukvård tillhandahållan-samtannan
dentalteknisk produkt ellerde avav

sådan,på produkten ellertjänst när
tillhandahållstjänsten tandläkare,

den för vilkendentaltekniker eller
produkten avsedd.är

Angående tillhandahållande av
läkemedel föreskrivet i 12.8 §är

huvudman denSom anses som
bedriversjukvårdenellertandvården.

punktUndantaget i denna avser
djursjukvård.inte
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förståsomvårdnadMed social
ochtillhandahållande varorav
elleroffentligled itjänster ettsom

förinrättadverksamhetprivat att
ombesörjabarnontsorg,äldreomsorg,

psykisktsärskilda ut-omsorger om
socialochvecklingsstörda annan

omsorg.
denhuvudmanSom somanses

omvårdnaden.socialabedriver den
utbildningförUndantaget

huvudmannensendastomfattar
ellertillhandahållande varorav

utbild-åtnjuteråt dentjänster som
ningen.

omfattarutbildningförUndantaget
ochinformationutbildning,inte

anordnar isäljareträning sam-som
tillhandahållandemedband av

eller tjänst.skattepliktig vara
finansierings-ochMed bank-

notariatverksam-intetjänster avses
uthyrninginkassøtjänster;het, av

finansie-ellerförvaringsutrymme
omsättningringsföretags somvaraav

återtagits företa-köpeavtalenligt av
get.

försäkringstjänsterMed avses
hänförliga tillsådana tjänsteräven

återförsäkringsverksamhet samt
försäk-utfördasådana tjänster av

sådanellerringsmäklare annan
försäk-förUndantagetförmedlare.

försäkrings-interingstjänster avser
omsättningföretags vara somav

skadereg-samband medövertagits i
lering.

periodiskförUndantagetperiodisk publika-Undantaget för
svensktunder 11 gällerpublikationoch6 gäller svenskttion under

angivet slag,utländskt alsterochangivet slag,utländskt alster avsomav
somenligtutgivningsplanutkommermedutgivningsplan utkommerenligt

året. fyramed normalt minstminst fyranormalt nummer omomnummer
året. med hu-sammanslutningTillhuvudsak-sammanslutning medTill

försyfte verkavudsakligtför idrottsligtsyfte verka attligt att
ändamål hänföres endaständamål drottsligthänföres endast samman-

tillanslutensammanslutningtill Sveriges äranslutenslutning är somsom
ellerriksidrottsförbundSverigesSvenskariksidrottsförbund eller

korporationsidrottsförbund-korporationsidrottsförbundet eller Svenska
inomrepresenteradSveriges ellerrepresenterad inom äretär
Somkommitté.olympiskaSverigeskommitté. Som försvars-olympiska

sammanslutningförsvarsfrämjandesammanslutning räknasfrämjande
sammanslutningendastsammanslutning räknasendast somsom anges

1970:301kungörelseni 11 §1970:301kungörelseni 11 § angesom
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frivillig försvarsverksamhet eller som frivillig försvarsverksamhet ellerom
tillhar uppgift stödja hemvärnetsatt har till uppgift stödja hem-attsom

verksamhet. verksamhet.värnets
frånUndantaget skatteplikt

enligt 8 § gäller tillhan-14 även
dahållande elektricitetvatten,av gas,
och sker led ivänne ettsom som
fastighetsupplåtelsen.

§2till 14

I ellervederlaget saluvärdet I vederlaget, ellersaluvärdet
inräknas mervärdeskatt och inköpsvärdet inräknas varjeannan annan
statlig skatt eller avgift. statlig skatt eller avgift än mervär-

deskatt.

Med vederlag vid omsättning erhållnakontant betalning denmotavses
likviden minskad med avgår frånrabatt direkt likviden och vidsom annan
omsättning det pris ingåendeöverenskommits vid avtalets enligtsom
utfärdad faktura eller handling. I vederlaget skall inräknasannan
avbetalningstillägg och varje pristillägg skall erläggas köparenannat som av
enligt avtalet utom ränta.

Vid beräkning beskattningsvärde eller fårskattepliktig omsättningav
avdrag icke för k. Villkorlig utgårgöras rabatt vid betalning inoms. som
viss tid. fårheller avdrag för diskonto vid diskonteringgöras av
kundväxel.

Vid omsättning innebär eller renoverad bilmotor tilllämnasattsom ny
bestämt pris renoveringsbar bilmotormot att slag i byteen tagesav samma

särskild värdering, skall iutan beskattningsvärdet någoticke inräknas värde
för den inbytta Vad gäller vidmotorn. jämförligävensagtsnu annan
omsättning.

Varas saluvärde bestämmes enligt pris enligt grunderortens samma som
föreskrives i kommunalskattelagen.

Vid sådan försäljning iav vara
förening med inmontering ivarans
fastighet byggnads- ellerutgörsom
anläggningsentreprenad och ingår
såsom sådanled i entreprenad,ett
exempelvis försäljning i förening med
inmontering enbart spis ellerav
kylskåp, beskattningsvärdetutgöres

hela vederlaget. Uttages särskildav
ersättning för inmonteringen, be-

beskattningsvärdetstämmes för
denna del vederlaget enligt vadav

gäller för tjänst fas-som som avser
tighet.

Vid skattepliktig omsättning av
inventarium eller tillgångannan
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beskatt-verksamhettillhör utgöres
ellervedertagetalltidningsvürdet av

frågaeller; isaluvärdet monte-om
hus, 60ringsfärdigt procent av ve-

saluvärdet.ellerdertaget
vid vidvederlagUtgår Utgår vederlaggemensamt gemensamt

tjänster,tjänster, ellereller omsättningomsättning varor av varorav
beskatt-ning-för skattepliktiga,olika regler intevilkaför delvilka ärenav
gäller ellerbestämmande beskattningsvärdetsvärdets bestämsav genom

skattepliktiga, efterskäligicke avvederlagetdel är uppdelningvilka en
saluvärdebeskattningsvärdet Motsvarande gällergrund.bestäms genom

efter skä-vederlagetuppdelning vid uttag.av
salu-gällerMotsvarandegrund.

vidvärde uttag.

saluvärdetfastighet motsvaratjänstVid ansesuttag avsersomav
värdetkapital ochjämtekostnader ränta egetnedlagda avsumman av

arbete.skattskyldigesden eget

förståsmonteringsfärdigt husMed
bruk,stadigvarandeförhus avsett

grundpå fastuppförandeförsom
färdig-i formantingenlevereras av

innefattandebyggnadselement,ställda
bjdlklags-,fullständig vägg-sats av

medtakkonstruktioner,och även
isole-beklädnads- ochtillhörande

bygg-ringsmaterial, samt
motsvarandepåellernadssnickerier;

färdigmonterat.sätt

2 §tillanvisningarnafstycketförsta2punktomsättning enligtVid av
med detöverensstämmerbeloppbeskattningsvärde ett somsomanses
socialav-uppbörd1984:6685 § lagenenligt avschablonvärde omsom

tillhandahållandefrågaifastställtsfrån arbetsgivare har avomgifter
bilfirman åt anställd.

§23till 16
elleravräkningsnotaFaktura,elleravräkningsnotaFaktura,

skallhandling utövermotsvarandehandling skall utövermotsvarande
skattebeloppbeskattningsvärde ochskattebeloppochbeskattningsvärde

utställarensinnehålla uppgiftutställarensinnehålla uppgift omom
adressochochadressoch mottagarens namnoch mottagarens namn

god-identifieringenförellergod-identifieringenföreller annanannan
transaktionensangivelse, arttagbartransaktionensangivelse, arttagbar

mottagande.förplatsenmottagande. samtför varansplatsensamt varans
ocksåskallsådan handlingockså Iskallsådan handlingI enen

för denregistreringsnumretför denregistreringsnumret angesanges
förredovisningsskyldigredovisningsskyldig för är om-är somom-som

Länsskattemyndighetensättningen.Länsskattemyndighetensättningen.
skäl,särskildafår, finnsdetskäl, närsärskildafår, finnsdetnär
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

medge uppgift registrerings-att om medge uppgift registrerings-att om
utelämnas i avräknings-numret en utelämnas i avräknings-numret en

köparen. Vidupprättasnota som av köparen. Vidupprättasnota som av
förvärv i 17 § sjätte styck-som avses förvärv åttondei 17 §som avses

innehållaskall handlingen uppgiftet innehållastycket skall handlingen
säljarens ellerom personnummer uppgift säljarensom personnummer

organisationsnummer eller, om eller organisationsnummer eller, om
sådant saknas, likvärdig sådantnummer en saknas, likvärdignummer en
uppgift. uppgift.

§29till 17
ingåendeförAvdrag skatt ingåendeskall Avdrag för skatt skall

styrkas skattedebitering in- styrkas skattedebitering in-av av
köpsfaktura, avräkningsnota eller köpsfaktura, avräkningsnota eller
motsvarande handling. Detta gäller motsvarande handling. Detta gäller
dock inte säljaren enligt 16 § dock inte säljaren enligt 16 §om om

fråntredje stycket undantagen frånär tredje stycket undantagenär
sådanskyldighet sådanhandling skyldighetatt handlingatt

skattens belopp och inte heller skattens belopp och inte hellerange ange
frånvid inköp fråndetaljhandeln, vid inköp detaljhandeln ellerom

vederlaget understiger liknande200 kronor. verksamhet vederlagetom
ingåendeRätt till avdrag för skatt understiger 200 kronor. Rätt till

sjätte ingåendei 17 § före-stycket avdrag för skattsom anges som an-
ligger endast åttondeköpehandlingen i 17 § stycket föreliggerom ges
innehåller sådan uppgift endast köpehandlingen innehål-som avses om
i anvisningarna till 16 sådan§ sista ler uppgift i anvis-me- som avses
ningen. ningarna till 16 § sista meningen.

Avdragsrätten för ingående skatt ingåendeAvser skatt endast delvis
på driftkostnader för personbil sådanteller förvärv omfattassom av
motorcykel inventarium i avdragsrättenutgör eller endast delvissom
skattskyldigs verksamhet eller verksamhet medför skattskyl-som som
förhyrs sådanför bruk i verksamhet dighet eller verksamhet endastsom
omfattar sådanaalla kostnader delvis medför skattskyldighet, skall

fordonet helt eller endast beloppet den ingå-avdragsgillaoavsett om av
delvis används i verksamheten. An- ende skatten bestämmas genom
vänds personbil eller motorcykel, uppdelning efter skälig grund när

har förhyrts ändamålför inte följer andra18 § styck-annatannatsom av
yrkesmässig återuthyrning, iän et.mer
ringa omfattning i verksamhetän
medför ttskyldska ighet föreliggersom

avdragsrätt för 50 denprocent av
ingående skatt belöper på hyran.som

ingåendeAvser skatt i fallannat
endast sådantdelvis förvärv som
omfattas avdragsrätten ellerav
endast delvis verksamhet med-som
för skattskyldighet eller verksamhet

endast delvis medför skattskyl-som
dighet, skall beloppet av-denav

ingåendedragsgilla skatten bestäm-
uppdelning efter skäligmas genom

grund följernär 18 §annat av
tredje stycket.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

skattskattskyldig i landethärtillvid leveransKan det styrkas att av vara
införsel,räkning vidskattskyldig leverantörsför utländskerlagts varans

motsvarande denmed beloppför köparenföreligger avdragsrätt av
självköparenförelegatavdragsrättskatten,tullmyndigheten omuttagna om

erlagt skatten.
omfattar helajordbruksarrendeingåendeför skattAvdragsrätten

ingår bostad.värdetarrendetiskatten, även avom
hänföringående skattförtill avdragFinansieringsföretag äger rätt som

detåtertagits företaget närköpeavtalenligtvärdetsig till avvara somav
ingåendeför skattavdragtillsaknathelt rättvisas köparenkan somatt

förvärvsig till denneshänför av varan.
sigingående hänförskattomfattarSkattskyldigs avdragsrätt även som

vållat sin verksamhet.ihanskadaavhjälpandetill somav

import för verk-Förvärv ellerinförsel för verk-Förvärv eller
skatt-föreliggersamhet närskatt- ävenföreligger närsamhet även

härför bestridesskyldigs kostnadbestrideshärförskyldigs kostnad avav
skadevållande försäkringsgiva-ellerförsäkringsgiva-skadevållande eller
re.re.

årår fastighetsägare inomHarinom trefastighetsägareHar tre
kalenderårfrån utgångenkalenderår detutgångenfrån det avav

till- ellervilket utförtsundertill- ellerutförtsvilketunder ny-,ny-,
medgivitsombyggnad fastighetmedgivitsfastighetombyggnad avav

elleruthyrningskattskyldighet föruthyrning ellerförskattskyldighet
delupplåtelse ellerfastighetendelupplåtelse fastigheten eller avav
fårfår § fjärde stycketdärav enligt 2stycketenligt 2 § fjärdedärav

skattredovisningenhan vidskattredovisningenvidhan av-avav-av
ingående hänförskattingående hänför dragaskattdraga somsom

deltill densig till byggnadsarbetenatill den delbyggnadsarbetenatillsig
i 2 §upplåts för lokaler,delokaler,de som angesavsersomavser

skattskyl- fjärde stycket.medförverksamhet som
lag.dennadighet enligt

uthyrning ellermånfår, skattskyldig föriden hanfastighetsägare ärEn
årinom§ fjärde stycket,enligt 2del därav treupplåtelse fastighet ellerav

intygutfärdati säljarenupptagitsskattfrån denförvärvet dra ett avsomav
används ifastighetenMotsvarande gäller,stycket.16 § femteenligt om

enligt denna lag.skattskyldighetmedförverksamhet somannan

till 19 §
hem-hemortskommunMedverksam-drivaSkattskyldig avsesanses
lagenenligt 14 §ortskommunverksamhetensdärdet län,het i

inkomstskatt.statlig1947:576eller;styrelse har sitt sätesäte omom
ellerbestämtsverksamhetenför

verksamhetendärfinnes,styrelse
eller,från driftställefastdrives om

denfinnes, därsådant driftställe
skattskyldige bosatt.är

enligtföretagare,Utländskenligtföretagare,Utländsk somsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

punkt sjätte1 stycket anvisning- åttondeav punkt 1 stycket anvisnin-av
till 2 § skall företrädasarna av till 2 § skall företrädasgarna av

driva verksam-representant, anses driva verksam-representant, anses
het i det län, där representantens het i det lån, där representantens
verksamhet bedriven enligtanses verksamhet bedriven enligtanses
första stycket första stycket.

Denna Äldrelag träder i kraft den 1 januari 1991. bestämmelser
gäller dock fortfarande frågai förhållanden hänför sig till tidenom som
före ikraftträdandet.

2. De beslut regeringen meddelat med stöd 2 §som tredje stycket,av
punkt nionde1 stycket anvisningarna till 2 § och 12 § lagen 1968:430av

mervärdeskatt skall inte utgångengälla efter årom 1990. Besluten gällerav
dock fortfarande frågai förhållanden hänför sig till tiden före denom som
1 januari 1991.

Äldre bestämmelser i 5 b § tidpunkten för redovisningsskyl-om
dighetens inträde sådanagäller för vid ikraftträdandet pågående byggnads-
och anläggningsarbeten för vilka skattskyldighet inte redovisningsskyl-men
dighet har inträtt.

4. Avdrag någonmedges inte till ingåendedel för skatt hänför sigsom
till förvärv eller hyra den skattskyldige före ikraftträdandetav vara om av
denna lag inte skulle ha haft till avdrag förrått motsvarande förvärv eller
hyra och före ikraftträdandet någotvid tillfälle innehaftsom varan denav
skattskyldige.

1 Lagen omtryckt 1979:304. Senaste lydelse lagens rubrik 1974:885.av
10 § 1986:1289
11 § 19842357
anvisningarna till 10 § 1985:1116
ailvisningarnatill 11 § 1979:1190.

Senaste lydelse 1986:1289.3 Senaste lydelse 1988:1152.
Senaste lydelse 1986:1289.5 Senaste lydelse 1986:1289.
Senaste lydelse 1986:1289.
Senaste lydelse 1985:1116.
Senaste lydelse 1987:1236.9 Senaste lydelse 1982:1184.
Senaste lydelse 1985:1116.
Senaste lydelse 1985:1116.
Senaste lydelse 1979:1190.13 Senaste lydelse 1983:1052.
Senaste lydelse 1988:705.
Senaste lydelse 1986:1289.
Senaste lydelse 1986:1289.17 Senaste lydelse 1986:1289.
Senaste lydelse 1986:1289.
Senaste lydelse 1987:1236.
Senaste lydelse 1987:1236.2 Senaste lydelse 1979:1190.
Senaste lydelse 1986:1382.23 Senaste lydelse 1985:1116.
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24 Senaste lydelse 1988:1152.
Senaste lydelse 1985:1116.26 Senaste lydelse 1987:1236.27 Senaste lydelse 1985:1116.2a Senaste lydelse 1986:1289.29 Senaste lydelse 1985:1116.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillFörslag2
förordningen 1968:431ändring iFörordning omom

mervärdeskatt

25 §före25 §§ rubrikenföreskrivs 10, 24 ochHärigenom samtatt
mervärdeskattl lydelse.följandeskall ha1968:431förordningen om

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

s§2

registreringsbevisIregistreringsbevisI angesanges
registreringsnummer,registreringsnummer,

skattskyldiges ochdenochskattskyldiges2. den namnnamn
postadress,postadress,

beteckningfirma ellerbeteckningfirma eller3. annanannan
för verksamheten,för verksamheten,

registre-varje verksamhetregistre- 4. närvarje verksamhet4. när
verksamhet,ringenverksamhet, änringen än enavser meravser mer en

hem-skattskyldigesdenverksamheten bedrives, 5. därlän5. därlän
belägen,ortskommunredovisas,skall är6. hur skatt

redovisas,skatt skallhurskattskyldiges beskatt-den
skattskyldiges beskatt-ningsår. den

ningsår.

s.k.i enkelt bolag,vidare delägareI registreringsbevis anges om
skattskyldig ellerför bolagetpartrederigruvbolag eller anses som ensam

rederiet.

10
underrättelseInnebärInnebär underrättelse avsessomavsessom

§fldrde 1968:430stycket lagen1968:430 i 19tredje lageni 19 § stycket
förhål-förhål- ändring imervärdeskattimervärdeskatt ändring omom

angivet i registrerings-landeangivet i registrerings-lande ärär somsom
bevis,bevis utfärdas skatt-bevis,bevis utfärdas skatt- nyttnytt omom

fortfarande föreligger.skyldighetfortfarande föreligger.skyldighet

skattskyldigaavföres registretDen skattskyldighet upphört överurvars
stå för skattekontroll.icke kvar i dettahan längre behövernär

24
registre-Närmare föreskrifterföreskrifter regist-Närmare omom

skatt-redo- registerregister ringsnummer,reringsnummer, överöver
anmälningspliktigaskyldigavisningsskyldiga, postgirokonto ärsom som

enligt lagen 1968:430lagen 1968:430 19 §i 42 § omavses om
återbetalning mervärdeskatt,mervärdeskatt postgirokontooch somav

åter-lagi 42 § ochriksskatteverket.skatt meddelas avsesav samma
också meddelasbetalning skattRiksskatteverket meddelar av av

Riksskatteverketför tillämpningen riksskatteverket.föreskrifter av
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bestämmelserna i lagen mervär- ocksåom meddelar föreskrifter för
påföringdeskatt och befriel-om av tillämpningen bestämmelserna iav

från skattetillägg och försenings-se påfö-lagen mervärdeskattom om
avgift. ring frånbefrielseoch skat-av

tetillägg och förseningsavgift.

Införsel Import

25
Den skattskyldig enligt 58 §är lagen 1968:430 mervärdeskattsom om

påskall anmodan tullmyndighet lämna skriftlig försäkran detav om
ändamål för vilket införs.vara

Närmare föreskrifter för tillämp- Närmare föreskrifter för tillämp-
ningen lagen mervärdeskatt ningen lagen mervärdeskattav om av om

såvittmeddelas, gäller införsel, såvittmeddelas, införsel,gällerav av
generaltullstyrelsen. såvittoch,generaltullstyrelsen avser

erläggande skatt enligt lagen60 §av
mervärdeskatt, riksskatteverket.om av

ÄldreDenna förordning träder i kraft den januari1 1991. bestämmelser
tillämpas frågafortfarande förhållandeni hänför sig till tiden förom som
ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse förordningens rubrik 1982:1163.av
Senaste lydelse 1983:915.
Senaste lydelse 1983:915.
Senaste lydelse 1982:1163.5 Senaste lydelse 1983:91S.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillFörslag3
författningarvissaupphävandeLag avom

mervärdeskatteområdet

vidgällaupphöraskallförfattningar attföljandeföreskrivsHärigenom att
år nämligenutgången 1990,av

vissa fallimervärdeskatterläggande1968:591Förordningen avom
utförsel,vid

förmervärdeskatttillskattskyldighet1968:616Förordningen2. om
flygplatsverksamhet,ochhamn-

från skatteplikt tillundantag1975majden 7beslutRegeringens3. om
luftkuddefarkoster,för vissamervärdeskatt

från skatteplikt tillundantag19795 aprildenbeslutRegeringens4. om
doktorsavhandlingar.förervärdeskatt

förhållan-frågaifortfarandedockgällerförfattningarna omupphävdaDe
1991.januari1före dentill tidenhänför sigden som
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tillFörslag4
kompensation försärskildLag om

ochmervärdeskattekostnader till primärkommuner
landstingskommuner

följandeföreskrivsHärigenom

1 §
fråntill kompensationlandstingskommunerPrimärkommuner och har rått

utgifter för upphand-mervärdeskattekostnader belöperförstaten som
åtfrån inte skattskyldiga. Dennabidrag näringsidkareling eller råttårsom

utgifter bidrag avseendekompensation föreligger endast för ochtill
tandvård, omvårdnadsjukvård, social elleri formverksamheter av

utbildning.

2 §
Regeringen ellerberäknas enligt schablon.Kompensationsbeloppet skall

föreskrifter schablon-regeringen meddelarmyndighet bestämmer omsom
beräkningen.

3 §
redovisattill kompensation föreligger endast kommunenRätt om

regeringenmeddelasutgifterna bidragen enligt föreskriftereller som av
eller myndighet regeringen bestämmer.som

4 §
Regleringen kompensationen kommunensker taratt uppav genom

ingående isin mervärdeskattkompensationsbeloppet tillsammans med
sådan 1968:430 mervårdeskatt.deklaration i 22 § lagen omsom anges

deklarationRätt kompensation itill föreligger endast beloppet tas uppom
då enligt god redovisningssedden redovisningsperiod beloppetsom avser

i deklarationbokförts borde bokförts. Upptagandet beloppeteller ha av
ingående enligtskall skattskyldigs avdrag för skattbegärananses som om

mervårdeskatt.lagen om

Denna träder i kraft januari 1991.lag den 1

4-KIS 2
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5 Förslag till
Lag ändring i uppbördslagen 1953:272om

1953:2721frågaHärigenom föreskrivs i uppbördslagen 21 §attom
1 och 27 § 3 följandeskall ha lydelse.mom. mom.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1
förståsMed skatt i denna lag, inte statlig inkomstskatt,annatom anges,

statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt, kommunal
inkomstskatt, skogsvårdsavgift, vinstdelningsskatt, egenavgifter enligt lagen
1981:691 socialavgifter, statlig fastighetsskatt, skattetillägg ochom
förseningsavgift enligt taxeringslagen 1956:623 annuitetsamt
avdikningslån.

Med skatt förstås i denna lag
också sådan mervärdeskatt betalaatt
somskattskyldigenligtbestämmelser-

i 22 lagen§ 1968:430na om mer-
värdeskatt skall redovisa i allmän
självdeklaration skattetilläggsamt
och förseningsavgifi enligt lag.samma

får,Regeringen särskilda omständigheter föranleder det, föreskrivaom
i samband med uppbördenatt skatt skall uppbäras andra avgifterävenav
sådana i första sådanän Harstycket. föreskrift meddelats skall,som anges

inte vad i denna angåendelagannat stadgas skatt tillämpasom anges,
beträffande den avgift föreskriften.medsom avses

2§3
1 Beteckningar 1 Beteckningaranvän-m o m. som mom. som an-
ds i kommunalskattclagcn vänds i kommunalskattelagen
1928:370, lagen 1947:576 1928:370, 1947:576lagenom om
statlig inkomstskatt, lagen statlig inkomstskatt, lagen
1947:577 statlig förmögen- 1947:577 statlig förmögen-om om
hetsskatt eller taxeringslagen hetsskatt, taxeringsla 1956:623gen
1956:623 har betydelse i eller lagen 1968:430 mervärde-samma om
denna lag, inte eller skatt harannat betydelse i dennaom anges samma
framgår sammanhanget. lag, inte eller fram-av annatom anges

går sammanhanget.av

27
överstiger3 skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skattmom. som

han har betalat åretden 18 januari inkomståreteftersenast och den
preliminära skatt skall gottskrivas honom enligt 2 1 eller skallsom mom.
den skattskyldige betala avgift kvarskatteavgift det överskjutandeen
beloppet. Kvarskatteavgift utgår tvåmed det överskjutandeprocent
beloppet till den del det har täckts preliminär skatt har betalatsav som
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året inkomståret tio30 april efter och medden procentsenast
Om särskild beräkning i vissa fall föreskrivs i 4resterande del. mom.

Avgift, förekommande fall efterAvgift, i förekommande fall efter i
påförspåförs inteavdrag för inte avdrag för ö-skatteränta,ö-skatteränta,

understiger femtiounderstiger femtio beloppetbeloppetom om
avgiftenberäkningen Vid beräkningenkronor. Vid avgiften kronor.av av

slutliga intei slutliga skatten inte gäller i den skattengäller den attatt
skattetillägg eller förse-inräknas skattetillägg eller förse- inräknas

taxeringslagen ningsavgift enligt taxeringslagenningsavgift enligt
eller enligt lagen1956:623195 6:623;

mervärdeskatt;1968:430 om

avgift inte överskjutande belopp till den del detskall beräknasatt
åretuppgår den 30 apriltill högst 20 000 kronor och har betalats senast

inkomståret;efter
på, avrundas till lägrebelopp, avgiften skall beräknas närmastatt som

hundratal kronor.
Ändras debiterastillgodoräkning preliminär skatt ellerdebitering eller av

kvarskatteavgift. Avgiftentillkommande beräkningskatt, görs avny
utgått, gjorts vidtill beräkningenbestäms därvid belopp skulle hasom om

årligaden debiteringen motsvarande slutliga skatt.av
kvarståendeBestämmelserna i denna och tillkommande skattlag om

på kvarskatteavgiftskall tillämpas inte annatom anges.

ÄldreDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991. bestämmelser tillämpas
fråga förhållandenfortfarande i hänför sig tiden före ikraftträ-tillom som

dandet.

lLagen omtryckt 1972:75
:Senastelydelse 1984:1056
Senastelydelse 1986:1288

Senaste 1988:1525lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 Förslag till
Lag upphävande lagen 1941:251 särskildom av om
varuskatt

varuskattlHärigenom föreskrivs lagen 1941:251 särskildatt skallom
utgångenupphöra årgalla vid 1990.att av

Lagen frågatillämpas fortfarande förhållandeni hänför sig tillom som
tiden före den 1 januari 1991.

[Lagen omtryckt 1984:153
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till7 Förslag
kungörelsen 1960:613upphävandeFörordning avom

förordningen 25tillämpningsföreskrifter till denvissamed
särskild varuskattmaj nr 2511941 om

tillämp-1960:613 med vissaHärigenom föreskrivs kungörelsenatt
25 maj 1941 nr 251 skall upphöraförordningen denningsföreskrifter till

utgången år 1990.vidgällaatt av

fråga förhållanden hänförfortfarande iKungörelsen tillämpas om som
januari 1991.sig till tiden före den 1
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Förslag till8
Förordning upphävande förordningen 1970:944om av

kompensation i vissa fall för särskild varuskattom

Härigenom föreskrivs förordningen 1970:944 kompensation iatt om
utgången årvissa fall för särskild varuskatt galla vidskall upphöra att av

1990.

fråga förhållandenFörordningen tillämpas fortfarande i hänförom som
januari 1991.sig till tiden före den 1
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Förslag till9
påLag ändring i lagen 1967:340 prisregleringom om

områdejordbrukets

Härigenom föreskrivs §§ 1967:34021 b och 34 lagenatt oma
områdelprisreglering jordbrukets följande lydelse.skall ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2lb§
frågaI utjdmningsavgift förom varor

tillverkas inom landet ellersom som
importeras den registreradärav som
hos riksskatteverket skattskyldigsom
till särskild varuskatt, skall i den
utsträckning regeringen förordnar
riksskatteverket beskattnings-vara
myndighet.

fråga frågaI avgifter avgifter enligt 21 §enligt 21 § Iom aa om
för 15importeras 15 importerasskall för skallvaror som varor som

fåroch 17 §§ tillämpas. Regeringen 17 §§ tillämpas.och
förordna sådana avgifter skallatt
betalas till riksskatteverket.

34a§2

uppsåtligenDen till ledning vid fastställande avgift ellersom grovav av
oaktsamhet handling oriktig uppgift därigenom föranledermed ochavger

två år,fara för avgift undandras döms till fängelseböter eller i högstatt
inte gärningen belagd straff förmed i lagen 1960:418 straffärom om

varusmuggling.
uppsåtligen underlåterDen eller oaktsamhet attsom av grov avge

jämförligdeklaration eller därmed handling till ledning vidannan
fastställande avgift döms till böter.av

Detsamma gäller avgifts- Detsamma avgifts-gällerom en om en
skyldig skall betala avgift till skyldig avgift tillskall betalasom som
jordbruksnämnden eller riksskat- jordbruksnämnden eller om en
teverket eller tillverkare tillverkare skyldigär använ-attom en som som

råvara råvara uppsåtligenskyldig använda viss da viss ellerär att en en
uppsåtligen åsidosättereller oaktsamhet oaktsamhetgrovav av grov
åsidosätter bokföringsskyldighet eller bokföringsskyldighet föreskriveneller
föreskriven skyldighet föra och skyldighet föra och bevara räken-att att
bevara räkenskaper och därigenom därigenom allvarligtskaper och

försvårarallvarligt försvårarjordbruksnämn- jordbruksnämndens kon-
eller riksskatteverketsdens kontroll- trollverksamhet. .

verksamhet.
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I ringa fall döms inte till enligt första-tredje styckena.ansvar
Bestämmelserna i 14 § andra skattebrottslagen 1971:69stycket

tillämpas enligt förstabrott stycket.

ÄldreDenna i kraftlag träder den 1 januari 1991. bestämmelser gäller
fråga förhållandenfortfarande i hänför sig till tiden före denom som

ljanuari 1991.

lLagen omtryckt 1984:199
zsenaste lydelse 1985:109
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Förslag till10
1981:639förordningenändring iFörordning omom

jordbruksråvarorförkostnaderutjämning industrinsav

utjämningfråga förordningen 1981:639föreskrivs iHärigenom omom
jordbruksråvarorkostnader förindustrinsav

dels upphöra gälla,10 § skall attatt
följande lydelse.dels 8 12 §§ skall haochatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 §
jordbruks-Frågor exportbidragutjämningsbidrag och prövas avom

nämnden.

dockRiksskatteverket prövar
frågor till denutjämningsbidragom

stycketenligt andra denna7 §som
utjdmningsavgiftförordning erlägger

verket.till
7

utjämningsavgif-landet erlägger tillverkarenFör tillverkas inomvaror som
jordbruksnämnden.tillten

skattskyldig enligtDen ärsom
lagen särskild1941:251 varu-om

dock utjämningsavgif-skatt erlägger
tillverkas inomförten varor som

riksskatteverket förlandet till
choklad- och konfektyrvaror

skattepliktiga enligtär sammasom
lag,

småkakor våfflor0.d. ochkex,
rån enligt tulltaxenr 19.05.wafers

inom denAvgiften skall erläggasinom denAvgiften skall erläggas
jordbruks-tid i den ordningjordbruks- ochi den ordningtid och somsom

ifråga nämnden bestämmer.eller,nämnden om varor som
riksskatteverketiandra stycket,avses

bestämmer.

8 §
iVid import varor som avsesav

får riksskatteverketandra stycket7 §
registreraddenförordna äratt som

enligt lagenskattskyldigsom
varuskattsärskild1941:251 om

utjâmningsavgiften tillerläggaskall
riksskatteverket.

fårfår förJordbruksnämndenJordbruksnämnden för sär-sär-
importavgiftskilt fall förordnaimportavgiftfall förordnaskilt attatt

ifråga import utjämningsavgift skall erläggasochoch, änannan somom
i första stycket, utjämnings- till nämnden.avses

till nämnden.avgift skall erläggas
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §
Riksskatteverket får samrådefter Föreskrifter för verkställigheten

med jordbruksnämnden meddela denna förordning meddelasav av
frågaföreskrifter inärmare jordbruksnämnden.om

kontroll och utbetalning av
utjämningsbidrag enligt 6 § andra
stycket,

kontroll och uppbörd utjäm-av
ningsavgift enligt andra stycket.7 §
Ytterligare föreskrifter för verkstäl-
ligheten denna förordning med-av
delas jordbruksnämnden.av

ÄldreDenna förordning iträder kraft den januari 1991.1 bestämmelser
fråga förhållandengäller fortfarande i hänför sig till tiden före denom som

januaril 1991.

lSenaste lydelse 1987:1293
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Förslag till11
tobaksskattändring i lagen 1961:394Lag omom

tobaksskattl ha1961:394 skallföreskrivs 7 § lagenHärigenom att om
följande lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

7§2

fårfår deklaration avdragI görasdeklaration avdragI göras
för skattför skatt vara, somsomvara,

återförsäljningåterförsäljning förför a förvärvatsförvärvatsa
skattskyldighet tidiga-för vilkenskattskyldighet tidiga- ochför vilkenoch

inträtt,inträtt, rere
återtagitsåter- samband medåtertagits ii samband med bb

återgånggång köp,köp, avav
förskattskyldige ellerför c denden skattskyldige ellerc avav

riketräkning utförts ellerriket eller hansräkning utförtshans urur
frihamn förförts till svensktill frihamn förförts svensk annatannat

ändamåländamål förbrukas där,förbrukas där, änän attatt
tullagerinrät- d lagtstullagerd lagts upp somsomupp

för förvaring proviant,proviant, inrättatsför förvaring ellertats avav
såsomsåsom utförts riket proviantproviant ellerutförts riket urur

luftfartygfartyg eller eller leve-fartyg eller luftfartyg eller levererats
för försäljning i exportbutik.för försäljning i exportbutik. rerats

tillhandahållitstillhandahållits för framställ-för framställ- ee
ning enligt denna lag icke skatte-ning enligt denna lag icke skatte- avav

för vetenskapligt, pliktigaellerpliktiga varor,varor
ändamål,medicinskt eller likartat

försåltsfanspråk för provning med förlust förf tagits i den skat-
månförsålts tskyldige, i den förlusten hän-med förlust för den skat-g

frånmån för sig till bristande betalningförlustentskyldige, i den hän-
från köparen.för sig till bristande betalning

fAvdrag enligt första stycketköparen.
får medenligt första stycket beloppAvdrag g göras som svarar

såfår del skattenmed beloppgöras stormot av somsom svarar
så förlusten visasdel skatten utgöramot stor av varanssomav

sådantHarförsäljningspris. avdragförlusten visas utgöra varansav
sådant gjorts och inflyter därefter betalningförsäljningspris. Har avdrag

återredovisning fördärefter betalning skall lämnasgjorts och inflyter
åter betalningenför deredovisning lämnas skattenskall varor som

de betalningenskatten varor som avser.
avser.
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ÄldreDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991. bestämmelser gäller
fortfarande frågai förhållanden hänför sig till tiden före denom som
1 januari 1991.

12Lagenomtryckt 1984:155.
Senaste lydelse 1984:924.
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tillFörslag12
dryckesskatti 1977:306ändring lagenLag omom

1977:30613 §§ lagenHärigenom föreskrivs 11 ochatt om
dryckesskattl följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

betalaserlägges dryckesskatt tilltill SkattSkatt dryckesskatt
enligt denna videnligt denna lag vid lag omsätt-omsätt- statenstaten

införselinförsel ning inom landet och vidning inom landet och vid avav
maltdrycker.malt- och ochspritdrycker, vinspritdrycker, vin samt

läskedrycker.

betydelse i lagen 1977:292Beteckning i denna lag har samma som om
tillverkning drycker, m.m.av

Skattskyldigskattskyldig ärär
frågafråga i spritdrycker ochi spritdrycker och omom

1977:2931977:293 vin, det i lagen han-vin, det i han-lagen omom
angivna partihan-angivna partihan- del med dryckerdel med drycker

delsbolaget,delsbolaget,
fråga maltdrycker,fråga läskedryc- denmalt- och 2. i2. i omom

landet yrkesmässigt til-ker, inominom landet yrkesmäs-den somsom
skattepliktiga drycker.drycker. lverkarsigt tillverkar skattepliktiga

registrerad skattskyldigden blivitSkattskyldig vidareär somsom
importör enligt 8

skattskyldighet föreligger dock
sådan dryck förför tillverkning av

påskeromedelbar konsumtion som
serveringsställe särskildi automat

liknande.postmixautomat eller

Den yrkesmässigt för inDen yrkesmässigt för in somsom
maltdryckeller läskedryck skattepliktig till landetskattepliktig malt-

återförsäljare,åter- för försäljning till kantill landet för försäljning till
försäljare, verksamhetenkan verksamheten är är störreav om-om om

fattning finnsomfattning eller detellerstörre annars omav annars
registreras riks-det finns särskilda skäl regist- särskilda skal hosom

riksskatteverket. skatteverket.hosreras
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

skattskyldighet för partihandelsbolaget inträder spritdrycker vinochnär
till det i 1977:293levereras lagen handel med drycker angivnaom

detaljhandelsbolaget.

skattskyldighet för tillverkare och skattskyldighet tillverkare
registrerad importör vid omsättning registrerad importör vid omsättning
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

malt- och läskedrycker maltdryckerinträder inträder skatte-närav av
skattepliktig dryck tilllevereras pliktig dryck levereras tillnär köpare

anspråk anspråki för förköpare eller eller i ända-tages tas annat
ändamål målförsäljning försäljningeller, eller, vidän änannat av-

finnesvid avregistrering, i finnslager. registrering, i lager.

11

utgårmalt- och läskedryckerSkatten Skatten maltdrycker per
utgår liter med liter medper

2 kronor 20 för öl, 2 20 förkronor öl,öre öre
9 50 för 50 förkronor starköl, 9 kronor starköl.öre öre

för kolsyrad läskedryclc,40 öre
för läskedryck.20 öre annan

13
I deklaration malt- malt-för skatt I deklaration för skatt

fåroch läskedrycker fårdryckersärskilt för varje särskilt för varje varuslag
förvaruslag avdrag skatt avdrag för skatt drycker,göras göras

drycker, som som
utförtshar landet eller har har utförts landet eller harur ur

förts till svensk frihamn för förts till frihamn försvenskannat annat
ändamål ändamålförbrukas där förbrukaseller där ellerän att än att
har lagts tullager inrät- inrät-har lagts tullagerupp som upp som

för förvaring proviant för förvaring proviant eller,eller,tats tatsav av
såvitt såvittstarköl, har levererats starköl, har levereratsavser avser
för försäljning i exportbutik, försäljning i exportbutik,för

återförsälj- återförsälj-2. har förvärvats för förhar förvärvats
ning för vilken vilkenoch skattskyldighet ning för skattskyldighetoch
tidigare inträtt, tidigare inträtt,

anspråkhar tagits i för prov
ning,

återtagits återtagitshar i samband med ihar samband med
återgång återgångköp, köp,av av

försålts försåltshar förlustmed för har med förlust för
månden skattskyldige, måni den för- skattskyldige,den i den för-

lusten hänför sig till bristande be- hänför sig till bristandelusten be-
fråntalning frånköpare. talning köpare.

Avdrag enligt första 5 enligtstycket Avdrag första stycket 4
får fårmed beloppgöras med beloppgörassom svarar som svarar

så sådel skatten del skattenmot stor mot storav som av som
förlusten visas förlusten visasutgöra utgöraav varans av varans
försälningspris. sådantHar sådantavdrag försälningspris. Har avdrag
gjortsochinflyterdärefterbetalning, gjorts inflyter därefteroch betalning,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5ska T°d°Vi3ni8 lämna för återskall redovisning lämnas för
PåSkatten de TYCK betalningen skatten de drycker betalningen

avser. avser
påI deklaration för fårskatt spritdrycker och vin avdrag for skattgöras

på återtagits återgångdrycker har i samband med köp.som av

ÄldreDenna träder i kraftlag den 1 januari 1991. bestämmelser gäller
fråga förhållandenfortfarande i hänför föresig till tiden denom som

1 januari 1991.

lLagen omtryckt 1984:158zsenastc lydelse 1988:114
Senaste lydelse 1984:925
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till13 Förslag
försäljningsskattändring i lagen 1978:69Lag om om

motorfordon

1978:69 försäljnings-Härigenom föreskrivs 4 8 §§och lagenatt om
motorfordon följandeskatt skall ha lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

4§2

utgår utgårFörsaljningsskatt för Försäljningsskatt för
tjänsteviktpersonbil med tjänstevikt personbil meden en

400 kilogram, 400 kilogram,än änav mer av mer
med totalvikt buss med totalvikt högstbuss högsten av en av

3 000 kilogram. 3 500 kilogram.
skåpkarosseri skåpkarosseri3. lastbil med och 3. lastbil med och

3 000 totalvikt 3 500med totalvikt högst med högsten aven av
kilogram, kilogram,

4. motorcykel,4. motorcykel,
inte fordonet inte intefordonet inte eller har eller harärär omom

varit registrerat fordon varit registrerat fordonsom av som av
varit registreratangivet slag eller har varit registrerat angivet slag eller har

i förening med avställning. I endast i förening med avställning. Iendast
i 16 § tredje fall i 16 § tredje stycketfall stycketsom avses som avses
utgå utgå for-fordo- dockskall skatt dock skall skattäven ävenom om

varit registrerat.varit registrerat. donet eller hareller harär ärnet

vid införsel till landetSkatteplikt enligt första stycket föreligger även
inkomplett, det kanfordon isärmonterat ellerärett annars omav som

till fordonfordonet efter införseln iordningställasskall ettantas att av
förs in denskattepliktigt slag. Vad gäller inte fordonetsagts av somnu om

registrerats importör enligt 6 §har andra stycket.som

s§3
utgår utgår personbil,Skatten för personbil, Skatten för bussbuss

6 40och lastbil med 6 kronor och 40 lastbil med kronor ochoch öreöre
Överstiger tjånstevikt.kilogram tjänstevikt. kilogramper per

utgårtjänstevikten kilogram, tiotal1 600 Skatten beräknas till helt
såytterligare skatt med kronor för800 överskjutande krontalkronor att

varje fullt femtiotal kilogram varmed bortfaller.
tjänstevikten överstiger kilo-1 600

Skatten till tiotalberäknas heltgram
så överskjutandekronor krontalatt

bortfaller.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

intetjänsteviktenutgår 340med 1 kronorför motorcykelSkatten om
tjänstevikten högre76075 med 1 kronor äröverstiger kilogram, menom

tjänstevikten högre700med 2 kronor är160 kilogram,inte överstiger om
fall mediöverstiger 210 kilogram,inte annat160 kilogram samtän men

4 480 kronor.

Äldre gällerjanuari 1991. bestämmelserkraft denträder i 1Denna lag
denförhållanden sig till tiden förefråga hänförifortfarande somom

1991.januari1

[Lagen 1984:159omtryckt
2Senaste 1989:196lydelse
3senasle 1989:196lydelse

5—KIS2
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14 Förslag till
Lag ändring i bilskrotningslagen 1975:343om

Härigenom föreskrivs 4 § bilskrotningslagen 1975:343att skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§1
Skrotningspremie utgår för Skrotningspremie utgår för

personbil med tjänstevikt personbil med tjänstevikten en
400 kilogram,än 400 kilogram,änav mer av mer

2. buss med totalvikt högst 2. buss med totalvikt högsten av en av
3 000 kilogram, 3 500 kilogram,

skåpkarosseri3. lastbil med och skäpkarosserilastbil med och
med totalvikt högst 3 000 med totalvikt högst 3 500en av en av
kilogram, kilogram,

fordonet avregistreras enligt fordonet avregistreras enligtom om
bilregisterkungörelsen 1972:599 bilregisterkungörelsen 1972:599

frångrund skrotningsintyg på grund frånskrotningsintygav av
auktoriserad bilskrotare eller kom- auktoriserad bilskrotare eller kom-

i 3 § denna lag. i 3 § dennamun lag.som avses mun som avses

ÄldreDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991. bestämmelser gäller
fortfarande frågai förhållanden hänför sig till tiden före denom 1som
januari 1991.

lsenaste lydelse 1978:71
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Förslag till15
vissaskatt1982:691lagenupphävandeLag omavom

kassettband

vissa kassett-1982:691 skattföreskrivs lagenHärigenom att om
bandl utgången 1990.vidupphöra gällaskall att av

förhållanden tillfråga hänför sigfortfarande iLagen tillämpas somom
januari 1991.1tiden före den

Lagen 1984:161.omtryckt
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16 Förslag till
Förordning upphävande vissa förordningarom av om
kassettskatt

Härigenom föreskrivs följande förordningaratt skall upphöra gällaatt
utgångenvid 1990, nämligenav

förordningen 1985:1026 kassettskatt,om
förordningen 1982:798 kompensation ivissa fall för kostnaderom

grund kassettskatt.av

Förordningarna fortfarandeskall förhållandentillämpas hänförsom
sig till tiden före den 1 januari 1991.
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Förslag till17
lagen 1982:1200 skattupphävandeLag av omom

videobandspelare

1982:1200föreskrivs skatt videobandspela-Härigenom lagenatt om
rel utgången 1990.vidskall upphöra gallaatt av

fråga förhållanden hänför sig tillLagen tillämpas fortfarande i om som
1991.tiden före den 1 januari

lLagen 1984:162omtryckt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 Förslag till
Lag ändring i lagen 1957:262 allmän energiskattom om

energiskattHärigenom frågaföreskrivs i lagen 1957:262 allmänom om
dels 3 § bilaga 1 2och skallatt samt upphöra gälla,att
dels 2 10, 14, 24 och 25 §§att skall ha följande lydelse,a,
dels idet lagen skall införasatt paragraf, 11 följandeen ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Allmän energiskatt skall betalas Allmän energiskatt skall betalas
till enligt denna lag för tillstaten enligt denna lag förstaten
bränslen bilagai till1 bränslen i 10 § och försom anges som anges
denna lag och för elektrisk kraft. elektrisk kraft.

2
utgårSkatt icke för inhemska fasta bränslen.
utgårSkatt inte heller för elektrisk kraft, som

a framställs inom landet producent, förfogar installeradöverav som en
generatoreffekt mindre 100 kilowattän och inte yrkesmässigtav som
distribuerar elektrisk kraft,

b till lägre effekt 50 kilowattän avgift levereras producentutan av
eller någon,distributör till stårinte i intressegemenskap medsom
producenten eller distributören,

c framställs eller förbrukas fartyg eller transportmedel,annat

d nyttiggörs inom rörelse för d nyttiggörs inom rörelse för
produktion eller distribution produktion eller distributionav av
elektrisk bortgårkraft eller till följd elektrisk bortgårkraft eller till följd

förluster vid överföring, förluster vidav trans- överföring,av trans-
formering eller omformning hos formering eller omformning hos
producent eller distributör, eller producent eller distributör,

förbrukase i elektrisk e förbrukas i elektrisken panna en panna
för produktion varmluft, hetvat- för produktion varmluft, hetvat-av av

ångaeller under förutsättning ångaten eller förutsättningunderten
att, att,

elpannans effekt överstiger elpannans effekt överstigeren en
megawatt, megawatt,

ingen oljebaserad produktion ingen oljebaserad produktionav av
elektrisk kraft förekommer inom elektrisk kraft förekommer inom
landet energibalansskäl under landet energibalansskälav underav
den tid utnyttjas, den tid utnyttjas,som pannan som pannan

dåvärmebehovet under de tider värmebehovet dåunder de tider
elektrisk inte utnyttjas kan elektrisk inteen utnyttjas kanpanna en panna

tillgodoses tillgodosessätt,annat sätt,annat
mätaravläsning sker i början och mätaravläsning sker i början och

slutet den period skattebefri- denslutet period skattebefri-av som av som
elsen och elsen ochavser, avser,
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fråga inköpt kraft,i sär-ettom
fråga kraft,i inköpt sär-ett riksskatteverket godkäntskiltom av

skilt riksskatteverket godkänt träffats innebäravtal harav attsom
avtal träffats innebärhar att kan avbrytas leveran-leveransensom av
leveransen kan avbrytas leveran- så erfordras kraftsys-av tören, när av

så erfordras kraftsys-tören, när ellerav temskäl,
temskäl. förbrukas i reservkraftag-f ett

översti-produktionen integregat om
år.kilowattimmar20 000 perger

2a§3
utgårSkatt inte för

inhemskt framställda metan,
bortgår förluster vid ellertill följdb transportnaturgas, avsom

omformning producent eller distributör,hos
för framställning stadsgas,stadsgas användsc eller gasol avsom

gasol, med hänsyn tilld som
försäljningsform, kvantitet eller för-
packning har karaktär butiksva-av
ra.

6§
skattskyldig är

eller förbrukarden inom landet producerar skattepliktigt bränslesom
sådant likvärdigbränsle för framställning därmed vara,av

Iåterförsäljare2. den har registrerats enligt 7 § andra stycket somsom
förbrukareeller skattepliktigt bränsle,av

ändamål återförsäljer ellerden för i 24 §änannatsom som avses
förbrukar förvärvats skatt eller med nedsatt skattbränsle, motutansom
försäkran enligt 26

förden förvärvat gasol för den förvärvat gasol an-som som
driftmotordrift användning föranvändning än änannan nan av m0-

torfordonför använderanvänder gasolen gaso-men men somsom
drift motorfordon.motordrift. förlen av

Den för räkning införs till landetskattepliktig naturgas anses somvars
producent.

8§
Skattskyldighctcn inträder

dåför den skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 ellerärsom
tillbränsle honom till registrerad, ellerlevereras köpare inte ärav som

depåförsäljningsställe för detaljförsäljning ellerinte utgörseget som av
anspråk ändamåli för försäljning,äntas annat

då2. för den skattskyldig enligt 6 § första stycket bränsletärsom
ändamålanspråklevereras till köpare i försäljning,eller för äntas annat
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

skattskyldigför skattskyldig för denden är ärsom som
dådåenligt 6 § första stycket bräns- enligt 6 § första stycket bräns-

anspråk anspråk driftmotordrift,i för och i förlet lettas tas motor-av
fordon, och

registreringen4. for den upphör registrerad enligt 7 närattsom vara
då ingårskattskyldigheten iupphör, varvid omfattar det bränsle hanssom

lager.
Om skattepliktigt bränsle förs in i denlandet än ärsomav annan

registrerad till tullmyndigheten. Därvid gallerskall skatten betalas tullagen
1987:1065 9 4 § 1984:151 ochoch kap lagen punktskatterom
prisregleringsavgifter.

10§
utgår i bilaga följandeSkatten Skatten med be-med 1 tas ut

angivet för vikt- för vikt-belopp eller volym- lopp eller volymenhet.
fallI i förstaenhet. 8 §som anges
utgårstycket dock skatten3 med ett

belopp skillnadenmotsvararsom
påmellan skatt gasol för motordrift

och gasoLannan
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

lydelseFöreslagen

SkattesatsBränsleTulltaxe-
nummer
enligt
tulltaxe-
lagen

0681 98 7:1

27.01,ur
27.02

eller
kr410Kolbränslen ton27.04 per

möjliggörmed tillsatsFotogen27.10 somur m3krsnabbgdende dieselmotorer 600drift perav
eldningsoljorMotorbrännoljor,27.10ur m3685 krbunkeroljoroch per

m3kr215 1 000Naturgas27.11 perur
27.11ur

eller
föranvändsGasol38.23 som

liter65motorfordondrift örea perav
ändamål diftb änannat av

kr260motorfordon tonper
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eldningsoljor fårFör volymen
räknas till 50°C temperatu-om om

överstiger 70°C skattskyl-närren
digheten inträder.

Ifall i första stycket8 §som avses
dock skatten3 med belopptas ut ett

skillnaden mellanmotsvararsom
påskatt gasol för drift motorfor-av

don och gasolannan
Det riksskattever-ankommer Regeringen eller den myndighet

fråga fasta regeringenket i bränslen bestämmer fastställeratt om som
fastställa för frågaskattesatser hektoliter i fasta bränslen skattesat-om

i förteckningende för hektolitermotsom svarar motser som svarar
förangivna skattesatserna de angivna skattesatsernaton. ton.per

1la§
Distribution elektrisk kraftav

yrkesmässig inkomstennäransessom
därav skattepliktig intäktutgör av
jordbruksfastighet, fastig-av annan
het eller rörelse enligt kommunal-av
skattelagen 1928:370.

14
utgårSkatten med 6,2 Skattenöre med 4,2 öretas utper per

kilowattimme för elektrisk kraft kilowattimme för elektrisk kraft.som
förbrukas i ikommuner som anges
bilaga till denna lag2 och med 7,2

kilowattimme i övriga fall Iöre per
fråga sådan kraft förbrukasom som

utgåri industriell verksamhet dock
skatten med kilowattimme.5 öre per
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

24§

får bränsleför skattbränslen avdragI deklaration görasavsersom
som

återförsäljning förbrukning iför ellerskick förvärvatsi beskattata
rörelse,egen

återgångåtertagits köp,i samband medb av
försålts för bandriftkommunikationsföretagtillförbrukats ellerc av

ändamål,därmed likartateller
försålts förbrukning i luftfartyg eller i fartyg,för närförbrukats ellerd

fritidsändamål privatför ellerfartyget inte användsluftfartyget eller annat
ändamål,

förtsräkning utförts riket ellerskattskyldige eller för hansdene urav
ändamål förbrukas där,frihamn förtill svensk än attannat

försåltsförsålts förför f förbrukats ellerf förbrukats eller
ändamåländamål förbrukning för änförbrukning för än annatannat

förbrukning, i energialstring,ellerenergialstring
tillverk-med fabriksmässigsamband

för avprovningning motorer; avav
åå provbädd ellermotorer annan

dylik anordning transport-utan att
framföres,medel därvid

framställningg förbrukats förför framställningg förbrukats
i angivetbilaga angivet bensin eller 10 § bräns-i 1bensin eller avav

för produktion skat-produktion ellerförbränsle eller avav
deltill denkraft tepliktig elektrisk kraftelektriskskattepliktigannan

bränslet loufzproduktionensådan i 25 § förstaän motsvararavsessom
och avdrag inte gjorts enligt 25 §stycket d, om

eller tredje stycket,första dstycket

månskattskyldige, i förlusten hänförförsålts för den denmed förlusth
från köpare.sig till bristande betalning

mån enligt första stycketfår, inte har gjortsi den avdrag ävenAvdrag
försålts förbrukning iförförbrukats ellerför kolbränslengöras som

ingåvari den ochskall värmepro-metallurgiska även anses gas-processer,
sådanatill följdskerduktion processer.avsom

såfår med beloppstycket henligt första motAvdrag göras som svarar
försäljningspris.visasförlusten utgöradel skattenstor varansavsomav

redovisningdärefter betalning skallsådant inflyteravdrag gjorts ochHar
betalningenåter det bränsleförlämnas skatten som avser.

25
får förkraft avdrag skattelektriskI deklaration görassom avser

elektrisk kraft, som

ellerförbrukats levereratskommunikations-till aa levererats av
kommunikationsföretag för ban-tillföretag för bandrift eller därmed

ändamåländamål därmed likartatöverförts till drift ellerlikartat eller
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

land,annat eller överförts till land,annat
försåltsförbrukatsb eller för försåltsb förbrukats eller för
ändamålförbrukning för änannat ändamålförbrukning för änannat

energialstring eller för användning energialstring eller för användning
sådani omedelbart samband med sådani omedelbart samband med

förbrukning eller vid framställning förbrukning vid framställning av
bensin i förteckningenellerav an- bensin eller i 10§ angivet skatteplik-

givet skattepliktigt bränsle, tigt bränsle,

försålts månc med förlust för den redovisningsskyldige, i den förlusten
hänför sig fråntill bristande betalning förbrukare ickeeller registrerad
distributör elektrisk kraft,av

mottrycks-d producerats i d producerats i bränslebase-en
anläggning förbrukats radoch i förbrukatsoch iegen process egen
industriell verksamhet. industriell avdragverksamhet om

inte gjorts för påskatten bränslet.

fårAvdrag enligt första såstycket c med beloppgöras motsom svarar
del skatten förlusten visas den elektriska kraftensutgörastor av som av

sådantförsäljningspris. Har avdrag gjorts och inflyter därefter betalning
äterskall redovisning förlämnas skatten den kraft betalningensom

BVSCI.

får fårAvdrag för skatt Avdragäven göras för skattäven göras
för bensin eller bränsle, för bensin ieller 10 § angivet brän-annat som
förbrukats vid produktion sle, förbrukats vid produktionav somannan

sådanskattepliktig elektrisk kraft skattepliktig tillän elektrisk kraftav
i i denförsta d, den del bränsletstycket kraftpro-motsvararsom avses

mån ickeavdrag gjorts enligt 24 duktionen och§ inteavdrag gjorts
första eller enligt 7 §stycket g 1 enligt första stycket d, 24 § första

första stycket g lagen stycket g eller enligt 7 § 1mom. mom.
1961:372 bensinskatt. fförsta stycket 1961:372lagenom

bensinskatt.om

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

1 Lagen 1984:994.omtryckt2 Senaste lydelse 1988:527.3 Senaste lydelse 1987:508.
Senaste lydelse 1988:1200.
Senaste lydelse 1986:487.6 Senaste lydelse 1987:508.
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19 Förslag till
Förordning ändring i förordningen 1964:351om om
allmän energiskatt

Härigenom frågaföreskrivs i förordningen 1964:351 allmänom om
energiskattl 4 § skall upphöra gälla.att att

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

1 Förordningen omtryckt 19812433.
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tillFörslag20
nedsättningändring i lagen 1974:992Lag avomom

allmän energiskatt

fråga 1974:992 nedsättningföreskrivs i lagenHärigenom avom om
energiskattlallmän

dels gälla,3 § skall upphöraatt att
dels 5 §§ följande lydelse.2 och skall haatt

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Skatt enligt lagen 1957:262 om
påenergiskatt elektrisk kraftallmän

förbrukas vid in-och bränsle som
utgår så-tillverkning meddustriell

dant skatten inte översti-belopp, att
de tillverkadetre procent avger

försäljningsvärde frittprodukternas
fabrik.

Föreligger särskilda Föreligger särskilda skäl kanskäl kan
påregeringen för visst företagregeringen för visst företag medge ansö-

skattvad i kan nedsättningnedsättning medgeutöver avsom anges
allmänenligt lagen 1957:262första stycket. om

påenergiskatt elektrisk kraft och
förbrukas vid industriellbränsle som

tillverkning.

5§2
oriktig uppgiftoriktig uppgift Har, grundHar, grund avav

frånfrån grundsökanden ellersökanden eller grund avav
felräkning, misskrivning ellerfelräkning, misskrivning eller annatannat

förbiseende, felaktigtförbiseende, felaktigt uppenbartuppenbart ett ett
fastställts tillämpningfastställts med tillämpning belopp medbelopp

eller med-2 3 § eller beslut 2 § eller beslut harsom av av somavav
denna bestäm-dessameddelats med stod delats med stödhar av av

bestämmelser, skyldig melse, sökanden skyldig tillsökandenär är att
inbetala inbetala vad dettatill statsverket vad han statsverket hanatt

erhållit. erhållit.oriktigt har oriktigtdetta harsättsätt

åtgärd erhållet fårEn i syfte inte vidtasoriktigt beloppatt ta ut ett
år utgången kalenderårfem efter under vilket beloppetdetänsenare av

fastställts.har

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

l Lagen omtryckt 1984:996.2 Senaste lydelse 1988:528.
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21 Förslag till
Lag upphävande lagen 1973:1216 särskildom av om

förskatt oljeprodukter och kol

Härigenom föreskrivs 1973:1216lagen särskild förskatt ol-att om
kolljeprodukter utgångenoch skall upphöra vid 1991.gällaatt av

Lagen fråga förhållandentillämpas fortfarande i tillhänför sigom som
tiden före januariden 1 1991.

1 Lagen omtlyckt 1986:502.
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Förslag till22
bensinskattändring i 1961:372lagenLag omom

bensinskattl 2 §fråga 1961:372föreskrivs i lagenHärigenom attomom
följande lydelse.7 § skall haoch 1 mom.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2§’
utgår, intei Skatt sägsSkatt inte sägs annatannat tas ut, omom

3 1med kronor2 58 i andra stycket, örestycket, med kronorandra öre
blyfri bensin, varmedliter förblyfri bensin, varmedliter för perper

blyhaltbensin medblyhaltbensin med en omavsesen omavses
15°liter vid15° 0,013liter vid högst0,013högst pergramgram per

21med 3 kronor78 och öreC, med 2 kronoroch öre perper
bensin.liter förbensin.liter för annanannan

utgår skat-För metanol och etanoletanolFör metanol och tas
IngårIngår 98 liter.med80 liter. öremedskatten öre ten ut perper

sådan i blandningsådan blandning alkoholialkohol somensomen
första stycket a eller bb i 1 §första stycket a elleri 1 § avsesavses

inblandadeför denutgår inblandade skattenför denskatten uttas
98 liter ochmedmed 80 liter och alkoholen örealkoholen öre perper

blandningen i övrigt med 3 kro-övrigt med 2 kro- förför blandningen i
liter denliter den 1 utgörs58 öreutgörsöre nor per omper omnor

bensin med 3 kronor2 blyfri ochblyfri bensin och med kronor avav
liter denliter den 2178 utgörsutgörs öreöre avper omper om av

bensin.bensin. annanannan
för smörjoljaSkatten beräknas efter Skatt intetas utvarans

inblandad i bensin.denna skallfakturerade volym. I ärsom
inräknasdock smörjoljainte som

tillsatts bensinen. skattenhar Kan
på sådant ellerinte beräknas sätt

veder-faktureringen inte enligtsker
får beskattningsmyn-grunder;tagna

för beräk-digheten fastställa grunder
ning volymen.av

7
får bensin, harför skattI deklarationen avdrag1 göras sommom.

återförsäljning förbrukning i rörelse och förför ellera förvärvats egen
inträtt,skattskyldighet tidigarevilken

återgångåtertagits med köp,i sambandb av
tågsålts framdrivande ellerförbrukning förförförbrukats ellerc av

järnvägsfordon,andra

sålts för-eller förd förbrukats
samband med fabriksmäs-brukning, i

förtillverkningsig motorer, av-av
provbädd elleriprovning motorerav

sådan anordning utan attannan
därvid framförs,transportmedel

förd skattskyldige ellerför denskattskyldige ellerdene avav
utförts Sverige ellerräkninghans ur
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förts frihamntill svensk för annat Sverigehans räkning utförts ellerur
ändamål förbrukas där,än att förts till frihamn försvensk annat

såltsf med förlust för den ändamål förbrukas där,än att
måniskattskyldige, den förlusten sålts förluste med för den

hänför sig till bristande betalning månskattskyldige, i den förlusten
från köpare, hänför till betalningsig bristande

såltsförbrukats för för-g eller från köpare,
brukning vid produktion skat- såltsf förbrukats eller för för-av
tepliktig elektrisk kraft. brukning vid produktion skat-av

deltepliktig till denelektrisk kraft
bränslet kraftproduktionenmotsvarar
och avdrag inte gjorts enligt 25 §
första stycket d eller tredje stycket
lagen 1957:262 allmän energi-om

enligt första fAvdrag stycket skatt.
får med beloppgöras Avdrag enligt förstasom svarar stycket e

så del skattenmot stor fårav som med beloppgöras som svarar
förlusten visas utgöra såav varans del skattenmot stor av som

sådantförsäljningspris. Har avdrag förlusten visas utgöra av varans
gjorts inflyter däreferoch betalning sådantförsäljningspris. Har avdrag

återskall redovisning lämnas för gjorts och inflyter därefer betalning
skatten betalning-de redovisning återvaror som förskall lämnas

betalning-en avser. skatten de varor som
en avser.

Denna träder i kraft den januari 1991.lag 1

1 Lagen omtryckt 1984:993.2 Senaste lydelse 1988:107.
Senaste 1987:509.lydelse

6-KlS-2
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

till23 Förslag
ändring i förordningenFörordning 1981:432om om

bensinskatt

frågaföreskrivs förordningen 1981:432 bensinskattHärigenom i om om
5 §§ skall ha följande lydelse.1 ochatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1
Registrering enligt § 1961:372 bensinskatt4 andra stycket lagen om

får registreringinte den ansökervägras, om som om
håller i minst 15 000 kubikmeter skattepliktigtnormalt lager bränsle,
årlig 502. omsättning minst 000 kubikmeter skattepliktigthar en av

bränsle eller

minst 2000 minst 2000 liter3. förbrukar liter 3. förbrukar
år år förskattepliktigt bränsle för skattepliktigt bränsleper per

ändamålsådana ändamål sådanaberättigar tilltill berättigarsom som
förstaavdrag enligt 7 § 1 första avdrag enligt 7 § 1mom. mom.

f eller fstycket c nämnda lag. stycket c nämnda lag.-

fråga frågaRiksskatteverket Riksskatteverketprövar prövar
i 7 § 2 lagen i 7 § 2 lagensom avses mom. som avses mom.

1961:372 bensinskatt i de fall 1961:372 bensinskatt i de fallom om
skattepliktigt bränsle skall användas skattepliktigt bränsle skall användas

ändamål ändamålför berättigar till för berättigar tillett ettsom som
avdrag 7 § förstaenligt 1 avdrag enligt 7 § 1 förstamom. mom.

f i nämnda fstycket c eller lag. stycket c eller i nämnda lag.-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

1 1984:251.Senaste lydelse
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Förslag till24
1985:93ändring i förordningenFörordning omom

återbetalning bensin,i vissa fall skatt m.m.av

återbetalningfråga 1985:93förordningenHärigenom föreskrivs i omom
2 3 §§ skall ha följandebensin, ochi vissa fall skatt attm.m.av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l §
förordning medgesEnligt dennaEnligt denna förordning medges

återbetalningåterbetalning och avgift bensin elleravskattskattav
förvärvatsför- bränslebensin eller bränsle annatannat som avsom

värvats av

sådanSverigekonsulat i ellerbeskickning eller lönatutländsk
immunitet ochi 1976:661internationell organisation, lagen omsom avses

fall,priviligier i vissa
lönadbeskickning i Sverige ochdiplomatisk företrädare vid utländsk2.

Sverige.vid utländskt konsulat ikonsul
Återbetalning vid internationellmedlemsstats ombudmedges även

sådan organisation,i Sverige personal hosorganisation med ochsäte om
mellanfolk-träffat med eller medSverige har överenskommelse statannan

lig organisation detta.om

2 §
Återbetalning Återbetalning medges med be-medges med be-

och den skattlopp den skatt lopp motmot somsom svararsom svarar
på enligtavgift bränslet lagenbelöpt bränslet enligt belöptsom

energiskatt1957:262 energi- 1957:262 allmänlagen allmänom om
1961:372 bensin-1961:372 bensin-skatt, lagen och lagen omom

lagen 1973:1216skatt och skatt.om
avgift för oljeprodukter ochsärskild

kol.

frågafrågaRiksskatteverket Riksskatteverketprövar prövar omom
återbetalningåterbetalning avgift.ochskatt skatt.av av

får kammarrättenRiksskatteverkets beslut överklagas hos besvär.genom

januari 1991.Denna förordning träder i kraft den 1
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25 Förslag till

ändringLag i vägtrafikskattelagen 1988:327om

frågaHärigenom föreskrivs i vägtrafikskattelagen 1988:327om
dels 14 § och bilaga 3 skall upphöra gälla,att att
dels 6 8 §§och bilaga skall följande1 ha lydelse.att samt

5 §

Nuvarande lydelse

Med skattevikt den vikt efter vilken vägtrafikskatt beräknas.avses
Skattevikten förutgör

motorcykel,personbil, traktor tjänstevikten
eller motorredskap

buss, lastbil eller släpvagn totalvikten, dock högst den brut-annan
påhängsvagn fårtovikt vilken fordonetan med föras

upplåten förväg högstärsom
10 axeltryck eller 16 bog-tons tons
gitryck

påhängsvagn den del fordonets totalviktav
vilar dess fasta axel ellersom

fasta axlar, dock högst den brut-
fårtovikt med vilken fordonet föras

upplåten förväg är högstsom
10 axeltryck eller 16 bog-tons tons
gitryck.
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Föreslagen lydelse

tjänsteviktenpersonbil, traktor eller
motorredskap

totalvikten, dock den brut-släpvagn högstbuss, lastbil eller annan
fårpåhängsvagn förastovikt med vilken fordonetän

upplåten för högstväg ärsom
1610 axeltryck eller bog-tons tons

gitryck
påhängsvagn den del fordonets totalviktav

fastavilar dess axel ellersom
brut-fasta axlar, dock högst den

fårvilken fordonet förastovikt med
upplåten för högstväg ärsom

1610 axeltryck eller bog-tons tons
gitryck.
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två flera olikaförses med ellerlastbil eller släpvagnKan buss,en
karosseri högstskattevikten efter detkarosserier, beräknas som ger

fråga förförses med anordningI lastbil kantotalvikt för fordonet. somom
pähängsvagn totalvikt medskattevikten efter fordonetsberäknas dock
sådan anordning.

Motorcyklar; lastbi- Personbilar, lastbilar, bussar,personbilar,
och motorredskapmotorredskap traktorerlar, bussar, traktorer, som

drivmedel ben-drivs medskattepliktiga, änoch släpvagnar är annatom
gasol medsin elleri släpvagnarde börellerär upptagna samtvara

kilogramskattevikt 3 000avställda.bilregistret och inte överär som
sådana fordonPåhängsvagnar dras skatteplik-skatteviktmed ären av

inte tiga, de eller bör3 000 kilogram dock äräröver vara upp-om
bilregistret intedras i ochskattepliktiga, de ärute- tagna av-om

Påhängsvagnar medpersonbilar, lastbilar ställda.slutande enav
ellerinte bensin- skattevikt 3 000 kilogrameller bussar över ärärsom

inte skattepliktiga, de drasgasoldrivna. dock om
uteslutande personbilar, lastbilarav
eller bussar.

förfordonsskatt Kilometerskatt skall betalasUtöver skall kilome-
lastbilarskattepliktiga skattepliktiga personbilar,förterskatt betalas

drivs medpersonbilar, lastbilar eller bussar eller bussar som
för skattepliktigadieselolja för dieseloljadrivs med samtsamtsom

skatteviktmed medskattepliktiga släpvagnar släpvagnar överen en
sådana3 000 kilogram, 3 000 kilogram, drasskattevikt över som avsom

sådana personbilar, lastbilar personbilar, lastbilar eller bussardras av
kilometerskattepliktiga fordon.kilometerskattepliktigaeller bussar

fordon.
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1988:327Bilaga till vägtrafikskattelagen1

Nuvarande lydelse

Fordonsskatt

Skatt,Skattevikt, kronorFordonsslag
kilogram

tillaggsbeloppgrund-
varje heltförbelopp

hundratal
kilogram över
den lägsta vik-

i klassenten

MotorcyklarA

Tvåhjulig 100 0motorcykel 0- 751
125 0sidvagn 76-utan

0motorcykel 2002 0-Annan

Personbilar 355 0900B 0
445 90901-

C Bussar

355 0inrättad 0- 1 600I Buss ärsom
36endast 3 000 391för drift med 1 601-

895 03 001-bensin eller gasol

355buss 0- 600 02 Annan 1
391 36601- 3 0001
8953 001- 7 000 14
455 357 001- 10 000 1
505 6110 001- 30 000 2
705 030 001- 14

D Lastbilar

0- 1 600 355 0Lastbil inrättad1 ärsom
endast 601- 3 000 391 36drift med 1för

895 0gasol 3 001-bensin eller
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Nuvarande lydelse

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

grund- tillaggsbelopp
belopp för varje helt

hundratal
kilogram över
den lägstavik-

i klassenten

2 lastbilAnnan
2.1 med anordning

påhängsvagnför
tvåmed hjulaxlar 0- 1 600 540 0

1 601- 3 000 565 25
3 001- 10 000 915 85

10 001- 14 000 6 865 193
001-14 58514 339

med eller 0-tre 1 600 540 O
flera hjulaxlar 601-1 3 000 565 25

3 001- 11000 915 95
11001- 15 000 5158 115
15 001- 18 000 13 115 135
18 001- 23 000 17 165 246
23 001- 27 000 29 465 210
27 001- 37 865 0

2.2 anordningutan
påhängsvagnför

tvåmed hjulaxlar O- 600 3551 0
1 601- 3 000 391 36
3 001- 6 000 895 27
6 001- 10 000 7051 38

10 001- 14 000 3 225 111
14 001- 17 000 7 665 199
17 001- 13 635 260

med eller 0-tre 6001 355 0
flera hjulaxlar 1 601- 3 000 391 36

3 001- 00011 895 21
11 001- 15 000 2 575 88
15 001- 18 000 6 095 155
18 001- 27 000 10 745 194
27 001- 28 205 0

E Traktorer

1 Traktor klass I 0- I 300 370 0
trafiktraktor 1 301- 3 000 425 55som
inrattats för drift 3 001 7 000 1 360 95-med drivmedel 7 001-annat 5 160 168

dieseloljaän
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lydelseNuvarande

Skattevikt, Skatt, kronorFordonsslag
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varje heltbelopp
hundratal
kilogram över

vik-den lägsta
i klassenten

0- 300 680 02 Traktor klass I 1
trafiktraktor 301- 3 000 790 1101som
inrättats för drift 3 001- 7 000 2 660 180

7 001- 9 860 320med dieselolja

5003 Traktor II 0- 2 150 0klass
501-2 225 0jordbrukstraktor

F Släpvagnar

Släpvagnar med 0- I 000 150 0I
skattevikt högst 1 001 3 000 170 21-

kilogram3 000

med skatte-Släpvagnar2
kilogram,vikt 3 000över

dras bensin-som av en
billeller gasoldriven

hjulaxelmed 3 001- 580 11en
tvåmed hjulaxlar 3 001- 13 000 580 9

13 001- 4801 0

med eller 3 001 13 000 580 6tre -
hjulaxlarflera 13 001- 1 180 0

1 påhängsvagnsläpvagn kilometerskattepliktigDras än ävenannan av en
bensin- eller skattbil, eller bil inte gasoldriven,är tas utsomav en annan

trafiktraktor ellerenligt släpvagn registreratDras även motor-ettav en
redskap skatt enligttas ut
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Nuvarande lydelse

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

grund- tilläggsbelopp
för varjebelopp helt
hundratal
kilogram över
den vik-lägsta

i klassenten

3 Kilometerskattepliktiga
släpvagnar och andra

medsläpvagnar skatte-
vikt 000 kilo-3över

drassom av engram,
bensin-bil inte ärsom

gasoldriven,eller om
frågadet är om

för3.1 styraxel
påhängsvagn

hjulaxel 5med 3 001- 000 630 105en
5 001- 8 000 2 730 134
8 001- 6 750 248

två eller 3 001- 8med 000 610 55
000flera hjulaxlar 8 001- 11 3 360 95

11 001- 00014 6 210 143
14 001- 10 500 200

3.2 andra släpvagnar
hjulaxelmed 3 001- 8 000 320 47en

8 001- 2 670 80

tvâmed hjulaxlar 3 001- 8 000 310 30
8 001- 11 000 1 810 48

11 001- 14 000 3 250 72
14 001- 17 000 5 410 95
17 001- 8 260 105

eller 3 001- 000med 11 300 19tre
flera 001— 17 000hjulaxlar 11 1 820 37

2517 001- 000 4 040 62
25 001- 32 000 0009 81
32 001— 14 670 0
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Nuvarande lydelse

Fordonsskatt

Skatt, kronorSkattevikt,Fordonsslag
kilogram

grund- tilläggsbelopp
för varje heltbelopp
hundratal
kilogram över

vik-den lägsta
i klassenten

med skatteviktSläpvagnar4
kilogram,0003över som
trañktraktordras enav
motorrcdskapzeller ettav

beskattas som ensom
trañktraktor

550 45001- 8 0003med hjulaxelen
1202 800001-8

550 208 000två 001-3med hjulaxlar
50550000 18 001- 11

050 170000 3001- 1711
250 2501317 001-

550 200003 001- 11med ellertre
2 150 4014 000001-11flera hjulaxlar,

350 75320 00014 001-
850 10525 000 720 001-
100 120000 1325 001- 30

4519 10035 00030 001-
350 02135 001-

i kilometerskattepliktigpåhängsvagnsläpvagn ävenDras än av enannan
gasoldriven, skattbensin- ellerbil inte utär tasbil, eller annan somav en

enligt 3.
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Föreslagen lydelse

Fordonsskatt

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

grund- tillaggsbelopp
belopp för varje helt

hundratal
kilogram över
den lägsta vik-

i klassenten

A Personbilar 0- 900 355 O
901- 445 90

B Bussar

Buss inrättad 0- 600är 1 355 Osom
för drift med 1 601- 3 000 391 36annat
drivmedel bensin 3 001- 7 000 895än 14
eller gasol 7 001- 10 000 4551 35

001-10 30 000 5052 61
30 001- 07514 0

C Lastbilar

Lastbil inrättadärsom
för drift med annat
drivmedel bensinän
eller gasol

1 med anordning för
påhängsvagn

tvåmed hjulaxlar 0- 1 600 540 0
1 601- 3 000 565 25
3 001- 10 000 915 85

10 001- 14 000 6 865 193
14 001- 14 585 339

med eller 0- 1 600 540tre 0
fiera hjulaxlar 1 601- 3 000 565 25

3 001- 000 91511 95
11001- 15 000 8 515 115
15 001- 18 000 11513 135
18 001- 23 000 17 165 246
23 001- 27 000 29 465 210
27 001- 37 865 0
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Föreslagen lydelse

Skattevikt Skatt, kronorFordonsslag
kilogram

grund- tillaggsbelopp
för varje heltbelopp
hundratal
kilogram över

lägsta vik-den
i klassenten

2 anordningutan
påhängsvagnför

två 600 355 0hjulaxlar 0- 1med
000 391 361 601- 3

6 895 273 001- 000
000 705 386 001- 10 1

001- 000 3 22510 14 111
000 665 19914 001- 17 7

001- 13 635 26017

3550- 1 600 0med ellertre
601- 3 000 391 36flera hjulaxlar 1

3 001- 000 895 2111
001- 15 000 2 575 8811

15515 001- 18 000 6 095
74518 001- 27 000 10 194

27 001- 28 205 0

D Ii-aktorer

1 Traktor I 0- 1 300 680 0klass
301- 3 000 790 110trañktraktor 1ärsom

inrättad för drift 3 001- 7 000 2 660 180
dieselolja 7 001- 9 860 320med

II 0- 2 500 150 02 Traktor klass
501-jordbrukstraktor 2 225 0ärsom

inrättad för drift med
dieselolja
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Föreslagen lydelse

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram

tilläggsbeloppgrund-
för varje heltbelopp
hundratal
kilogram över
den vik-lägsta

i klassenten

E Släpvagnar

Kilometerskattepliktiga1
andrasläpvagnar och

släpvagnar med skattevikt
3 000 kilogram,över som

dras bil inteav en som
bensin- eller gasol-är

frågadriven, det ärom om
pähängs-1.1 förstyraxel

med hjulaxel 3 001- 5 000 630 105vagn en
5 001- 8 000 2 730 134
8 750001— 6 248

tvåmed eller 3 001- 8 000 610 55
flera hjulaxlar 8 001- 360 9511 000 3

11 001- 000 6 210 14314
50014 001- 10 200

1.2 andra släpvagnar
hjulaxel 001- 47med 3 8 000 320en

8 670 80001- 2

två 001- 8 000 310 30med hjulaxlar 3
8 001- 000 810 4811 1

25011 001- 14 000 3 72
9514 001- 17 000 5 410

17 001- 8 260 105

3 001- 000 300 19med eller 11tre
tlera hjulaxlar 11 001- 17 000 1 820 37

17 001- 25 000 040 624
25 001- 32 000 9 000 81
32 001- 14 670 0



95FörfattningsförslagSOU 1989:35

Föreslagen lydelse

Skattevikt, Skatt, kronorFordonsslag
kilogram

grund- tilläggsbelopp
varjebelopp för helt

hundratal
kilogram över

vik-den lägsta
i klassenten

dras2 Släpvagnar som av en
trañktraktor eller ettav
motorredskapl beskattassom

trañktraktorsom en
550 45hjulaxel 3 001- 8 000med en

2 800 1208 001-

två 5503 001- 8 000 20med hjulaxlar
000 550 508 001- 11 1

050001- 17 000 3 17011
250 25017 001- 13

550001- 000 203 11med ellertre
150001- 000 2 40flera hjulaxlar 11 14
350 75001- 20 000 314
850001- 25 000 7 10520

25 001- 30 000 13 100 120
35 4530 001- 000 19 100

35 350001- 21 0

f påhängsvagn kilometerskattepliktigDras släpvagn än även enannan av
bensin- gasoldriven,bil, bil inte eller skatteller är tas utannan somav en

enligt 1.

Denna träder i kraft den 1 januari 1991.lag. utgångenfårRegeringen föreskriva fordonsskatt efter2. uppbördatt av
får fårtiden före ikraftträdandet. Regeringen därvidendastavseav

skatteårförordna eller skatteperiod skall omfatta tid änatt annan som
sådant sådanskatteårföri 12-13 §§ fordonsskatt ellerattsamtanges

mån.skatteperiod skall jämkas i motsvarande
frågaI fordon enligt 6 § i dess lydelse inte längre ärnyaom som

ikraftträdandet. Förbudetskattepliktiga gäller 64 § efter brukaäven att
långkvarstår så tidfordonet under det skulle ha gällt fordonetsom om

övergårskattepliktigt, till fordonetalltjämt hade varit dock längst dess
till ägare.ny

fråga förhållande4. I övrigt tillämpas äldre ide bestämmelserna om som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
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tillFörslag26
påvägtrafikskatti lagen 1988:328ändringLag omom

utländska fordon

fråga vägtrafikskattföreskrivs 1988:328Härigenom i lagen omom
följande lydelse.utländska fordon bilaga 1 skall haatt

fordon1988:328 vägtrafikskatt utländskaBilaga till1 lagen om

Nuvarande lydeLse

Fordonsskatt

Skatt,Totalvikt,Fordonssla g
förkilogram kronor

påbörjat dygn

123 501- 10 000Lastbilar, eller släpvagnar,bussar
15 000 22avsedda 10 001-kopplade till eller att

15 001- 20 000 42till lastbilar eller bussarkopplas
6320 001-

lydelseFöreslagen

Fordonsskatt

Skatt,Fordonsslag Totalvikt,
kronor förkilogram
påbörjat dygn

eller 501- 10 000 12Lastbilar 3bussar ärsom
inrättade för drift med driv- 001- 15 000 2210annat
medel bensin eller 20 000 42gasol 15 001-ellerän

6320 001-släpvagnar, kopplade till eller
sådanaavsedda tillkopplasatt

lastbilar eller bussar

1991.Denna träder i kraft den 1 januarilag
fordonsskattfordon för vilketVid införsel före ikraftträdandet ettav

utgången fordonsskatt betalas endastinte efter 1990, skallskall tas ut av
Har fordonsskatt betalats för tid efterför tiden före ikraftträdandet.

återbetalar tullmyndigheten för denna tid efterikraftträdandet, skatten
ansökan.
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27 Förslag till
Förordning ändring i bilregisterkungörelsen 1972:599om

1972:599lHärigenom frågaföreskrivs i bilregisterkungörelsen attom
65 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

65
För fordon Registerhdllningsavgiftregistreratär förett som tas ut

utgåroch inte registerhåll-avställt fordon drivs med driv-annatsom
ningsavgift. Avgiften 42 medel bensin ellerkronor gasol ochär an som

år för varje bil, motorcykel, registrerat och inteär avställtper samt
traktor, motorredskap för släpvagnoch släpvagn. dras sådantsom av
För utgårterrängfordon fordon. Avgiften 42ett kronorären en- per
gångsavgift registerhållning årför med för varje bil, traktor, motor-
80 kronor. redskap och släpvagn. För ett ter-

engångsavgifträngfordon tas en ut
registerhållningför med 80 kronor.

Registerhållningsavglften för terrängfordon i samband medtas ut
skyltavgiften Registerhållningsavgiftenför fordonet. för fordonandra tas

frågani samband med utfärdande kontrollmärkeut föratt om av
gångenrespektive fordon första skatteårförprövas eller del därav.ett en

registerhållningsavgiftSkyldig erlägga denatt är antecknadärsom som
fordonetägare avgiften skallnär tas ut.av

frågaI registerhållningsavgift 10 §skall andra 36-43, 51-55,stycket,om
61-66, 79, 81, 82, 84 och 85 §§ vägtrafikskattelagen 1988:327 och
bestämmelserna ivägtrañkskatteförordningen påföring10651988: ochom
uppbörd fordonsskatt Någon utgårtillämpas. avgift inte för fordonav som

i 9 § vägtrañkskattelagen föreller fordon har medgivitsägareavses vars
frånbefrielse skatteplikt enligt 89 § nämnda lag.

Denna förordning träder i kraft januariden 1 1991.

1 Kungörelsen omtryckt 1979:640.2 Senaste lydelse 1988:1069.

7—KlS2
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tillFörslag28
saluvagnsskatt1976:339ändring i lagenLag omom

saluvagnsskatt1976:3393 §§ lagenföreskrivs 1 ochHärigenom att om
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§
tillSaluvagnsskattutgår till statenSaluvagnsskatt tas utstaten
motorcyk-bilar,förmotorcykel, lagbil, enligt dennalag förenligt denna

ochtraktorer motorredskap,lar,ellersläpvagn,traktor, motorredskap om
för drivasinrättadefordonenfår stöd salu- ärmedbrukas attavsom

drivmedel bensin ellermedbil- änenligt 38 §vagnslicens annat
fårde medgasol och brukas1972:599.registerkungörelsen om

enligt 38 §saluvagnslicensstöd av
1972:599.bilregisterkungörelsen

salu-meddelatLänsstyrelsemeddelat salu-Länsstyrelse somsom
påför saluvagnsskatt.påför vagnslicenssaluvagnsskatt.vagnslicens

Trafiksiikerhetsverket verkställertrafiksäkerhetsverk verkstäl-Statens
sådan försådan skatt länssty-för uppbördskatt läns-uppbördler avav

räkning.relsensräkning.styrelsens

3§1
utgår för heltSaluvagnsskattför heltSaluvagnsskatt tas ut

kalenderår 715715 räknat med kronorkalenderår kronormedräknat
125 motorcykel,för bil, förför motorcykel, kronor125för bil, kronor

eller200 för traktorkronor200 för traktor,kronor motor-motor-
släpvagn. redskap.ellerredskap

varjeför det fordon slag denerlägges antalSaluvagnsskatt somav
licensen.använda med stödskattskyldige önskar av

så bortfaller.krontal, öretali heltSkatt attanges

kraft den januari 1991.i 1träderDenna lag

får förordnaikraftträdandet denna lagi samband medRegeringen av
frågafrån ii 4 § första stycketbestämmelsernaundantag omom

inte skallenligt bestämmelserna längredeför vilken skattfordon nya
ut.tas

1 1984:258.Senaste lydelse
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Specialmotivering

Lagen 1968:430 mervärdeskattom
Lagen i behov genomgripande teknisk Det förär haröversyn.av en

ståttkommittén inte varit möjligt inom den tid till förfogande,att, som
sådangenomföra Kommitténs författningstextenarbete medöversyn.en

sådanainskränkthar i huvudsak sig till ändringar äratt avse som
nödvändiga för genomförandet de materiella ändringar förordasav som av
kommittén.

1 §

ÄndringenOrdet införsel har bytts import. betingas vissaut mot attav
föreslåstjänster bli importbeskattade. Begreppet införsel, endastsom avser

import har därmed alltför begränsad räckvidd.av varor, en
Bemyndigandet för regeringen förordna imervärdeskatt sambandatt om

utförselmed har slopats. Skälen härför i VI avsnittkap. 4.anges

2 §
Ändringarna i första frånstycket betingas undantagen skattcpliktattav
begränsas.

För bestämmelserna fastställelse skatt skall kunnaatt om av mm
tillämpas vid beskattning import tjänster enligt 60även § har i andraav av

också sådanstycket angivits den har erlägga skatt skattskyl-att ärattsom
dig.

Bestämmelserna i tredje stycket kommenteras i VIkap. avsnitt 4.
Ändringarna innebär bemyndigandet inte längre möjlighet föratt ger
regeringen meddela föreskrifter normbeslut. Den föreslagna lydelsenatt
innebär enbart meddela s.k. förvaltningsbeslut. Andra meningenrätt atten

10 § andra stycket. 10 § upphävs.ersätter
Bestämmelserna i fjärde kommenteras istycket kap. avsnitten 8.3.2

8.4.5.och

Anvisningar

Nuvarande första stycket i punkten 1 anvisningarna till 2 § har delatsav
Ändringarnatvâi stycken. kommenteras i kap. II avsnitt 12.4.2.upp
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utgår. i erforderliga delarBestämmelserna harNuvarande andra stycket
tredje stycke itill 2 Itill punkten 2 anvisningarnaöverförts ett nyttav

fas-tillyrkesmässighetsbegreppetutsträcks ävenpunkten 1 att avse
för iföretag. Bestämmelsen ligger till grund den punktentighetsförvaltande

sådanauttagsbeskattningenanvisningarna till 2 § föreslagna2 avav
II avsnitt 7.2.7.angivna ändringar behandlas i kap.företag. Nu
åttillhandahållande nuvarandeiBestämmelsen kost personalavom

utgåranvisningarna till 2 § och medi punkten 1tredje stycket ersättsav
tillhandahållandeskatteplikten förfemte stycke där den generellaett nytt

iDen föreslagna regleringen kommenteras kap.kost begränsas.av
avsnitt 7.8.3.

utgår.anvisningarna till 2 §stycket iNuvarande fjärde punkten 1 av
bakgrund deni väsentligt betydelseBestämmelsen saknar allt mot av

omfattningen skatteplikten.föreslagna av
åttonde anvisningarna till 2nionde i punkten 1Sjunde, och styckena av

etttvå elfte, ivilka klargörs bl.a.§ med stycken, tionde ochersätts attnya
tillhandahållande vederlagstatligt eller kommunalt ärmot att anseorgans

understiger eller överstigeryrkesmässigt oberoende vederlagetav omsom
avsnitt 8.självkostnadspriset. Bestämmelserna i kap.kommenteras

till 2tionde elfte i anvisningarnaNuvarande och styckena punkten 1 av
utgår. respektive 7.8.2.Skälen härför i kap. II avsnitt 7.8.12§ anges

anvisningarna tillNuvarande trettonde stycket 1 och 2 i punkten 1 av
fråni 8 skatteplikt. Dessa2 § med bestämmelser § undantagersätts om

i avsnitt 7.7.3-5.kommenteras kap.
utgår följdi anvisningarna till 2 §Första stycket c punkten 2 av som en

breddas.skattebasenattav
ÄndringarnaTredje i nyssnämnda anvisningspunkt ändras.stycket

tjänst deninnebär bestämmelsen omfattar ävenatt uttag samt attav
såväl omsättningstillgångar. Iomfattar omsättning anläggnings-av som

i förtydligande syfte.övrigt har bestämmelsen ändrats
till 2 § ändrasNuvarande femte stycket i punkten 2 anvisningarnaav

förståssåtillvida lastbil medmed personbil skall fortsättningsvisatt
Ändringenskåpkarosseri 3 500och buss fordonets totalvikt högst kg.ärom

avsnitt 7.4.3.kommenteras i kap.
föreslås i 2 anvisnin-I klargörande syfte andra stycke punktenett nytt av

behandlingentill 2 Detta stycke den skattemässigaklargör avgarna
ianspråktagande ochstatliga myndigheters och kommuners egna varorav

8.4.6.Bestämmelsen i avsnitttjänster för behov. kommenteras kap.eget
2 §i 2 anvisningarna tillDe föreslagna bestämmelserna punkten omav

fastighetsområdet 7.2.7.i avsnittuttagsbeskattning kommenteras kap.

2a§
Ändringarna skatteplikteni tredje i allt väsentligt följdstycket är attaven

tjänsteområdet Bestämmelsen tredje 6 5utvidgas. i stycket motsvarar
tillmeningen förordningen 1968:616 skattskyldighet§ andra om

Denna förordningför och flygplatsverksamhet.mervärdeskatt hamn-
7, i IIBestämmelsen i tredje stycket kommenteras kap.upphävs. som



101SpecialmotiveringSOU 1989:35

resgodsbefordran.7.4.3, gälleravsnitt även
1968:591förordningenbestämmelser iSjunde stycket motsvarar om

föreslås upphävd.blivid utförseli vissa fallmervärdeskatt som

Anvisningar
Ändringen harbetingas exportbegreppetändrats.Första stycket har attav

utvidgats.
personbefordranvilken omfattningiandra stycket klargörsI ett nytt

avsnittikommenteras kap.Bestämmelsenmedskall jämställas export.
7.4.3.

3§

8.3.5II avsnitt ochi kap.stycket kommenterasi tredjeBestämmelserna
8.3.8.

5 §
Ändringen avsnitt 8.4.9.i IIkap.i första kommenterasstycket

i 60 § föreslagnai anledning denändratsharAndra stycket av
importbeskattningen tjänster.av

5 b §

utgår, 7.2.7avsnittkap.tredje styckenaAndra och se

6§

utgår, konsekvens det föreslagnavilketNuvarande bestämmelser är en av
i nuvarandeBestämmelsernaredovisningsförfarandet.reformerade

egentligatill den lagtexten.till 6 § överförsanvisningar

7 §

Ändringen ändrade definitionen begreppetoch denvarubegreppet avav
Ändringarna fåravsnitt 7.1. tilli IIkap.omsättning tjänst kommenterasav

förstås överlåtelseendast äganderättenföljd med omsättningatt avav vara
upplåtelsesåledes exempelvisomsättning tjänsttill Som avsesavvara.en

hänförsTill omsättning tjänstfastighet.till ellernyttjanderätt avvaraav en
sådanaupplåtelseöverlåtelse nyttjanderätt till,också eller t.ex.avav,

likställda med7 § fjärde stycketenligt nuvaranderättigheter är varor.som
utgå.föreslås Fastighetsmäklartjänster omfattasdärförDetta stycke av

tjänst.omsättningbegreppet av
utgår. Skälet härförmeningen i andra stycketfemte ärFjärde och att

ifrågavarande bestämmelser-vid vilket fall dereduceringsreglerna upphävs,
någon funktion.inte fyllerna
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Anvisningar

utgårFörsta stycket följd reduceringsreglerna slopas.attsom en av

8 §

Första stycket 1 kommenteras i kap. avsnitt 7.7.3 7.7.4.och Första
stycket 2-8 kommenteras i kap. II avsnitt 7.7.5, 7.6, 7.8.13, 7.4.4, 7.8.10
respektive 7.8.9.

Första 10 frånstycket och 11 har överförts nuvarande 11 § ML. Första
stycket sådan11 bör omfattaäven framställning ianses som anges
nuvarande 17 § första stycket andra meningen.

Första stycket 13 har tillkommit iled anpassningen denettsom av
svenska mervärdeskattebasen till vad enligt EG:sgäller sjätte direktiv.som

Första stycket 14 och andra stycket kommenteras i kap. II avsnitt 7.2.6.

Anvisningar

Beträffande första stycket i punkten anvisningarna1 till 8 § gällerav
följande. Med förståssjukdomar och skador här liksom i hälso- och--
sjukvårdslagen jfr 198182:97 111 kroppsfeläven ochprop. s. --
barnsbörd. Skattefriheten gäller inte bara behandling sjukdomar utanav

vaccinations- diagnostiktjänster. vårdäven och Skattefriheten för lämnad
legitimerad dåendast de fall näringsidkaren självav ärperson avser en

Övrigasådan sjukvårdfall enligt sjukvårds-reglernaavgörsperson. av om
ersättning vård.eller institutionell sjukvårdsersättningRegeln om avser
endast sådanthuruvida behandling i sig slag denär kan berättigaatten av

sjukvårdsersättning.till Huruvida behandlingen grund reglerav om
frivillig anslutning till den allmänna försäkringen faktiskt inte berättigar till

såledesersättning spelar ingen Genom vårdbegreppetroll. anknytnin tillgen
upprätthålls skattepliktig försäljninggränsen glasögon o.d.,mot ävenav om
försäljningen sker sjukhus eller läkare. Gränsen förettgenom en

såledesskattefrihet dras här enbart yrkesmässighetsbegreppet.av
Andra stycket i punkten 1 anvisningarna sådanatill 8 § behandlarav

verksamheter utföras sjukvårdshuvudmänkan andra än ochsom av vars
vårdtagarenkan ändåmottagare än skallvara annan men som anses som

skattefri sjukvård. Bestämmelserna nuvarande §11 9motsvaras av
respektive 8 § 14.

I punkten 4 anvisningarna till 8 § i förtydligande syfte exempelav anges
tjänster inte under begreppet bank- och ñnansieringstjänster.som ryms

Med uthyrning förvaringsutrymme bankfacksuthyrningt.ex. ochav avses
nedsättning i förvar iöppet bankvalv.

I 7punkten anvisningarna tillhandahållandenvissa skallav anges som
ingå upplåtelsei fastighet de särdebiteras.ävenanses av om

13§

Bestämmelsen kommenteras förhållandeti kap avsnitt 13. Det att
påslagsprocentskattesatsen någoninnebär inte ändring i sak.anges som

uppgårSkatten tidigare till 19 priset för eller förprocentsom av en vara
tjänst.en
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14§

meningen harSistareduceringsreglerna slopats.I bestämmelsen har
vidi vissa fallfrån 1968:591 mervärdeskattförordningenöverförts om

utförsel.

Anvisningar
Ändringarna i övrigtavsnitt 13.i II ärFörsta kommenteras kap.stycket

slopas.följd reduceringsreglernaatten av

15§
Ändringarna redaktionellär art.av

16§

stycket verksamheti andrajämförlig verksamhetMed detaljhandel avses
Skattens beloppresesektorn.kultursektorn eller etc.inom nöjes- ocht.ex.

ochframgå biograf ellersåledes entrébiljett tillinte teaterbehöver av
framgå biljett ellerintebehöver heller annatliknande. Skattebeloppet av

Motsvarandepersonbefordran.samband medutfärdas iresedokument som
parkeringsupplåtelser korttidsuthyr-formeroch andravidgäller även av

ning.
utgår 5 tredje upphävs.följd b § styckettillSjätte stycket attav

17§
Ändringen följdmeningenförstai nuvarande första stycket är attaven

iAndra meningenredovisningsskyldighet reformeras.reglerna sammaom
kvalificeradeutgår. omfattas detskallDe tjänster därstycke avsom avses

8 § förstafrån föreslagna lydelsenskatteplikt enligt denundantaget av
11.stycket

bestämmelsernaföljdupphävsSjunde stycket att omen avsom
ändras.personalserveringarskatteplikt för

Anvisningar

7.4.3.7 avsnitt.upphävs, kapFörsta meningen i andra stycketoch andra se

18§

avsnitt 7.4.3.i IIi första stycket 2 kommenteras kap.Bestämmelsen
ändringen i förstaföljdNuvarande andra stycket upphävs som en av

stycket.
utgår fjärde stycke.medNuvarande femte stycket och ersätts ett nytt

från 1968:591överförts förordningenBestämmelsen i det stycket harnya
mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel.om
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18 §a
Bestämmelserna behandlas i kap. II avsnitt

19§

Bestämmelserna kommenteras i kap. avsnitt 12.4.2.

22§

Bestämmelserna kommenteras i kap. II avsnitt 12.4.2.

49§
Ändringarna redaktionellär art.av

51§
Ändringarna redaktionellär art.av

58-60 §§

Bestämmelserna behandlas i kap. avsnitt 9.
andra58 § stycket andra meningen har i frånsak överförts nuvarande

s § 12.

73§

Sista meningen i utgårandra stycket följd det föreslagnasom en av
redovisningsförfarandet.

Lag upphävande vissa författningar på mervärdeskatteområdetom av

Lagen gäller föreskrifter regeringen beslutat med stöd olikasom om av
bemyndiganden i ML. Upphävandet dessa föreskrifter har behandlatsav
i kap. VI avsnitt 4.

Lag särskild kompensation för mervärdeskattekostnaderom till
primärkommuner och landstingskommuner

Lagen behandlas i kap. avsnitt 8.4.9.

Lagen allmän energiskattom

1 §

Ändringen är redaktionellav art.
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stycket f2 § andra

11.3.1.Förslaget i kap. IV avsnitthar kommenterats

2 §a
i IV avsnitt 11.3.1.En till förslaget har lämnats kap.kommentar

6§

drivmedel, gasol förNuvarande benämning gasol inte användssom som
motordrift, innebär användning gasol föranvändning än annatatt avannan

ändamål i kraftvärmeverk,motorfordon, för gasturbiner kanän t.ex.
för gasol drivmedel.beskattas enligt den högre skattesats gällersom som

sådanI inte skall beskattas drivmedelsyfte klargöra gasolattatt som
driftbenämningen till gasol för användning förändras änannan av

motorfordon.

8 §

Se till 6kommentaren

10§

Bilaga efter vissa justeringar förenklingsskäl tagits in i paragrafen.1 har av
På konstitutionella nuvarande anmärkning i bilagangrund skäl harav

slopats. Slopandet kan medföra viss skärpning beskattningen för vissaen av
oljeförbrukare. Det det i dag enligt praxis finnsberor möjlighetatt en

15°volymen för eldningsoljor till s.k. normalliter,räkna ochatt om
den fakturerad efter den volymen.

föreslagna tredje har bestämmelse tagits inI det stycket en om
sådaneldningsoljor.beräkning skatt vissa uppvärmda Skälet till attav en

förbrukare eldningsoljabehövs det hos vissabestämmelse är att stora av
måsteförekommer oljan mycket innan den används.värmas extraatt upp

redovisades förDet volymen eldningsolja skattgör är större änatt om
fårDessa förbrukarevid lagringstemperaturen. betala skattvolymen annars

uppstått vid temperaturhöjningen.för övervolymden som
Angående paragrafens föreslagna fjärde kommen-ändringen i stycke, se

till 6taren
Ändringen föranleddi paragrafens föreslagna femte stycke är av

skäl.konstitutionella

11a§

medI paragraf har tagits in definition vaddenna som menasnya en av
i IVyrkesmässig distribution elkraft. Förslaget har kommenterats kap.av

avsnitt 11.3.1.
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l4§

pådifferentieringen elkraftindustriella skattesatsernaDen regionala och av
i kap.enhetlig skattesats. Förslaget kommenterasmed närmareersätts en

IV avsnitt 11.3.3.

stycket f24 § första

då ekonomiski andra ledet den torde ha begränsadAvdragsrätten slopas
betydelse.

stycket g24 § första

sådanbeskattning kondenskraft innebär kraftFörslaget ändrad attavom
beskattningen kraftvärme.gäller förskall beskattas sätt som avsamma

gåranvänds för värmeproduktionDet innebär det bränsleatt som som
Förslaget ii form förluster skall beskattas. kommenterasbort närmareav

avsnitt 11.6.IVkap.
En möjlighet införs för industriella kraftvärmeanläggningar väljaatt

nuvarande avdragsregel, innebär avdrag elsidan, ochmellan görsattsom
för beskattning kraftvärme, dvs. avdragvad gäller görsattsom av

25bränslesidan. Se kommentaren till § tredje stycket.även

§ första stycket a25

fårBestämmelsen kompletterats med tillägg innebär avdraghar ett attsom
kommunikationsfö-för elkraft förbrukaren,skattgöras även t.ex. ettom

själv skattskyldig.ärretag,

Första stycket b25 §
Ändringen redaktionellär art.av

stycket d25 § första

i IV avsnitt 11.6, innebärFörslaget, kap.har kommenterats närmaresom
elproduktionen skall skett i mottrycksanläggningkravet ha tasatt att en

bort.

25 § tredje stycket

Ändringen kondenskraft. Seändrade beskattningenföranleds den avav
IV avsnitt 11.6.kap.även

fråga industriella kraftanlägg-förEn valmöjlighet i avdragsrättenom
förstatill 24 § stycket g.ningar införs. Se kommentarenäven
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Lagen nedsättning allmän energiskattom av
2 §

RSV:s nedsättning energiskatt elkraftmöjlighet medge allmänatt av
förbrukas vid industriell tillverkning slopas. Regeringensoch bränsle som

behålls.nedsättning för visst företag En redaktionellmöjlighet medgeatt
ändring därför paragrafen. Syftet därvid inte ändra detgörs är att somav

regeringen.gäller i dag för

5 §

Ändringen redaktionellär art.av

Lagen bensinskattom
2 §

till höjningar redovisas i IV avsnittskattesatserna höjs. Skälen dessa kap.
11.4, 12.9 och 12.10.

justerats konstitutionellaBestämmelsen i tredje stycket har skäl.av

7 § första stycket d1 mom.
dåBestämmelsen den torde ha begränsad ekonomiskslopas betydelse.

7 § första stycket f1 mom.
Till följd 7 § 1 första stycket d slopas sker vissa redaktionellaattav mom

förstaändringar i paragrafen. 7 § 1 stycket g benämns Denmom.
med till denbestämmelsen har justerats hänsyn ändrade beskattningen av

Se till 24 § 1 förstakondenskraft. kommentaren stycket g lagenmom. om
IV avsnitt 11.6.allmän energiskatt och kap.

7 § andra stycket1 mom
Ändringen redaktionell art.är av

Vägtrafikskattelagen

5 §

Ändringen föranledd förslaget slopad fordonsskatt för vissaär av om
fordon. Se kommentaren till 6

6§

I paragrafen för vilka fordon fordonsskatt Förslaget harut.tasanges
behandlats i kap. IV avsnitt 12.9. Med gasol och bensin de produkteravses

skattepliktiga enligt lagen 1957:262 energiskattallmän ochärsom om
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1961:372 bensinskatt.lagen om

8 §

för vilka fordon kilometerskattI paragrafen tas ut.anges

Bilaga l

kommitténs förslagförutom ändringar följer direktI bilaga 1 har avsom
avsnitt 12.9 gjorts vissa ändringar redaktionelli kap. IV art.av

påvägtrafikskatt utländska fordonLagen om
Bilaga 1

vilka fordonsskatt SeI bilaga för fordon kommentaren1 äventas ut.anges
till 6 § vägtrafikskattelagen.

Bilregisterkungörelsen

stycket65 § första

frånRegisterhållningsavgiften för de fordon undantasslopas som
i form förhöjdskatteplikt för fordonsskatt och i ställettas ut av en
efter reformdrivmedelsskatt. Den sammanlagda höjningen en

vägtrañkskatteområdet avsnitt 12.10.redovisas i kap. IV
Ändringsförslaget saluvagnsskatt föranleder vissa ytterligarei lagen om

ändringar bilregisterkungörelsen.i

Lagen saluvagnsskattom
1 §

Enligtparagraf för vilka fordon saluvagnsskattI denna tas ut.anges
sådanafortsättningvis förskall saluvagnsskattändringsförslaget tas ut

efterblir fordonsskattepliktiga ändringen ifordon fortfarandesom
Seundantag för släpvagnar. kommen-vägtrañkskattelagen, dock med även

till bilregisterkungörelsen.taren

3 §
Ändringen redaktionellär art.av
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1Bilaga

KONSEKVENSER FÖREKONOMISKA
PÅMEKVARDESKATTDAGSPRESSEN Av

OCH LOSNUMMERABONNEMANG

GustafssonKarl Erikav

undantagetför nuvarandeMotiv det1

migUlf Perbo bettför indirekta skatter harKommittén om engenom
23,46effekter mervärdeskattbranschekonomiskaanalys av enav

på Det nuvarandeoch lösnummer.dagstidningarnas abonnemangprocent
frånårs skatteplikt för publikationer1968 mervärdeskattelagiundantaget

till dagstidningsbranschensmeddagspresskaraktär gjordes hänsynav
ekonomi.instabilaochkänsliga struktur

läge i slutetekonomiskasvenska dagspressens2 Den av
1960-talet

dagstidningar iorolig tid för1960-taletdelenDen av var ensenare
visadeKoncentrationsprocessen teckenkonkurrensmässigt underläge.

Många hade redan tvingatsdagstidningsföretagfortare.börja alltatt
lågStockholms-Tidningen isin utgivning. Flera bl.a.medupphöra nu--

farozonen.
1960-talet intensivt efterTvå underpressutredningar letadestatliga

pekade detAnalysernadagspresstrukturen.bevara attvägar att
dagstidningsföre-selektivt stöd till konkurrensutsattastatligt,behövdes ett

något sådant.få Branschen själv villegick inte enighetdettag, att ommen
stödåtgärder.generellatalasbara höra om

frånnämnda undantagetdiskuterades och gjordes detI detta läge
frånmervärdeskatteförordningen. Befrielsenför dagspressen iskatteplikt

subventionering dagspressen.generellmervärdeskatt blev aven
inominte koncentrationsprocessen den svenskaSkattebefrielsen hejdade

Stockholms-Tidningendendagspressen. Effekten blev motsatta;snarare
marknadskrafterna, deEtt stöd förstärkerfick ned. generelltläggas gynnar

påskyndar Ett selektivtstrukturförändringarna.tidningarna ochstarka
marknadskrafterna, tidningar i underläge ochförsvagar stärkerstödsystem

existerandedärmed den strukturen.konserverar
Ett selektivt stöd för den svenskahjälpinsatser ökade.Behovet av

infördes 1971finandepartementet. Stödetfick utarbetas inomdagspressen
ansågsLösnummerförsålda dagstidningarför abonnerade dagstidningar.

varje fall inte strukturellt slag.ekonomiska De iinte problem.ha avvar
konkurrensmässigtabonnemangstidningar iStödet riktades till

underfortsätta sin utgivningdärmed kundeunderläge, gynnsammaresom
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villkor tidigare. Med det selektivaän stödet bromsades koncentrationen
inom dagspressen upp.

3 Dagspressbranschens struktur

förhållandenVid analyser ekonomiska dagstidningsmarknaden börav
tvåförst skilja mellan allmännahuvudtyper dagstidningar:man av

nyhetstidningar särskilda nyhetstidningar.och I Sverige allaär nästan
tvådagstidningar allmänna nyhetstidningar. Det finns bara särskilda

nyhetstidningar. Den den kristliga tidningen Dagen 22.1OOär ex ochena
den andra affärstidningen Dagens Industri 58.600 ex.

måsteFör det andra det gäller de allmänna nyhetstidningarnanärman
skilja morgontidningarmellan kvällstidningar.och De olika i viktigaär tre

försäljningssätt, spridningsområdeavseenden: intäktsstruktur.och
Morgontidningarna i huvudsak abonnerade.är Abonnemangen tecknas

långvanligen för tid. En typisk landsortstidning säljer 90över procent av
upplagan i helår.abonnemang, hälften Kvällstidningarnanästanvarav avser
säljs enbart i lösnummer.

Den abonnerade dagstidningen finns lokala eller regionala markna-
der. Ofta upplaganär starkt koncentrerad till utgivningsregionen.
Stockholms morgontidningar har dock relativt upplaga utanförstoren
utgivningsregionen. Räknat genomsnitt för samtliga morgontidnin-ettsom

uppgår den s.k. överspridda upplagan till tredjedel den totala.gar ca en av
Det finns 100-tal morgontidninar med minst fyra vecka.ett nummer per
Därtill kommer 60-tal med lägre utgivningsfrekvens. Totalupplaganett
vardagar 1988 för de förra 3.330.000 förexemplar och devar senare
445.000 exemplar.

Kvällstidningarna spridningsområdenhar större morgontidningarna.än
Expressen Aftonbladetoch rikstidningar med baraär tredjedelen av
upplagan i utgivningsregionen. Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten är
däremot regionala kvällstidningar. Kvällspressens upplaga vardagar 1988

1.170.000 exemplar.var

4 Dagspressens marknader

Dagstidningarna tvåarbetar marknader: upplagemarknaden och
annonsmarknaden. Marknaderna betyder intäktsmässigt olika mycket för
morgontidningar kvällstidningar.och

För framgårmorgontidningarna gäller tabell 1 ungefär 70attsom av
frånderas bruttointäkter försäljningkommerprocent av av annonser.

Detta sina ihar prisfilosofi Dagensrötter Nyheters grundareen som
Rudolf Wall lanserade 1860-talet Stockholms-Tidningensoch grundare
Anders Jeurling vidareutvecklade Låga1890-talet. priser abon-

åstadkommaskulleoch lösnummer upplagor därmedochstoranemang
mångaförbana Denväg dominerande annonseringen iannonser.

morgontidningarna lokalt eller regionaltär av ursprung.
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den omvända intäkts-visarKvällstidningarna har tabellen nästansom
från annonsförsälj-Drygt 30 deras intäkter kommerstrukturen. procent av

70för i detning. Lösnummerköparna närmaste procent avsvarar
riksannonser.främstKvällstidningarnastotalintäkterna. utgörs avannonser

konjunkturkänslig annonsering änKvällstidningarna har därmed en mer
morgontidningarna.

Tabell 1
Kvällstidningen 1987för morgontidningar ochexkl. momsBruttolnläkler

KvällstidningarMorgontidningarIntäktsslag

ProcentProcent Milj. krMilj. kr

566 68,72 641 28,3 lUpplageintäkter
713 31,36 683 71,7Annonsintäkter

2 279 100,09 324 100,0Summa

Tidningsutgivareföreningen bearbetadKälla: Svenska

Konkurrensförhållanden5

olika tidssegmentkvällstidningarMorgontidningar och avopererar
åt distributionssystemen.skiljsupplagemarknaden. Segmenten genom

före 06.00 tilltidningsbud oftastMorgontidningarna levereras med
Förrtidigast vid lunchtid.Kvällstidningar finns i handelnabonnenterna.

många eftermiddagstidningar.dagstidningarnade abonneradevar av
eftermiddagsutgivning till undantagen bland abonnemangs-Numera hör

mellan ochDet finns därmed ingen konkurrenstidningarna. morgon-
kvällstidningar.

intäkts-upplagemarknaden viktigasteFör kvällstidningarna med som
i första handinbördes konkurrenspositionerkälla bestäms genom

marknadsledare.Expressen i kraft upplagatotalupplagan. är störstaav
åt prissättning.Aftonbladet följs regel iExpressen och t.ex.som
sin regionala förankringGöteborgs-Tidningen Kvällspostenoch kan genom

mån Expressen ii självständigt. De kan ligga högreviss uppträda änt.ex.
förhållande till Aftonbladetderas konkurrenssituation i ochpris utan att

Expressen försvagas.
frånandelen intäkternamorgontidningarna med denFör största av

hushåll-utgivningsorten, den s.k.annonsförsäljningen det upplaganär
50Tidningar med minsthandlingsutrymmet.ningstäckningen, avgörsom

hushållstäckning marknaden och harkan hai sägas ettprocent grepp om
goda lönsamhetsutsikter.därmed normalt

förhållanden. Det innebärdessaPresstödssystemet bygger som
ocksåerhållas presstöd. Det innebärkvällstidningar inte kannämnts att

utgårnågra tillproduktionsbidrag med undantag barastatligaatt
hushållstäckning50 imorgontidningar med mindre än procent

lågtäckningstidningar. Bidraget kandvs. till s.k.utgivningsorten, sägas
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låg hushållstäckningkompensera för de nackdelar för med sigsom en
annonsmarknaden.

På 20-tal utgivningsorter tvåfinns det tack presstödet minstett vara
Påmorgontidningar. övriga utgivningsorter bara morgontidning ut.ges en

Som förstatidningarnaregel konkurrensorternaär betydligt större
utgivningsorten andratidningarna. Förstatidningarna vanligenän har

hushållstäckning,70-75 i andratidningarna 25-30procent procent.
Tidningarna 50 hushållstäckning,med minst i de s.k. högtäck-procent

ningstidningarna, bestämmer påvillkoren för konkurrensen de lokala och
regionala marknaderna. De väljer tyngdpunkten skall ligga i prissätt-var
ningen upplagan eller och de bestämmer den absolutaannonserna- -
prisnivån.

Tidningar utgivningsort vanligen abonnemangs-tarsamma samma
Prisnivånpriser. dock inte densammaär hela riket. Det finnsöver

högprisområden såväl lågprisområden avståndet mellanävensom om
högsta och lägsta abonnemangspris successivt minskat.har

Mönstret inte Pådetsamma detär gäller annonspriserna.när drygt
hållerhälften konkurrensorterna andratidningen lägre annonsprisettav

förstatidningen skillnaderna inteän är stora.men
Det prisnivånhar talats länge i branschen lyfta för abonnemangattom

låtarejält och därmed upplagemarknaden bära andelstörreen av
intäkterna. Motivet har varit minska branschens konjunkturkänslighet.att
Det samtidigtskulle öka andratidningarnas totalintäkter. De nämligenhar
lättare högre priser bland abonnenterna oftast baraatt ta ut som

tidning såvälbland utnyttjar denän annonsörernaprenumererar en som
prisnivå avståden lilla tidningen frånoch vid för hög kan denstora som en

mindre.

Prissättningen6 abonnemang lösnummerochav

Eftersom dagstidningsmarknaden det de tidningar-gäller abonneradenär
består måstemängd lokala marknader, dessa lokala marknaderna av en

utgångspunkten vid analyser prissättning priskänslighet. Detoch ärvara av
prisnivåerna på de lokala marknaderna bestämmer förutrymmet t.ex.som
dubbelköp, dvs. tidning till hemorten överspridd tidningeller viden en
sidan lokal- eller regiontidningen.av

6.1 Prisutvecklingen sedan 1975

Statens Pris- Kartellnämndoch fortlöpande prisutvecklin-rapporterar om
inom 1975. fråndagspressen sedan Underlaget prisuppgifterutgörsgen av

de tjugotre upplagemässigt dagstidningarna. De tillsammansstörsta svarar
för hälften dagspressens Itotalupplaga. tabell 2 redovisasänmer av
prisutvecklingen abonnemang 1975-1987.

Perioden inleddes med kraftiga prishöjningar Detabonnemang. var
de dramatiska i mitten 1970-taletlöneavtalen förde med sig dessaav som
prisförändringar. För dagspressen de lönestegringarna särskiltstoravar
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besvärliga eftersom personalkostnaderna för 55 deprocentsvarar ca av
totala kostnaderna och distributionskostnaderna, ocksåtill delstor ärsom
personalkostnader, för drygt 10svarar procent.

Tabell 2
Prisutvecklingen på abonnemang 1975-1987 procent

År Storstadspress Landsortspress

1975 22,4 19,4
1976 22,2 25,6
1977 21,3 15,6
1978 5,2 9,8
1979 7,7 9,5
1980 9,5 10,2
1981 3,7 8,8
1982 15,2 12,2
1983 7,2 9,7
1984 7,8 7,9
1985 5,7 8,3
1986 6,1 6,8
1987 4 4 5,8

Källa: Statens Pris- och Kartellnämnd avseende23 dagstidningar

Från 1978 lågtill 1981 prishöjningarna abonnemang väsentligt
nivålägre tidigare. lågDeän mellan 6 och 10 procent.

Dagstidningarna höjde priset kraftigt igen 1982. Lönsamheten i
branschen gåtthade i botten Frånunder 1981. 1983 har prishöjningarna
på abonnemang successivt minskat.

6.2 Samvariation mellan abonnemangspris och upplaga

gårDet bilda sig viss uppfattningatt abonnenternas priskänsligheten om
jämföra prisutvecklingenatt medgenom upplageutvecklingen. Det innebär

dock förenklingstor sambandet mellanen utbud efterfråganochav
eftersom dagstidningarna använder fler instrument prisetän i sin
marknadsföring, vilka tidningens innehåll och utformningav tillhör de
viktigaste.

I tabell 3 finns underlag för jämförelse mellan prisutvecklingenen och
upplageutvecklingen. Möjligheterna till slutsatser begränsas ytterligare av

råderdet inte fullatt överensstämmelse mellan tvåde talserlerna med
avseende de tidningar ingår. Priserna gäller de tjugotre tidningarsom

ingår i SPK-studien medan upplagornasom gäller samtliga abonnemangs-
tidningar.

8—KIS2



1989:35SOU114 Bilaga 1

Tabell 3
1975-1977 procentoch upplagorabonnemangsprlserFörändringar l

År LandsortspressStorstadsmorgonpress

VolymPrisVolymPris

1,819,40,122,41975
1,525,60,322,21976
0 315,6-0 821,31977

AB volymTidningsstatistikpris ochKartellnämndPris- ochStatensKälla:

Sverige liggermättadupplagemarknadmorgontidningarnas ärEftersom -
stabiltidningskonsumtionvärlden i ärländerna ifrämstabland de en-

ökning upplagavisarNär tabellenupplagenivå resultat.mycket gott avett
Priskänslig-det bara tolkas sätt.prishöjningarna kan ettkraftigadetrots

dagstid-samtligalåg. studieEnligtmorgontidningar ärheten aven
1979:9 ÖkadeDS Upressutredningenfjärdegjord denningsföretag av

abonneradeför demed 19från till 19771976 procentupplageintäkterna
landsortstid-abonneradeför demed 22ochstorstadstidningarna procent

ningarna.
handdrabbade i förstastorstadstidningarnaNedgången förupplagai

storstadstidningar-utanförEtt abonnenterantalöverspridda upplaga.deras
Eftersom det härprenumerationer.sade sinautgivningsregion uppnas
vid sidan lokal-hushåll storstadstidningharvanligen sigrör avensomom

råkade för dubbeldekan utregiontidningen, sägaeller att enman
lika myckethemortstidningen och20-25prishöjning: procent

komplementtidningen.
inteberodde enbartstorstadspresseninomUpplageförlusterna

såväl redaktionella1970-taletdrabbades i mittenDNprishöjningarna. avav
störningar.tekniskasom

storstadstidningar.samtligainte hellerNedgången gälldei upplaga
från 1973 fortsattamed ochhade ökat ochupplagaDagbladetsSvenska

redaktionella1970-talet. Deni mittenprishöjningarnamed det trots av
såväl ii Stockholmökadeupplaganförbättrades ochprodukten som

landsorten.
demorgontidningarna drabbadesfrån abonneradedeTill skillnad

framgårupplageförluster, vilkettydligtkvällstidningarnaabonnerade av
4.tabellav
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Tabell 4
Förändringar l lösnummerprlser och upplaga för Aftonbladet och Expressen
1975-1977 procent

År Vard.pris Sönd.pris AB upplaga Expr upplaga

1975 25,0 20,0 0,0 -1,4
1976 20,0 16,7 -3,9 -0,6
1977 0,0 0,0 -2,1 -4,6

Ågren,Källa: Alkhagen, S S red: Sverige Expressen. Förlags AB Marieberg,
Stockholm 1984

De kortsiktiga effekterna såvälblev Expressenatt Aftonbladetsom
drabbades upplagemässigt prishöjningarna. Allmänheten köpteav
kvällstidningar färre dagar i Långsiktigtveckan. kom prisstegringarna att
påverka Aftonbladets upplaga Detta beroddemest. dubbelköpenatt

för 20 försäljningsvarat allsom iprocent slutet 1960-taletav successivtav
gick tillbaka och detta missgynnade Aftonbladet.

Några6.3 generaliseringar

Iakttagelserna perioden 1975-1977 kan med hjälpom kunskap vadav om
hänt under andra perioder generaliserassom följande sätt.

De lokala och regionala dagspressmarknaderna kännetecknas av en
lågrelativt priskänslighet. Det finns exempel prishöjningaratt

medfört minskningar i upplaga. Detta beror i sin den produkttur att
och den service tidningarna erbjuder läsare och annonsörer är väl
anpassade till deras önskemål.

Vid prishöjningar drabbas i första hand dubbelköpen. Efterhand som
lokal- och regiontidningarna dessutom höjt sina ambitioner fler sidor,-
fler utgivningsdagar har de s.k. överspridda tidningarnaosv. drabbats av-
upplageförluster.

Genom prishöjningarna har dubbelköpen gåttsuccessivt tillbaka
kvällspressmarknaden, där de gångnämnts för betydandesom svaraten en
del marknaden. Prishöjningar kvällstidningarav drabbar därutöver
antalet köp under veckan.

Statens Pris- och Kartellnämnd konstaterar i sina analyser, att
dagstidningarnas prishöjningar varit större vadän varit motiveratsom av
kostnadsskäl. Upplagestatistiken visar prisutvecklingenatt inte har rubbat
dagspressens marknadsställning förhållandei till andra medier. Upplagan
har i det hållitnärmaste jämna med befolkningsutvecklingen.steg

Prisutvecklingen påpekar priset med undantagatt för det för de-
överspridda tidningarna så viktiga specialfallet dubbelköpnog är av-
underordnad betydelse för efterfrågan dagstidningar. Innehållet är
viktigare priset.än



SOU 1989:35116 Bilaga 1

Kedjereaktioner7

dagspres-kraftiga prishöjningar abonnemang och lösnummerDe som
alltså effekter1970-talet fick begränsadegjorde i mittensen av

kostnadsutveck-dock inte för klaraPrishöjningarna räckteupplagan. att
framgår tabell Tabellenannonsprishöjningar. Detlingen. Det krävdes av

annonspriserhöjde sinamorgontidningarna. Kvällstidningarnaendastavser
1977.1975, 21 1976 och 14med 11 procentprocent procent

lågtäckningstidningarna högtäckningstidningarnafölja medMedan kan
deras upplagori prishöjningar abonnemang och lösnummer utan attav

Endetta inte vid prishöjningardrabbas, gäller annonsutrymme.
lågtäckningstidningarna höja detkompensationmöjlighet är attatt ge

också hände i mittenproduktionsbidraget. Det detstatliga avsomvar
vilket visas i tabell1970-talet,

Tabell 5
produklions-annonspriser statligtUtvecklingen abonnemangs- och samtav

bidrag 1975-1979 procent

År Prod.bidragAbonnemang Annonser

S L S L

19,4 18,5 4,41975 22,4 18,1
22,2 25,6 18,8 37,51976 14,0

12,621,3 15,6 19,2 13,61977
24,41978 5,2 9,8 9,6 9,6

9,5 7,8 11,81979 7,7 7,9

Med S och medKälla: Presstödsnämnden. storstadsmorgonpressavses
L landsortspress.

budgetåretbudgetåret 197677,Produktionsbidraget höjdes delsdels
På år från 101 till 194 milj. eller197879. produktionsbidraget kr.,tre steg

Budgetåret milj. i198788 utbetalades 376 kr.90med drygt procent.
produktionsbidrag.

uppräkningen produktionsbi-nöjde sig dock inte medstatsmakterna av
stödåtgärderDe förstärkte vissa generelldraget. natur.av

utgår till tidningar isamdistributionsrabatten allaDen s.k. sam-som
två januarijuli 1977, dels denhöjdes vid tillfällen, dels den 1 1distribution

från 25 till 53bidrag: rabatten1978. Genom detta fördubblades detta steg
Budgetåret 58 milj. i samdistributionsra-198788 utbetalades kr.milj. kr.

batt.
vidare i beskattningen annonseringeninförde lättnaderstatsmakterna av

återbetalningsbeloppet dagstid-1977 höjdes förUnderi dagspress.
för i dagspress9 milj. Skattesatsen sänktesningsföretag till kr. annonser

från 6 till 3 procent.
ipriser, och intäkter dagspressUtvecklingen volymer annonserav

angåendereservation möjligheterna till6 medvisas i tabell samma
låg ocksåtyder priskänslighettidigare. Förändringarnaslutsatser som
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Tillannonsmarknaden. bilden hor dock andra medier drabbadesatt av
lönestegringar dagstidningsföretagen därföroch gjorde i stortsamma som

lika prishöjningar.sett stora

Tabell 6
Förändringar i annonspriser och annonsvolym 1975-1977, hela dagspressen
procent

År Annonspris Annonsvolym Annonsintäkter

1975 14,3 4,7 u.s
1976 15,1 2,7 22,7
1977 16,8 -2,5 14,7

Källa: Statens Pris- och Kartellnämnd pris och SvenskaTidningsutgivareföre-
ningen volym och värde

ekonomiska situationen8 nuvarandeDen

I 1980-talet situationen förslutet har den ekonomiska de svenskaav
dagstidningarna blivit den i slutet 1960-talet. Denänen annan var av
svenska dagspressen befinner sig sedan 1982 i god konjunkturperiod.en
Då inträffade svängning till inte avbrutits därefter.det bättre haren som
I framgångsriktalla väsentliga ekonomiska avseenden 1987blev även ett
år åtta månaderför de svenska dagstidningsföretagen. Efter januari-
augusti ligger sjuannonsvolymen for 1988 drygt volymenöverprocent
för periodmotsvarande 1987. Det finns inga avmattning.tecken

erhållerFör det 80-tal företag inte statligt produktionsbidrag harsom
medianvärdet från pålönsamheten stigit nettomarginal 2-3 procenten
i början 1980-talet till nettomarginal 9,1 1987. Räknarprocentav en

erhållermed samtliga dagstidningsföretag, de statligtävenman som
alltsåproduktionsbidrag och har ekonomi, blir nettomarginalensämreen

framgårlägre. För 1987 blev 7,6den Detaljerna tabellprocent. av

Tabell 7
Den svenska dagspressens nettomarginal 1980-1987 procent

År Företag presstöd Samtliga företagutan

1980 3,3 1,7
1981 1,4 0,3
1982 5,2 2,7
1983 5,4 3,9
1984 6,6 4,9
1985 7,6 5,9
1986 6,4 5,9
1987 9,1 7 6

Källa: Presstödsnämnden och Informations- och massmediegruppen, Hand-
elshögskolan i Göteborg



118 Bilaga 1 SOU 1989:35

9 Tänkbart agerande vid införande påmervärdeskattav
abonnemang och lösnummer

Med utgångspunkt i de slutsatser dragits dagspressens struktursom om
och ekonomi och läsares och priskänslighet gårannonsörers detom att
skissera tänkbart agerande inomett dagspressen vid införandeett av
mervärdeskatt abonnemang och lösnummer. Ett troligt händelseförlopp

följande:är

1 Da gstidnin högtäckningstidningar såväl lågtäckningstidnin-garna som-
höjer abonnemangs- och lösnummerpriserna medgar mervärdeskat--

Skattebeloppetten. för klargöra för köparnaseparat vad detattanges
fråga Dagstidningarnaär höjer inte priserna abonnemangom. och

lösnummer därutöver frånbortsett eventuell avrundnin g och tvingas
därmed täcka kostnadshöjningar sätt.annat

2 Morgontidningarnas påupplagor utgivningsorterna påverkas inte men
väl deras överspridning. Detta drabbar storstadstidningarna och de

regiontidningarnastörre måni den inte företag,ärprenumeranterna
vilket hör till undantagen för Dagens Industri.utom

3 Kvällstidningarna förlorar upplaga minskade dubbelköp. Igenom
Skåne och Västsverige går detta Aftonbladetöver och Expressen.ut
I övriga riket gångendrabbas Aftonbladet gångenoch andraena
Expressen. Aftonbladets redaktionella framgångar år gör attsenare
tidningen kan klara sig bättre i mittenän 1970-talet.nu

4 Dagspressen behåller möjligen med undantag för kvällspressen i- -
hushållstäckningstort upplagasett och därmedoch sinsamma

konkurrenspotential annonsmarknaden. Dagspressen får dock vissa
övergångsproblem.

5 Kostnadsökningarna i tidningsutgivningen, alltsåvilka inte kan tas ut
abonnemang och lösnummer, måste täckas antingen ökadegenom

annonsintäkter pris och volym eller rationalisering minskadgenom
bemanning, färre sidor i tidningarna, färre bilagor vecka osv..per
Eftersom konkurrerande medier redan har abonnemangsom moms
och lösnummer och därmed inte har behov dagspressensamma som

kraftigt höja sina påverkasatt annonspriser dagspressens konkur-
rensposition reklammarknaden negativt. Det gäller särskilt
lågtäckningstidningarna, i synnerhet de höjer sina annonspriser likaom
mycket högtäckningstidningarna.som

6 Krav från tidningshåll stöd olika slag förreses inte försvåraattav
tidningsföretagens konkurrenskraft den för dem viktiga reklam-
marknaden. Kraven kan för förstatidningarna gälla sänkning av
reklamskatten, vilket minskar deras behov annonsprishöjningar. Förav
andratidningarna kan det gälla höjning produktionsbidragen.av

Detta troliga händelseförlopp alltsåvisar mervärdeskattatt en
abonnemang fåroch lösnummer effekter dagspressens ställning men
inte skulle kunna främsttro upplagemarknadensom man i förstautan
hand reklammarknaden. Detta lågtåckningstidningarnagäller särskilt

får problem. De företagsekonomiska effekternasom kan begränsas dels av
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iekonomiskt slutetlägesig i bättre änbefinnerdagspressen avettatt nu
för destödsystemfmns mestdet avsettdels1960-talet, ettatt nuav

lågtäckningstidningarna.dagstidningarna, dvs.konkurrensutsatta
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FORDELNINQSEFFEKTER FÖRÄND-VID EN

RAD MERVARDEBESKATTNING AV LIVS-

MEDEL

Sören Wibeav

Syfte1

frågaDen intresserar i detta arbete de vinsterhur ochärsom oss
kostnader viduppkommer förändring beskattningen livsmedelsom en av
fördelas köpare säljare. Denoch förändring helt ellerär attsom avses

fråndelvis befria livsmedlen mervärdeskatt alternativt befria delatt en av
livsmedelsproduktionen kombineraoch detta med höjningen av

påmervärdeskatten övriga varor.
Det fördelningenär mellan köpare och säljareaggregat av som

intresserar här. Vi kommer därför inte analysera hur den tänktaattoss
påverkarförändringen småbarnsfamiljer,olika köpare, t.ex.grupper av

osv.1.höginkomsttagare utgår frånI analysen här vi endast berördatre
konsumenter, livsmedelsproducenter producentergrupper: samt av

övriga varor.

2 Grundläggande modell

Med hänvisning till det uttalade syftet kommer vi användaattovan oss av
modell med följande utseende. I ekonomin tvåproduceras endasten varor:

livsmedel övrigt. föreslåsoch Den skatteförändring innebär attsom man
befriar helt eller delvis livsmedelsproduktionen frånhelt eller delvis

Denmervärdeskatt. skatteintäkt härvid bortfaller kompenserassom attav
höjer mervärdeskatten övrigt. Denna skattehöjning såman anpassas

blir noll, dvs. sigdet kostnadsfriatt rör ochnettot skatteöver-om en ren
frånföring livsmedel övrigt.till

För beräkna fördelningseffekterna samhälletsatt allaantar att
bådamedlemmar konsumenterär Inom konsument-av varugrupperna.

finns två påverkasemellertid mindre speciellt,gruppen grupper som
nämligen producenterna livsmedel respektive övrigt. En givenav

påverkaförändring kommer alla dessa Konsumenternaatt trenu grupper.

Givetvis1 kommer olika påverkaskonsumenter olika,attgrupper av men
dettaanalysera faller utanför syftet medatt Studier harrapporten.

dessutom visat fårsänkning likartademycket effekteratt matmomsenen av
hushåll.olika typer av
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på båda och den totalapåverkas marknadernaprisförändringarav
båda delmarknaderna.deresultatetförändringen blir här nettot av

förändringarsin egenskap enbarti dennaProducenterna berörs av
marknad.deras egen

fångar allaovanstående förenkling dengivetvismodellenDen är menen
empiriskaavsnitt deproblemställningen. Iiväsentligheter angessenare

förenklingar använts.som

fördelningseffekterTeorin för3

påjämviktspriserna förändras.skatteförändring medför bl.a.En att varor
livsmedel falla medanprisernafallet kommerI det aktuella attt.ex.

prisförändringar bildarstiga. Dessapriserna övriga kommer attvaror
fördelningseffekterna. Förutgångspunkten kon-beräkningför en av

förhållandena figurhjälpanalyseras medkandelsumenternas av

Figur

ÅPris

5 Kvantitet

efterfrågekurvan Vi skat-förI utvisasfiguren antar att envara. nuen
från P1. KonsumenternaP0 tillfallerteförändring leder till prisetatt

vinnertidigare köpteredanvinner givetvis detta; de varansom
priset tillleder det lägredessutomprissänkningen Po-Pl enhet ochper

överstiger pris.några nytta dessfinnerkonsumenter attatt varansnya
prissänkningennyttoöverskott,Konsumenternas vinst, ellertotala pga.

givetvisi figuren. Dennastreckadeden motsvararytaytanmotsvaras av
fråndå P1fall priset höjsi detden förlust konsumenterna göräven som

till Po.
På effekter producenternaprisförändringsmotsvarande kansätt en

analyseras.
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Figur 2.

APris

i

o

KvantitetJ

I figur 2 utvisas utbudskurva för Om priset skat-en en vara. nu pga.
attteföråndringen frånhöjs Po till P1 kommer producenterna göra en

vinst. De gamla producenterna vinner Po-Pl enhet och dessutomper
lönar det sig öka produktionen eftersom detatt priset överstigernya
produktionskostnaderna för vissa marginalkvantiteter Qo-Ql. Den
sammanlagda vinsten för producenterna den streckademotsvaras ytan,av
och föregåendehelt analogt med det fallet denna demotsvarar ävenytan
förluster uppstår då frånproducentpriset sänks P1 till Po.som

De totala fördelningseffekterna skatteförändring kan analyserasav en nu
med hjälp diagram både efterfrågekurvormed utbuds-ett och figur 3.av

Figur 3.

APH förlust/ Köparens
Säljarens förlust\

lU

i

P° \

Kvaniiiotb

Vi här skatteförandringen leder tillantar förskjutningatt en av
uppåt,utbudskurvan U+U. fårKöparen betala det pris kurvansom ges av

U’ medan erhållersäljaren det pris U. Skillnaden mellansom ges av
kurvorna skattenutgörs enhet betalas köparen. Det gamlaav per som av
priset Po och det P1.är De streckade utvisar de förlusterytornanya som

åsamkarskatten köpare och säljare.
framgårSom såfigur 3 beror skatteförändrings fördelningseffekterav en

efterfrågekurvornasutbuds- och lutning. efterfrågekurvanOmav t.ex. är
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helt vertikal sådvs. helt prisokänslig kommerär hela skattenvaran att
påvältras köparen erhållermedan producenternaöver prissamma som

tidigare. då efterfrågekurvanDet omvända gäller i det fall heltär
dåhorisontell, dvs. åpriskänslig. Om sidanär andraextremtvaran

utbudskurvan vertikal, dvs. producerar fixär kvantitet pris,oavsettman en
kommer i sinskatten helhet betalas säljaren ochatt omväntav om
utbudskurvan helt horisontell.är

förhållandetDet diskuterade saknar inte betydelse för det aktuellaovan
Livsmedelproblemet. generellt mindre priskänsligtär, övrigasett, än varor.

Eftersom konsumentvinsten respektive konsumentförlusten faller med
priskänsligheten betyder detta subvention livsmedel bekostnadatt en av

skatt övriga relativt förär konsumenterna.settav en varor gynnsam
Denna effekt motverkas emellertid utbudskurvan för livsmedelatt ärav
mindre priskänslig för övriga Dettaän beror dels övrigaattvaror.

måstevaror till del konkurrera den internationellastor marknaden, dels
livsmedelsproduktion i hög grad baserasatt En ökadnaturresurs.en

produktion livsmedel, speciellt inom landet, kan förväntas stigandemötaav
marginalkostnader, måstejordar it.ex. sämre bruk. Dennaatt tasgenom
effekt finns endast i mindre grad för den övriga produktionen. Det sagda
innebär utbudskurvan för livsmedel mindre priskänsligatt vilketär -
ceteris-paribus effekterna prissänkninggör iatt relativt hög gradav en-
tillfaller säljarna produeenterna.

såvälPriskänsligheten efterfråganhos utbud har tidsdimen-ävensom en
sion. På bådekort sikt vanligen efterfråganär utbud och Påprisokänsliga.
längre sikt kan emellertid ändra och rutiner och därigenom vadman vanor

efterfråganbeträffar sig till de priserna. Samma effekt gälleranpassa nya
för utbudet där längre sikt har möjligheten kapacitetenattman anpassa
till ändrade priser.

Samhällsekonomiska4 effekter

ovanståendeDen analysen inte hänsyn till alla effektertar skatt.av en
ovanståendeMed modell skulle vi enkelt kunna dåkonstruera fall skattsen

nettoeffekt alla befolkningsgrupperöver noll. Den skattsett läggsvar som
skulle i detta fall lika den subventionstoren varugrupp vara som som

till och producenters och konsumenters förlust ska-gavs en annan
ttevaran skulle lika deras vinst subventionsvaran. Detstorvara som

mångaförmodligen detta visär tänker sig effekten den aktuellasom av
reformen, dvs. vinsterna livsmedel blir lika förlusternastora som
övriga Slutsatsen ocksåvaror. naturligär bakgrund förändring-mot attav

nettoskatteeffekt skall lika med noll, dvs. skattebortfallet inomens vara
livsmedelssektorn skall skatteintäktsökning vad beträffarmotsvaras av en
övriga varor.

Förhållandet den skattemässiga effektenatt noll kan emellertid inteär
intäkt för ocksånettoeffektentas välfärdenatt blir noll. En skattsom

kombinerat med subvention lederen varugrupp en av en annan
generellt till välfärdsförluster eftersomsett producenternas relativa
marginalintäkt inte den reella marginella resursåtgången.motsvarar
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relativ-priser skildasinabasera köp ärKonsumenterna kommer att som
mindrefrån den totala nyttan blirmed den följden änproducenternas att

resursåtgången motiverar.aktuellavad den
frågaden förlust detkan klargöraEtt enkelt exempel ärtyp om.av

någon produktionen denville subventioneraanledningAntag att avman av
höjdSubventionen bekostades med skattVolvo-modellen.lyxigaste en

Volvo-modellen blevdithän den aktuellaoch drevsalla andra attvaror
våldsam ökningFöljden skattensubventionen blevgratis.nästan avenav

ökning motsvaradesVolvo-bilar och dennaproduktionen enavav
produktionen alla andraminskning varor.avav

principen.illustreranaturligtvis orealistisktExemplet är attmen avser
då effekten noll,situation den skattemässigaVi väl ha ärkan mycket en

ändådå I fallet med Volvo-bilarnavälfärdsförluster uppkommer.storamen
subventioneringen bort.konsumenternas ökardet klart tasär nyttaatt om

konsumtion vridstill produktion ochSubventionerna leder helt enkelt att
återspeglar verkligenvadvarukombination inte konsumenternamot en som

vill ha.
åskådliggöras med densamhällsekonomiska förlusten kanDen även typ

tidigare figur 4a-b.enkla diagram använtssomav

Figur 4a-b.

BP VaraAVaraP

c

QQ

utgångsläget kännetecknas perfekta marknader ochVi härantar att av
frånvaro subventionEn A kombineras medskatter. skatt nu envaraav

För till det produceras för lite i denB. A leder skatten attvaraav vara
värdering den grund skattenmeningen konsumenternasatt av av

försäljningen överstiger vad motsvarande mängd kostarminskade att
streckadeDen samhällsekonomiska förlusten denproducera. motsvaras av

På Bleder subventionen dettriangeln. motsvarande sätt attav vara
värderingför mycket i meningen konsumenternasproduceras den att av

på konsumtionen mindre vadgrund subventionen ökadeden är änav
Skillnaden mellan produk-motsvarande produktionsökning kostar.

värdering här dentionskostnaden och konsumenternas även avges
Den samhällsekonomiska förlustenstreckade totalaytan. av summanges

framgår så ingårbåda emellertidSom figuren dende ytorna. avav
samhällsekonomiska kostnaden den minskade produktionen Aav varaav

intei producent- respektive konsumentförlusten. Dettakalkylen äröver
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fallet med den samhällsekonomiska förlusten associeradär medsom vara
B.

I föreliggande arbete har storleken den samhällsekonomiska förlusten
tvåberäknats olika utifrånDels efterfrågekurvorsätt. utbuds- och i

enlighet ovanståendemed framställning, utifråndels aggregerade nytto-
och transformationskurvor. Den beräkningen redovisas i appendix.senare

frånResultaten bådade modellerna överensstämde.
Den samhällsekonomiska förlusten högst i denär reell meningen denatt

minskar välfärden för en del samhällets medlemmar. Det lämpligasteav
i detta fall lägga denär vid producent-att och konsumentfördelningen
oräknade samhällsekonomiska förlusten dvs. den streckade i figurytan

på4A konsumenterna eftersom alla samhällets medlemmar kon-är
sumenter.

5 Empiriska antaganden

För underlätta framställningatt och beräkningar har rad förenklandeen
antaganden gjorts. Vi beräknar här enbart konsekvenserna speciellav en
skatteförändring, nämligen den innebär mervärdeskattenattsom
livsmedel slopas helt den uteblivna skatteintäktensamt att finansierashelt

skattehöjning övriga Vigenom vidare denen aktuellaantar attvaror.
livsmedelsförsäljningen uppgår till 100 miljarder kr. volymensamt att
övriga uppgår till 400 miljarder kr. Detta givetvisvaror är avrundade
siffror, proportionerna och beloppen ungefär deär riktiga. Detmen är
dessutom lätt deatt resultat vi kommer fram till till förändradeanpassa
förutsättningar vad ovanstående grundbelopp. Antag våravser t.ex. att
analys visar konsumenterna vinner 3 miljarderatt kr. omläggningen och

priserna övrigaatt stiger med 2 Alternativetvaror procent. att
momsbefria enbart halva livsmedelsproduktionen innebär då kon-att

vinner 1,5 miljardersumenterna kr. priserna övrigasamt att stigervaror
cirka 1 Genom linjära transformationer såledesprocent. vårakan resultat

till de skiftande förutsättningar.mestanpassas
En ytterligare siffermässig förenkling förhållandetär räknar medatt
mervärdeskatt 25 i stället för 23,46en Detta betyderom procent. att om

utbudskurvan för livsmedel initiellt kan skrivas:

P f Q P pris, Q kvantitet

så kan den efter momsbefrielsen skrivas

P 0,8 f Q

Denna siffermässiga förenkling vårabetyder resultatatt överskatter
effekterna någramed hundradelar.

Eftersom försåldatotalvolymen livsmedel 100 miljarderantogs kr.vara
betyder momsbefrielsen skattebortfall 20ett miljarder påkr. Skattenom
övriga alltsåskall såhöjas skatteintäkterna blir 20varor att miljarder kr.
Om skattehöjningen enhet betecknas t de efter skat-per samt om

försåldatehöjningen kvantiteten såbetecknas Qö alltsåskall gälla
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tQO20

förhållandelinjära ii det närmastetill resultatenAnledningen äratt
eftefrågefunk-utbuds-vi förutsätter alla ochtill förutsättningarna är attatt

fårnaturligtvis inte gälla globaltDenna linearitet kantioner linjära. utanär
approximation. Den harlämplig lokali sammanhangetses som en

betydligt.beräkningarnafördelen den underlättardessutom den att
förhållandet vitvivelaktiga antagandetDet kanske rör attmest

utgångsläget avsaknadkännetecknadesproblemetanalyserar av ensom om
då med skattövriga beläggsFörändringen innebärskatter. att envarorav

erhåller subvention. Dettalivsmedelsproduktionen ärattsamt en
sig bortbeskrivning eftersom detinte korrektnaturligtvis rör att taomen

på föroch höja denexisterande skattredan annan.envarugruppenen
består de samhällseko-vi inte säkraProblemets kärna i kanatt vara

övergång frånförlusterna vi analyserarnomiska vinsterna eller ettenom
fallet vi docktill I det aktuella kanimperfekt skattesystem ett annat. vara

våra ivår beräkningar hamnarövertygade modell ochrimligt attom
sanningen.närheten av

i dennämligen relativt neutraltDet nuvarande skattesystemet är
utgår Dettaproduktion.för allrelativt likartad skattesatsmeningen att en

de skulleungefärrelativa priserna blir desammabetyder deatt som som
marginalkost-något relativagäller för deskatter,etablerats ävenutan som

blirinnebär skattenDen förändring diskuterasnaderna. att mersom
producenternaoch möterojämn. De relativa priser konsumenternasom

på fallet medförändraskommer sättett motsvararatt nyensom
samhällseko-därför deskattsubvention. Ett rimligt antagande är att

fall.i dettaeffekterna blir i desammanomiska stort sett som
Vi allabelysa problemet.Ett enkelt räkneexempel kan antar att

efterfråge-perfekt priskänsligahorisontella dvs.utbudskurvor samt attär
rådande jämviktsläget. Viidetlinjära med elasticiteten 1kurvorna antarär

prisetmarknadslösnin innebärperfekt ochvidare marknaden är attatt gen
4 förbåda respektivekvantiteterna 1för och1 varugrupperna

livsmedelsproduktionenVi subventionerarlivsmedel övrigaoch varor. nu
övriga5-procentig skatt20 finansierar detta medmed ochprocent en

överpr0duktionen iförlustenDen samhällsekonomiskavaror. av
produktionsminsk-livsmedelssektorn blir i detta fall 0,02 och förlusten av

samhällsekonomiska förlusten0,005. Den totalaningen för övriga blirvaror
alltså 0,025.blir

utgångsläget 25-procentig mervärde-Nu vi kännetecknasattantar enav
Då samhällseko-livsmedeldenna avlägsnasskatt alla görs envaror.
uppgår innebär0,02. För kategorin övrigavinst tillnomisk varorsom

på awiker5 konsumentprisetemellertid extraskatten änattprocent mer
från samhällsekonomiska förlustenDende reella marginalkostnaderna. av
påläggsskatten blir0,045. förlustenblir därför Den totalaövriga varor
således utgångsläget marknadslös-hade varitdensamma rensom om en

0,025.ning, dvs.
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6 Empiriska resultat

De empiriska resultat i detta påavsnitt bygger följandepresenterassom
modellberäkningar. Initiellt bådaexisterar för de linjäravarugrupperna

efterfrågekurvor:utbuds- och

P f Q Utbud

P O Efterfrågan.g

Ekvationernas bestäms initialvillkoren bådaPparametrar 1 forav
grupperna Qoch 1 livsmedel respektive Q 4 övriga varor samt

antaganden utbuds- efterfrägeelasticiteten.och Förav livsmedel gällerom
efter förändringen den utbudsfunktionen:nya

P0,8fQ

vilket tillsammans med den efterfrågefunktionengamla denger nya
jämviktslösningen i pris och kvantitet. För övriga gäller skatteök-attvaror
ningen skall intäkt motsvarande skattesänkningen och dettage denen ger

utbudsfunktionen. Givet denna bestäms prisnya och kvantitet undernytt
antagande jämvikt mellan efterfrågan.utbud och Efter detta beräknasom
de olika i enlighet med denposterna teori i tidigarepresenteratssom
avsnitt.

Modellen har utgåendeberäknats från priselasticiteterna 0,1, 0,5, 1,0,
2,0 5,0och minus efterfråganför vilket 25totalt kombinationer.ger
Resultaten framgår nedanstående tabeller.av

Tabell 1.
Livsmedel Konsumenlöverskoll miljarder kr.-

Utbuds- Efterfrågeelasticitet
elasicitet

v-0,1 -0,5 -1 -2 -5

0,1 11,2 4,0 2,2 1,2 0,5
0,5 17,3 11,4 8,0 4,9 2,3
1,0 18,7 14,8 11,7 8,3 4,4
2,0 19,4 17,4 15,3 12,3 7,8
5,0 19,9 19,4 18,7 17,4 14,2
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Tabell 2.
miljarder kr.ProducenlöverskottLivsmedel -

EfterfrågeelasticitetUtbuds-
elasicitet

-5-2-0,5 -1-0,1

19,819,916,2 18,08,90,1
15,9 18,812,82,8 9,10,5
13,2 17,69,41,5 5,91,0

15,69,93,5 6,10,82,0
5,6 11,43,01,60,35,0

Tabell 3.
Kvantilelsökning procentLivsmedel -

EfterfrågeelasticitetUtbuds-
elasicitet

-5-0,5 -2-1-0,1

0,51,22,311,2 4,00,1
2,34,811,2 7,717,30,5
4,011,2 7,714,318,61,0
6,711,214,319,3 16,72,0

11,217,3 15,218,519,75,0

Tabell 4.
Prissänkning procentLivsmedel -

EfterfrågeelasticitetUtbuds-
elasicitet

-5-0,5 -2-0,1 -1

0,51,24,0 2,311,20,1
4,8 2,311,2 7,717,30,5
7,7 4,011,218,6 14,31,0

11,2 6,716,7 14,319,32,0
15,217,3 11,218,519,75,0

9—KIS2
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Tabell 5.
Ovriga Konsumenlförlust Miljardcr kr.varor -

Utbuds- Efterfrågeelasticitet
elasicitet

-0,1 -0,5 -1 -2 -5

0,1 10,0 3,3 1 1 0,4
0,5 16,7 10,0 6,7 4,0 1
1,0 18,2 13,4 10,1 6,8 3,4
2,0 19,1 16,2 13,6 10,3 1,5
5,0 19,7 18,4 17,0 14,9 10,9

Tabell 6.
Ovriga P1-oducenlfiirlust Miljarder kr.varor -

Utbuds- Efterfrågeelasticitet
elasicitet

-0,1 -0,5 -1 -2 -5

0,1 10,0 16,7 18,2 19,1 19,7
0,5 3,3 10,0 13,4 16,2 18,3
1,0 1,8 6,7 10,1 13,6 17,0
2,0 1 4,0 6,8 10,3 6,0
5,0 0,4 1 3,4 6,0 10,9

Tabell 7.
Ovrlga Prlsstegring Procentvaror -

Utbuds- Efterfrågeelasticitet
elasicitet

-0,1 -0,s -1 -2 -5

0,1 2,5 0,8 0,5 0,4 0,1
0,5 4,2 2,5 1 1,0 0,5
1,0 4,6 3,4 2,6 1 0,9
2,0 4,8 4,1 3,5 2,6 1
5,0 4,9 4,7 4,4 3,9 2 9
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’1‘abell8.
ProcentKvantitetsmlnskningOvriga varor -

EfterfrågeelasticitetUtbuds-
elasicitet

-5-2-0,5 -l-0,1

0,50,5 0,50,40,20,1
2,0 2,31,71,30,40,5

4,43,52,60,5 1,71,0
7,73,5 5,30,5 2,02,0

14,67,74 40 5 2 35,0

Sammanfattning7

falletDet förstahuvudfall.i represente-sammanfattasResultaten kan tre
mycketutbudselasticiteterna årVi härsikt.utfallet kort attantarrar

Efterfrågelasticiteten år0,5 övrigalåga: förlivsmedel och0,1 för varor. -
livsmedelförelasticiteterna lägreåranledningen till0,5 respektive -1 att

tidigare.har angetts
frånutgårlång sikt ochutfalletfalletDet andra representerar

efterfrågeelasticiteterna ärrespektive 20,5utbudselasticiteterna
elasticiteterutgår från allaantagandettredje falletDet attdesamma.

från konsumenternasObserveranedan.Resultaten att1 -1. presenteras
samhällseko-föregående redovisadetabellerivi dragit denharnetto

inomöverproduktionengrundförlust uppkommernomiska avsom
livsmedelssektorn.

Tabell 9.
tabell:Sammanfattande

miljarder kr.producentgrupperoch olikaUtfall för konsumenter

ÖvrigaLivsmedels-KonsumenterFall
producenterproducenter

13,416,22,9Kort sikt + -- 6,89,1Lång 3,1sikt + -- 10,19,40,3Neutralt ++ -

medsammanfattasfinns resultatetkanosäkerheterBeaktande de som
förlustmindrehelhet uppkommerförföljande ord: konsumenterna ensom

skatteomläggningensberoendehuvudsakligenpå 0,5 miljard kr.,1-
miljarder dekr.10vinnerKonsumenternasnedvridande effekt. ca

rågemedfår igenbetalalivsmedelsprisernasänkta summasammamen
i övrigt.varuprisernahöjdade

delVinsten för deraslivsmedelsproducenterna.vinnarnaDe ärstora
övrigaförlorarnaDe åruppgår 10 miljarder kr.till stora gruppenca
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producenter förlorar ungefär motsvarandesom summa.
Sammantaget allaöver uppkommer samhällsekonomiskgrupper en

förlust i storleksordningen 0,5 1,0 miljarder kr.-
Beträffande priserna kan livsmedelspriserna förväntas falla med 8 10-

påmedan priserna övrigaprocent stiger 2med 2,5 procent.varor -
Försäljningen livsmedel kan förväntas öka med 6 7 medanav procent-
försäljningen övriga minskar med 2av varor procent.ca
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Appendix

samhällsekonomiska förlustenberäkna denalternativtEtt sätt att

relativa prisernadeinnebärskatteförändringen attDen föreslagna
1,0initielltOm prisernaförändras.övrigt kommerochlivsmedel att var

ochförändringenefterkonsumenternabåda kommerför varugrupperna
1,05.0,8priserna ochutbudskurvor mötahorisontella attantarom

priserna 1,0förändringenefter mötadäremotkommerProducenterna att
återspeglar verkligadeinitielltprisernabåda Omför nuvarorna.

således priserresursåtgången dekommerimarginalkostnaderna som
tillverkningskostnader.återspeglaintekonsumenten möter att varornas

på följande vis:illustrerasFörhållandet generelltkan mer

S.Figur

Vara A

l

99’
U

7 tfn

A

U

PP

T

O Vara 2

två i samhället.då producerasåterger fall baradet tänktaFiguren varor
kombinationerTT de olikaIransformationskurvan varorna somavanger

UUkapital. Kurvaninsats arbete ochgivenproduceras vidkan angeraven
varukombinationerdenivå samhällets välfärd, dvs.viss som geren

någraintedetVi tänker här ärviss attkonsumenterna nytta. ossen
nyttonivå likaupplevsdenfördelningsproblem avutan som anges

ochproduktiondenAPunktenkonsumenter.allasamhällets anger
nåsstånd punktDennaskatter.tillkonsumtion kommer utansom

utbudefterfrågan producenternasochkonsumenternasdärigenom att
prislinjen PP etableras.illustreras iså relativprisdetsamverkar att som

producenternanyttomaximumnår ochpris konsumenternaGivet detta
A.varukombinationvid den representerasvinstmaximum avsom

prisetså konsumenterna möterpriser förändrasvi attNu tänker attoss
efterfråga varukombinationdenDeP’P’. kommer anges avatt somnu

producenternapriserdeorigostrålen samtidigtOB. Om vi antar att som
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P P såblirmöter kommer dessa produceraatt varukombination viden
faktorstråle.samma

Det bör speciellt observeras vi har släpptatt antagandetnu om
konstanta marginalkostnader. I och med vi antagit transfor-att att
mationskurvan konkavär betyder detta marginalkostnaden föratt

bådaproduktion de stiger. En subvention livsmedelav ochvarorna av en
påskatt övrigt betyder efterfrågan det förraatt ökar och det senare

minskar. I sin betyder dettatur marginalkostnaderna föratt livsmedel ökar
medan de minskar för övrigt. Producenterna såledeskommer fåatt ett
högre pris för livsmedel och lägre för övrigt medan detett blirmotsatta
fallet för konsumenterna. I figuren vi detta leder tillantar attovan att en
varukombination origostrålen OB blir densom lönsamma.anges av mest

Vid givna kommer B Låtproduceras.resurser att dettanu anta attoss
U-. Vimotsvarar emellertidnyttan medvet att resursmängd skullesamma

U kunna producerasnyttan nämligen varukombinationen A. Antag att
nyttoförlusten Xär Antag vidare denprocent. totala konsumtionsmäng-att
den värderas till Y kronor. dåVi kan skattensäga i detta fall lederatt till

välfärdsförlust uppgående till XY100 kronor. Dettaen naturligtvisär inte
i den meningensant konsumtionen de förstaatt hundra kronorna

innehåller väsentligt konsumtionenän de hundranytta sista. Menmer
småmed de förändringar frågadet här linearitetär är ofarligtettom

antagande. Nyttoförlusten ungefärär lika denstor kon-som som
skullesumenterna uppleva deras inkomster sänktes med XY100om

kronor.
Som förstår figuren så beror storlekenman den välfärdsför-av ovan

frågalust det här är krökningen och transformationskur-om nytto-av
Den krökning påberor utbudskurvornasvorna. senares lutning och den

förra efterfrågekurvornas lutning. Om efterfrågeelasticitetent.ex. för
båda minus såär kommer den s.k.varorna ett substitutionselasticiteten för
nyttokurvan -1. Dettaatt betyder l-procentig förändringvara att en av
relativpriset livsmedelövrigt leder till också l-procentig förändringen av
kvantitetsförhållandet mellan de efterfrågade På sätt gällervarorna. samma

bådadeatt utbudselasticiteterna såom är transformationskurvansärett
substitutionselasticitet lika med dvs. l-procentigett, förändringen av
relativpriset leder till l-procentig förändring den relativaen varukvan-av
titeten.

Modellberäkningar

Om utgår från de resultat erhölls inu kan vi delsom rapporten göra en
beräkningar över storleken den effektivitetsförlust drabbarsom
hushållen. utgårVi grundexempel från såväl utbud efterfrågansom att som
har elasticiteten En enkel formett. för normalelastisk nyttokurvaen är

Qlaozl-aU _

För denna skall konsistentatt med den nyttomaximerandevara lösningen
Q1 4 P2 1,0 fordrassamt 0,2. Viatt detta och harantar
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alltså nyttofunktionen

020,8010,2U

efterfrågekur-utbuds- ochfrån normalelastiskautgickexempelI det som
13förändradesför konsumenternarelativa prisetdet cabefanns attvor

producenternasförändradesriktningifastlika mycketochprocent annan
såledeskommernyttofunktionendenrelativpris. Givet varupropor-antagna

tillstigerlivsmedlens andeldvs.13medförändras procent,tionerna att ca
28,25 procent.

varukombinationfrågar vilkenpriserna 1 ochvi somNu ärattantar oss
kvantitetsförhållandet nya, delsdetefterfrågar ärdelshushållen omom

frågar eftervibetyderDettagamla.den attbudgetrestriktionen är
i figur 6.vid Cvarukombinationerna

Figur 6.
IVara A

Vara 2

erhålles följande100,initielltbudgetrestriktionenOm vi attantar
varukombinationer:

Övriga varorLivsmedel
8020initiellt
77,9722,03Efter

erhålls nyttor:följandenyttofunktionengivnaMed den

MinskningEfterFöre
%0,1260,55160,626Total nytta
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Den såledestotala minskar mednyttan 0,12 och viprocent antarca nu
detta ungefäratt halva välfärdsförlustenrepresenterar se figuren ovan

erhålls resultatet den totala konsumentförlusten uppgåratt till 0,2 0,25-
det totala lnköpsbeloppet.procent Detta belopp igor storleksordnin-av ett

miljard1 kr.gen
Dessa resultat varierar med de värdena de olika elasticiteter-antagna

Då alla elasticiteter blirär det inga effektivitetsforluster eftersomna. o
konsumtion och produktionsmönster Förhållandetblir oförändrat. inteär
linjärt, det god Dåär approximation. alla elasticiteter ungefärmen en är
0,5 alltsåblir den totala konsumtionsförlusten 500 milj. kr.ca
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Bilaga 3

PÅEFFEKTER PRODUKTION, SYSSEL-
PRISNIVÅSATTNING OCH ALLMAN AV

FORANDRAD INDIREKT BESKATTNING

Bengt Assarssonav

Inledning1

Enligt direktiven till mervärdeskattekommittén skall basen för momsen
såvidgas tjänsteräven beskattasatt och reduceringsreglerna, såsom

byggmomsen, bort. I det följandetas skall vi sådanaanalysera hur
förändringar påverkar priser, produktion och sysselsättning i den svenska
ekonomin. Enligt arbetsfördelning gjorts inom kommitténen som
särredovisas effekterna för energi och övriga tjänster,och varförvaror
effekter ändrad energibeskattning inte behandlas här.av

Momsen påskatt förädlingsvärdet.är Det innebär företagen att ärsom
momsplikti pålägger sitt försäljningsvärde utgåendega moms moms men- -
får dra den betalat ingåendesina inköp Förav moms man ettmoms.-
företag i dag har reducerad innebär höjdsom moms en attmoms
företagets kostnader ökar med den ökade skattesatsen. För företagett som
tidigare inte momspliktigt reduceras emellertid kostnadsökningenvar

ingåendeden bliratt avdragbar. fåFörgenom momsen attnu ett grepp
den förändradehur påverkarbeskattningen företagensom kostnader

behöver pådärför företagens förädlingsvärden, såvälman intäkterse
kostnader för inköpta och tjänster. Dettasom kan i degöras s.k.varor

input-output matriserna, beräknas Statistiska Centralbyrån. Densom av
statistiken har sina begränsningar, mycket ändamålsenligär vid analysmen

kortsiktiga effekter förändringar iav av momsen.
I avsnitt 2 redovisas innebörden i de direktiv givits till mervärde-som

skattekommittén. I avsnitt 3 diskuterar hur lämplig modellansats bören
och vilka begränsningarut ställs inför, bl.a.se med hänsyn tillman tagen

tillgången data, redogör för den modellsamt vi här valt arbetaattsom
med och bygger input-output teknik. Avsnitt 4 redogör för effektersom

kan förvänta sig breddad förbassom man Avsnitt 5av en momsen.
redogör för data tillgängliga förär analysen och vilka begränsningarsom
dessa I avsnitt 6 visar vi simuleringarnahur effekterger. görs.av momsens
Avsnitt 7 redovisar effekterna förändringarna i mervärdebeskattningenav

priser och kvantiteter. I avsnitt 8 diskuteras effekterna sysselsätt-
ningen. Avsnitt 9 sammanfattning med slutsatser. Redovisningenger en av
de empiriska resultaten i huvudsak igörs appendix.
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MERVÅR-TILLDIREKTIVENENLIGTÃNDRAD BESKATTNINGINDIREKT2.
DESKATTEKOMMITTEN

breddas.skallförbasenmervärdeskattekommittén är att momsenförUtgångspunkten
medbeskattasellermomspliktigaidag inte äroch tjänsterinnebärDet att somvaror

fullmedbelastasskallreducerad skattesats moms.

Andramervärdeskatten.undantagnaidagbostadshyrorochtjänsterhandförsta ärI
byggsek-läkemedel. Inomochpunktbeskattas,ställetiför energi,finnsundantag som

f 11.4reducerad procentharrestaurangnäringenoch moms, nhotell-och maninomtorn
försäljningsvärdet.förstället 19 procenti av

fort-läkemedelskallutanför, vi även attantalämnasenergibeskattningenFörutom att
momsbeskattning.undantassättningsvis

med fullbelastasskallbostadshyror,och moms.hand tjänsterförstadå. i somblirKvar
från 12.87momsskattesatsenhöjsrestaurangnäringenochhotell-ochbyggområdetFör
devibeskriver närmareappendixtabell ioch i 1 va.r0r-avsnitt 5ltill 23.46 procent.

förändringarnaoch tjänstegrupper avser.som

PÅ SIKTKORTFÖR ÃNDRADE KVANTITETEROCHPRISERMODELLEN3.

effekter på.mervärdebeskattningensändradehur denbeskrivaskall viföljandedetI
modelll.input-outputanalyseras ikansysselsättningochproduktion enpriser,

antaganden:påföljandehuvudsakligenbyggeranalysenföljandeDen

produktio-Leontief-typ, dvsproduktionsfunktion ärbranschens,ellerföretagets, av-
bådepå.produktionsnivån och prisernaoberoendekoefñcienter ärtekniska avavnens

ochinputs outputs

1973.Takayamamodellen,lFör tanalys input-output exseaven
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arbetskraft,på.priserna primära inputs importerade icke varuanknutna skatter,varor,-
offentlig försäljning är exogena

branschvarje producerar en vara-
priserna branschi varje bestämmes påläggsprissättninggenom-

företagalla i bransch har produktionsfunktion, pålägg ochen mötersamma samma-
input-prisersamma

Påläggsprissättning med konstant pålägg på. genomsnittskostnadernaett tycks denvara
vanligaste prissättningsmetoden inom industrin 1939,Hall och Hitch Kaplan flm
1958, Coutts, Godley 1978och Nordhaus 1986].eller Assarsson fenomenDetta har
förklarats med företaget är vinstmaximerande i traditionellatt eller påmening senare
tid med företagen har transaktionskostnader långsiktigaatt och Påläggspris-kontrakt.

emellertidsättning teoretiskt förenligär med prissättningen för vinstmaximerandeen
monopolist, ärprisvars

+l1 3.1+mcp

där mcâCâqpriset,är är marginalkostnaden, C är totalkostnaden, är produktion-p q
-R-svolymen och efterfrågansär priselasticitet. Om konstantär och5 e mcac,

där genomsnittskostnaden, fårärac

2Monopolistcn maximera vinsten: pq°q Cq, där pqantas priset, kvantiteten ochE: ärmax q—Cq den totala kostnaden. pq-qRq denär totala intakten.S: Ett villkor för vinstmaximum är
marginalintäkten lika med marginalkostnaden,att ä: dvs att

§.R-_3C_
öq äq

eller

30_
p+q äq ös

kan skrivassom

[1-+-J——€LJP mcPâq

dä.: marginalkostnaden.ärmc
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3.2k-acp

k1+%1 Pålâggsprissâttning därför tolkaspålägget. kanlika med ettdär är l + som
monopolist.vinstmaximerandespecialfall för en

3.2medmodell,prisbildningen i input-outputföljande analyserardetI somen
prisbildningen.förutgångspunkt

kvantitetsanpassningochmodell förEn pris-

kostnader:intermediära ochbransch primärakostnaden i ârtotalaDen summan aven

Nj1,2,..., 3.3c. + rp.q.. vh .‘J h1i1

branschen på kvantitetentotala kostnaden är priseti ä.:där C. denär varan
påtill branschen priset primära kvanti-levererad insatsvaran är5.1i vh.av varan

använd branschen branscher ochh i N antalet Mden primära insatsvaran ärteten av
eller insatsvarorPrimâra importerade ickeinputsantalet primära inputs. är: varor,

offentlig arbetskraft.och skatter, försäljning ochindirekta subventionervaruanknutna

3.3 fårmed produktionsvolymen i branschen,Om dividerar vivi

C. MN q.. vrh—t—’-L.p--9-+—-‘- 2 3.4E j1,2,...,Nac- 1J h.1i1

bijvhjqjkoefficienterna aijqijqjde tekniska oberoen-Om ochvidare ärantar att
3.4kan skrivade inputpriserna somav

éä
3.5hr-lbhjrh J1,2,...,N-+i1aijpi-

bijzo. pålägg på.Jag och Prisernaaijzo sattes genomsnittskostnadernaantar att som



SOU 1989:35 141Bilaga 3

3.2:enligt

kjacj j1,2,...,N 3.6

ochvi får då.

å å
b -

I matrisform 3.7kan skrivas som

KAp+Br 3.8p

där A N-N, B M-När år och K år diagonalmatris med elementenen en Vi får då.en

I—KA1KBr 3.9p

Om definiera:vi de genomsnittliga primära kostnaderna med

å
.J-I,2,...,N

kan skriva 3.7vi som

J‘ig1i136+j 3

3.8 som

KAp+lp 3.11

3.9och som

1-KA1Klp 3.12
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kanbranschfrån varjeutgångspunktmedmodell bestäms priset attovanståendeMed
analysera förändringareffekter imonopolist. Vi kan ävenrepresentativ avses som en

eftersom be-kvantiteter, ärpåsåväl prisermervärdeskatter,ochpunktskatter som
Således gällerför branschenpriselasticitet,efterfrågans attstämd av

e—1§R——%-—g— 3.13

mervårdeskatterochPunktskatter

Då branschen punktbeskat-jmodellen. ärinkluderas ipå enkelt sättkanVaruskatter ett

ppris,blir köparenstad

b 3.1 4++ lac]. ..

3.7 medimultiplicera prisernadefinieras modelleniMervårdeskatten attgenom
får såledesmervårdeskattesatsen. Vi1+r2j där är

MN

p k. 2 a.p.1+rpj1+r2j

importeradeträffar insatsvaror.mervardeskatten ävenmed noteringen att

ekonomiiImportkonkunens öppenen

landet och konsumenternaskeddeall produktion inom3.13 förutsatte attI att
effekternaföljande skall analyseradetinhemska produkter. Iefterfrågadeendast av

påverkar efterfrå-konsumenternasföretagensinnebär prisDennaimportkonkurrens. att
Attsåväl produkter. konsumenterna kanimporteradepå produceradeinhemskt somgan

påverkar efterfrågans priselasticitet.produkteroch importerademellan inhemskavälja
efterfrågar de produkterfinns konsumentdet representativVi antar att som somennu

produkt produceras landet kan Vifinns landet. inom importeras.inom Varje ävenmen
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konsumentens budgetprocessäven går till så han förstantar att eller hon bestämmeratt
försig hur mycket varje skall köpas. Därefter bestäms i andra hurett stegav som myc-

ket varje skall köpas på hemmamarknaden respektive importeras.av vara som

Detta antagande budgetering tvåi förenklat föruttryck efterfråganssteg ettom ger
priselasticitet, innebär antagande preferenser,separablaett dvs konsumen-men attom

efterfrågan på samtliga produkter påverkastens inte budgeteringen sker tvåiattav
stadier. Vi kan formulera detta på följande för nyttofunktionensätt den direkta u:

u[qdl°qm1qdNqmN] U[1qdl’qrn1’“NqdN’qmN]’

där kvantiteten frånär köps inhemska producenter och kvantitetenårsomqdi qmi som
importeras.

Gorman 1959 har visat konsumentens beslutsproblem kan delas tvåatt olikaiupp
såstadier det första stadiet kan beskrivas medatt maximeringsproblemet

Uq1,q2,...,qNmax
3.16

N
2mht piqix

i1

qiqiqdi,qmidär kvantitetsindexär pipipdj,pnüochett år prisindex,ett årpdi
påpriset den inhemskt producerade produkten och påär priset den importeradepmi

produkten, medan konsumentensår totala utgift. I det andra stadiet löser konsumen-x
problemetten

iqdi Amim
m7

h t +m pdiqdi pmiqmi :Xi

där definieras lösningen 3.16.till Vi skall referera 3.16tillxipiqi av stadie 1som
3.17och stadiesom



1989:35SOU144 Bilaga 3

inhemsförCES-nyttofunktionmedpriselasticitetefterfrågans envisa3kan attMan nu
är:varor

35 1°5 qdi pdiqdi ii 3.18€di T;TfiTi1f=€d+1+€iWd
elastici-och ärbeslutsstadietandradetbestämd ipriselasticitet,efterfrågansdär är

p . ..wå: hemmamaxkna-påmarknadsandelenärstadiet.förstadetbestämd iteten
1 1

visakan attävenden. Man

Uwå 3.19
—--

1980b.38e MuellbauerochDeaton
skrivesnyttofunktionenconstant-Elasticity—of—Substitution‘CES

-1
N p

i§16i1+cfuq

£6i1. kanDetochpZ-l, 0p1Viantalet antar attoch Ni a:kvantiteten varor.där är vara.av
och jimellan ä:substitutionselasticitetenvisas varornatt

1 .-°1+p

Eüerfrågefunktionerna gesav

p.-0
11QiX.P X V--—‘

pjl--U2
5-‘-1

Budgetandelenutgiften.totaladenda: avgesårx
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dar

Qdiqmi6108‘i

pdipmi konstantö log

Ominhemska viden och den importerademellansubstitutionselasticitetenär varan.
efterfrågans priselasticitet3.183.19 fårisätter in som

ciwi11wi1— 3.201+ +cdi —

fårCobb-Douglas nyttofunktion,fallet för vi ivilket årOm a.nta.r5 -1,vi att en
stället

1wå I 3.21cdi —-

på substitutionselasticiteten mellan den in-såledesberorEfterfrågans priselasticitet
på den inhemska marknadsandel.producentensimporteradedenhemska och samtvaran

för ekonomiPrisekvationen öppenen

3.13.21 får prisekvation för ekonomin:vi deni öppnaOm invi sätter en nynu

w12%-d‘T1-1-W175i +Pd

pdqd1U 1 3.22mc[-7;1- + F1--

förför skull har bort index, branschen.där enkelhetens tagitvi

5Antagandet för alla i förefaller relativt realistiskt. 1984I de fiesta-1 Assarssonatt âr
föricke-kompenserade egenpriselasticiteter svenska data. Keller och Driel 19821 Van få.:nära

liknande resultat holländska datalör

lO-KIS 2
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3.22Av framgår finnsdet samband mellan marknadsandelen å sidan ochatt ett ena
påpriserna inhemska och utländska å den andra sidan. Vi skall alltså bestäm-ävenvaror

Såsom framgårmarknadsandelen. fotnot detta avsnitt bestäms2 i marknadsandema av
vårlen i modell av

pd1°-6dpd1°+ ampm‘1 3.23wd

3.22 3.23och bestämmer påpriserna inhemska och marknadsandelen på hem-varor
marnarknaden. Eftersom de utländska priserna, kanär inhemskävenexogenapm, nu
produktionsvolym och importerad volym bestämmas. förutsätterDetta ävenatt a,

och följandekända. I detär vi vilket kan fallet påantar att antasmc mc ac, vara
lång dåsikt företaget fullthar kapacitetsutnyttjande och optimal anläggningsstorlek. Vi

fårkan beräkna då.och priserna dåtill Vinormeratsnu a

3.24
Wm

3.25

3.24 3.25Sätter 3.22vi och 3.23in i och kan och bestämmassamtnu wd wm
ekvationerna 3.22 3.23.ochav

kanVi sammanfatta hur fungerar.modellen följerFöretagen påläggsprissättnings-nu en
modell, där priset påläggsattes på genomsnittskostnaderna.ett Företagen måstesom
emellertid hänsyn till frånmöter konkurrensta världsmarknaden,att man attgenom
konsumenterna kan välja köpa billigare importeradeatt substitut. Utan denna konkur-

företagenär monopolister och sätter påslagpriset pårens genomsnittskostnader-ettsom
Konsumenterna välja konsumtionsin tvåi olikaantas eller stadier. I det förstana. steg

stadiet huravgör mycket varje och tjänst efterfrågas. Givetman dennaav vara som
efterfrågan bestämmer i det andra stadiet hur mycket varje och tjänstman av vara som
skall köpas på hemmamarknaden respektive importeras. Om påpriset viss ökaren vara
kommer den totala efterfrågan på denna därför minska. Om påprisernaattvara varan
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dessutomkommerimporteradepå denlandet stiger ånproducerad inom varanmer
öka.importandelen att

FÖR MOMSENFÖRVÃNTADE BASBREDDADAVEFFEKTER EN4.

undersökas.förbreddad basmervardeskattekomnütténs direktiv skall momsenEnligt en
Fram-medmervärdetsamladehälften detomkringbeskattasnärvarande moms.För av

momsbeskattning.undantagnajânstesektorerna ärför detallt är t som

frånfår draspå inköpinnebärpå mervårdet, dvsskatt att av momsMomsen är momsen
företagensmedlikafrån årSkatteintäkterna Tförsåljningsintäkter.på moms-momsen

skrivakankostnad vilken vi som

cto 4.1-ict-fs

tfs-t-ic

cto momsskattesatsen, ärföretag,för momspliktigt ärskatteintâkten tettdä: är
t-fs kallasoch tjänster.momspliktigainköpochförsäljningsintäkten år varorav

företag harförOvanstående gälleringåendet-ic ettochutgående sommoms.moms
konsultbo-företag undantaget ettförsäljning. För år tmomspliktig ett momsen, exsom

ställetlag, gäller i att

1 4.2t-icct

påför berorkostnadändå har attundantagetAtt företaget är momsenmomsen ensom
ingåendedeningående utgörFörutsattdenkan dra attinte momsen.avman

för icke momspliktiga.dock detmomspliktiga företagför detkostnadingen menmomsen
tillgodogöra avdrag vidföretaget får sigmomspliktigaockså icke ettföljer detDärav att

föreEftersom det priserna ärförbreddad bas ärövergång till moms som avmomsen.en
händer medpå vad priser-företag det intressantför momspliktiga år attintresse se som

påläggsprissättningsmodellen harutgår frånföre Omföretageni moms.na
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k-ac+ActjAp

där j företaget momspliktigt ellerär inte. Om bortser från indirekta effektervianger om
via leveranser företagenmellan ökar efterpriset deti momspliktigamomsen moms

k-Acto, Act0Atfs-ic,företaget med där och i det icke mornspliktiga företaget med

k-Actl. förePriset påverkas inte i det momspliktiga företaget stiger i detmoms men
k-Actl.icke företagetmomspliktiga med Detta innebär förepriset kommeratt moms

sjunka det icke företageti mornspliktiga vidatt breddad förbas den månIen momsen.
tjänster företaganvänds input i andra kommer inköpskostnaderna sjunka därsom att
och medverka till sänkta Sammantagetpriser. bör därför breddad förbasen momsen
innebära kostnaderna sjunker inom hela industrin.att Men samtidigt kommer priserna
efter tjänstesektorerna.stiga i Som någotatt udda effekt breddad basmoms en av en
kvarstår dock vi kan vänta priserna efterävenatt att i de sektorer däross moms morn-

inte ökas kommer sjunka.attsen

FÖR TJÄNSTERDATA5. OLIKA VAROR OCH

Eftersom skatt påär mervärdet kommer företagen från utgåendedenmomsen en att
få. dra den ingående på inköp. För kunna bedömamomsen hur företagensav attmomsen

kostnader förändras förändringvid i behöver därför uppgifter företa-en momsen man om
försäljning fråninköp leverantörer. Sådanasamt uppgifter finnsgens deni k input-out-s

statistiken beskrivsoch i matrisformput leveransströmmar mellan ekono-som av varor
mins sektorer. En cell, i matrisen beskriver värdet leveransen från sektor i tillai., av
sektor Radsumman de totala leveranserna i till samtliga sektorer ianger av varan
ekonomin. Kolumnsumman värdet samtliga leveranser till sektorn Dennaanger av
kolumnsumma förädlingsvärdet lönerplus och driftsöverskott och övriga k primäras
inputs sektorns produktionsvärde.ger

föregåendeI beskrevsavsnitt hur matrisen A kunde utnyttjas i modell för påläggspris-en
sättning, så hänsyn till alla leveranseratt togs mellan sektorer. Vid analys förändrin-av

i det viktigt beaktar sådanaatt indirektagar effekter.momsen ar Data finnsman i
input-output statistiken publicerats för åren 1975 och Genom1980.som användaatt



149Bilaga 31989:35SOU

kan viimportkonkurrens ut-underpåläggsprissättningförmodellföregående avsnitts
statistiken.input-outputnyttja

koefficien-fasta tekniskabestårmatrisernadata ärmed attnackdel input-output avEn
företagenpraktiken kommerI attoutputpriser.både ochoberoende input-ärter avsom

förän-koefficientervarvid dessaoch löner,priserförändringar itilltekniksinanpassa
analysenemellertidjagdata attbefintliga input-outpututnyttjaGenom anserdras. att

Genommedsimuleringsanalys parametrar.antagnavidtillförlitlig änblir en renmer
antalanvändamöjligtockså stortdet ettattkonstruktion ärmodellensinput-output

problemetblirCGE-modellerkkompliceradesektorer. Ieller soch tjänster mervaror
ökar.sektorerantaletdåohanterbartlätt

för indelningår och gällerfrån 1980Sverigeför ärtabellerna eninput-outputDe senaste
toppår ihögkonjunkturår och ett1980 etti 87varuproduktionen varvarugrupper.av

fulltmedarbetat näradärför hakankonjunkturbemärkelse. Företagen ansestraditionell
förutsättermodelleneftersom attfördel,härkapacitetsutnyttjande. Det är ovanen

marginalkostnaden.lika medstyckkostnadenmedjämviktlångsiktigiföretaget är

FÖRÃNDRAD BESKATTNINGINDIREKTAVEFFEKTER.AVSIMULERING

för år 1980,tabellernautnyttja input-outputberäkningarna somfortsattaför deskallVi
tekniskamed defårtabeller vi matrisenFrån dessatabellerna.publiceradedeär senast

framgårsåsompåläggsprocent,företagensmedKoch matrisen avAkoefñcienterna
förhållan-medoförändrat likateknikpålägg och ärföretagens3.12. förutsätterVi att

då bestäm-kanföre till Viallaår priser ett.dettaFörför årdena 1980. momsnormeras
kan vipåläggsprissättningantagandeUnderoch nusamt omparametrarna ama.

ochbestämmer3.12. vi3.6 Ioch nästaenligt stegbestämma pd, wmwdäven ac
på simuleringar3.23. härResultaten bygger3.22 ochenligtimportkonkurrens,under

eller ei-1.0.ci-0.5antagitspriselasticitetefterfrågansdär vara

då förlika basenpåverkas relativtimportpriserochinhemska priser momsenEftersom
rela-blioch hemmavarorimporterade attmellansubstitutionenkommerbreddas varor

för valetkänsligaganskasysselsättningochproduktionpåeffekternaoch avlitentivt
substitutionselasticitetpålägg,påfrån värdenautgåvaltdärförpå Vi har attvärdet
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åretmellan hemmavaror och importvaror tekniska koefficienter för 1980, medan visamt
för värdet påkänslighetsanalysgör en

PÅ OCHPRISER ANEFFEKTER KV TITETER.

frånAppendix resultaten analysen förändringarnaI redovisas i Momsenav momsen.
ändras för följande och tjänster:varor

Vara Skattelörändring, procent

By ader +9.4Haårglxelstjânster +23.46
Hotell- och restaurangtjänster +9.4
Transporttjânster +23.46
Post- och teletjânster +23.46

försäkringstjansterBank- och +23.46
Bostadshyror +23.46
Övriga.hyror +23.46
Upp agstjänster +23.46

vriga privata tjänster +23.46

förFörâdlingsvârdet dessa sektorer drygt förådlingsvärdet förutgör 55 procent samt-av
liga sektorer. därförMan kan prion’ räkna med den allmänna prisnivån kommeratt atta
påverkas kraftigtrelativt dessa skatteförandringar.av

I appendix redovisar devi empiriska resultaten. I tabell de olika1 87 ochanges varor
ingårtjänster i input-output statistiken. sârredovisar härVi pris- och volymeffek-som

ter.

Priseffekter

Av tabellerna och framgår2 hur4 före efterpriserna och påverkas föränd-denmoms av
rade Som tidigare påpekades förekommer priserna sänkas på. samtli-momsen. attmoms
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sektorerdeföre sjunker ikostnadernapåalltså beror somvilket att momsga varor,
påläggs-därefteröverförskostnadersänktaDessamomspliktiga. genomtidigare inte var

får hyressektorerna,kostnadssänkningarnaDesamtliga sektorer. störstatillprissättning
respektive 2medhandelstjänster, 3ochtransporttjänster pro-med 7 samtprocent,ca

ungefärmedkostnadssänkningför äreffekterna övrigaindirekta enDe varor encent.
kostnadssänkningensammanlagdaför mjölk. Den0.8störsthalv procentprocent, som

framgår tabellvilketknappt 1.4för hela ekonomin är procent, av

därpå deefter stigatabell kommer priserna attframgår 4 momsenSom varormomsav
sjunka ävenändras kommer däremotinte attpå därdehöjs. Priserna momsenvaror

efter moms.

observeraemellertidbörHärmed drygt 14stiga procent.kommerBostadshyrorna att
prisökningarnatroligthem. Det inteför äringår hyresvärden attäveni hyrornaatt egna

Om prisernapå hemmen.hyresvärden deslår ökadeihelt igenomi allmännyttan egna
Vifor egnahemsägarna.konsumtionsmöjligheterdet ökadeinnebärpå hem stigeregna

för villorna.antagandenolikapriseffekter undermeddärförhar räknat

drygtmed 8blir prisökningpåeffekten producentprisernagenomsnittligaDen pro-en
delanvändning. Enpå produktionenspå beror storEffekten konsumentpriserna avcent.
varförkonsumtion,går emellertid tillmycketpriser stigerde och tjänster varsvaror

härObserveraframgår tabellvilket attkonsumentprisindex blireffekten på stor, av
ökadeslår ihelt igenomhyresökningenengångseffekt. räknar medOm videtta är atten

med knappt 12stiga procent.skulle konsumentprisernaegnahemsägarnaförkostnader
effekt på drygtfårpåverkas viför villorkostnaderna intemedRäknar ställetvi i att en

på omkringfår priseffekt 8på hyrorna procent.läggsOm9 procent. enmomsen

genomsnittskostna-pålägg påpå sikt prisernaföretagen kort sätter ettVi attantar som
såvälvarvidimportkonkurrens,påverkas emellertidsiktPå längrederna. lite avman

kommerinför tjänstesektom ävenipåverkas. Närkvantiteterpriser momsmansom
fullt ochigenomslår emellertid momshöjningendrabbas. Här uttjänsterimporten attav

Därför kommerför ingåendeavdragsrättenkostnadsfördelardet finns inga moms.genom
och del im-uppåt importprisetproduktionpå inhemsk justeraspriserna motatt aven

smårelativttjänstesektorernaEftersom importandelarna ärikonkurreras ut.porten att
framgåreffekterDessaeffekter ganska blygsamma.dessakommer emellertid att avvara

monopolpåläggsprisethar antagitoch importerastabellerna För3 attvaror som
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gäller. Av framgårdessa tabeller priserna på de flesta konkurrerasatt motvaror upp
importpriset och betydelsen de kostnadssänkande avdragen för ingåendeatt av moms
minskas. Sammanlagt sjunker den genomsnittliga kostnadssänkningen från till1.4 0.7

denHärvid ligger kostnadssänkningenstörsta påprocent. hyror inte konkurrens-ärsom
Av tabell framgår engångseffekten9 påutsatta. konsumentprisindexatt stiger från 11.7

till 12.5 procent.

Volymeflekter

Volymeffekterna framgår tabellerna 10, och11 12 och17, 18 19. Här gäller församtav
förstade tabellerna efterfrågeelasticitetentre att antagits förcci-1.0 eller devara

tabellerna Som framgårc-O.5. Assarsson 1984 torde dettasenare spegla realistiskaav
värden för flestade Den icke-kompenserade egenpriselasticiteten ligger dockvaror. över

för Transporterett; och Fritid, har tjänsteinnehåll. Därvarugrupperna stort ärsom
elasticiteterna respektive-1.7 För Diverse,-1.5. också harca tjänsteinne-ett stortsom
håll, priselasticitetenär betydligt lägre och osäker, Observera-0.5. här attmera ca c
gäller den totala efterfrågeelasticiteten, medan den faktiska produktionsvolymen i in-
hemska sektorer dessutom påverkas importkonkurrensen. Av tabellerna och10 17av
framgår föreslagnaden momsändringenatt innebär importandelarna sjunker samtli-iatt

sektorer, vilket alltså beror på priserna stiger påga att importen.mera

Vid det högre elasticitetsantagandet kommer få relativt kraftiga volymeffekterattman
inom tjänstesektorerna. Effekterna ligger mellan och14 23 volymminskning förprocents
de sektorer där införs och knappt för9 byggnader och hotellprocentmoms restaurang,
där tidigare hade lägre momsskattesats. Vid det lägre elasticitetsantagandetman en
halveras dessa effekter.

Kompenserade effekter

Vi bör observera härvi räknat med icke-kompenseradeatt effekter. I praktiken räknar
med skattetrycketatt skall förbli oförändrat, eller åtminstoneman ökainte särskilt

mycket. Vi kan därför räkna med volymeffekterna blir föratt positiva samtliga varor av
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kompensation sänkt inkomstskatt.via Inkomstelasticiteten också förmodligent ärex en
relativt hög för vilket ytterligare detjänster, reducerar här redovisade effekterna.

1984 framgårAv Assarsson inkomstelasticiteten för många liggeratt relativtvaror
Även elasticiteternahär högre förnära är Transporter och Fritid,ett. 1.7 respektiveca

för1.8, lägre Diverse, varför volymeffekterna0.8, torde bli små hushållenmen ca om
kompenseras för mornsbaseradede prishöjningarna med sänkt inkomstskatt. Om priserna
för konsumenterna sammanlagt stiger med det12.5 rimligtär kompen-procent att man

via inkornstskatten, med, tolvprocentigsäg, nominell inkornstökning.t Vidseras, ex en
tolvprocentig konsumtionsölming, detta mindre volymeffekter. Det skulleen tger ex

såvälbetyda volymerna för byggnadsverksamhet hotellatt firesturang steg stsom
sjönk. För sjunker volymeffektenövriga tjänster till mindre hälften. Eftersomän efter-
frågan på relativt inkornstkänsligtjänster är kan volymeffekternavänta sig blirattman

mindre.än

sjunkafårMan fall räkna medi alla volymerna under övergångstid kommeratt atten
jänstesektorerna. Eninom tioprocentig volymminskning förefaller då. realistiskt flerai av

tjänstesektorerna. bostadssektornFör blir volymminskningen eftersommindre, härman
drar avdragsrätten. påEn volymminskning förefaller1-4 realistisknytta procentav om

slårhyresökningarna igenom i ökade hyresvärden inom egnahemssektom.antar attman
Om blir fallet effektendetta kommerinte bli mindre bostadssektorn.ännu iatt

Syftet skattereformermed de f utreds bl skapaär klimatatt ettsom n a gynnsammare
för ekonomisk Om dessa förhoppningartillväxt. infrias torde det ytterligare positivage
volymeffekter för samtliga sektorer.

Sammantaget detta bild där volymeffektema under övergångsperiod kan bliger en en
ganska tio minskning. Detta bör också underemot procents övergångspe-stora, upp en
riod lägre lönsamhet tjänstesektorerna. Påinom sikt blir emellertid lönsamheten ochge

återställdsysselsättningen till normal nivå.

PÅ SYSSELSÅTTNINGENEFFEKTER

Ser stället effekternavi i till på sysselsättningen kan utgå frånvi samband därett
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fLvq

produktionsfaktorer,antalhjälpmedproduceras ett varavproducerad kvantitet avdär q
sysselsättningochproduktionsamband mellanstudierGenomarbetskraft är aven.

produktionsförändringarvilka effekteruppfattningfåkanarbetslösheteller omenman
Okuns lag,kmed denblhar gjortsDettaarbetslöshet.och ssysselsättningfår för a

potentiell ochmellanmellan avvikelsensambandbestämtföreliggerdetvilken ettenligt
arbetslösheten.ochproduktionsvolymfaktisk

framgår1988. Här attJohanssonianalyseratsSverige enförharsambandSådana
arbetslöshetenförvolymrninskningtioprocentig attkrävsdetsiffrarealistisk är att en
tillväxttakt ivissockså det krävsframgår attprocentenhet. Det enmedökaskall en

konstant.5hållasskall kunnaarbetslöshetenför attekonomin

produktionsförändringarnauppfattarföretagenbetydelse somtorde detHär omvara av
sysselsättningseffekter-blirvolymförändringartillfälligaVidtillfälliga eller permanenta.

medtjänstesektorernavolymminskningar imedräknar caOm vimindre. ovansomna
dessa sekto-arbetslösheten itillfällig ökningtillledakunnaskulle det av10 enprocent,

procentenhet.med enrer

förändringar,kompenseraderäkna medrealistiskt kanhärvihålladå i minnetbör attVi
marginalskattersänktaOmsektorer.övrigaöka ikommersysselsättningen attvarför

på. leda tillsiktdettakanekonomin,tillväxttakt iökadtillbidra enkandessutom en
arbetslöshet.generellt lägre

SLUTSATSEROCHSAMMANFATTNING9.

tjänsteområdet och reduce-införs påmervärdesskatt attfrånutgåttanalysen atthar iVi
utredningstekniska skäl.utanförhålles heltEnergibeskattningenslopas.ringsreglerna av

på. genomsnittskost-påläggföretagen prisernafrån sätter ettutgångspunktMed att som

nedgång i BNP:sEnutvlxlingen något5Enligt förhållanden större.amerikanska ärberäkningar för
arbetslösheten.enprocentig ökningmedtillväxt procenttre avger en
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priseffekter förnaderna beräknas 87 och där hänsyntjänster, till indirektatasvaror
effekter mellan olika branscher och till kostnaderna sjunker avdragsrätten föratt p ag
ingående nybeskattade sektorer.i Hänsyn också till importkonkurrens.tasmoms

fär följande huvudeffekterVi den ändrade mervärdebeskattningen.av

1 förePriserna eller industrins kostnader, sjunker hela industrisektorn.imoms,

2 Priserna inkl stiger i nybeskattade sektorer, sjunker i samtliga sektorer därmoms men
ändras.momsen

3 P importkonkurrens stiger någotpriserna konkurrensutsattai sektorer.g a

4 tillfälligtKonsumentprisindex ökar med 9-10 procent.

5 Dä konsumenterna kompenseras för höjd volymeffekternablir ganska små..moms
a Bostadssektorn minskar med högst någon procent.
b volymeffektStörst blir det i vissa tjänstesektorer, kan minska medsom

till 10 procent.upp
c Hotell färrestaurangsektorn ingen volymminskning.

6 Dä kompenseraskonsumenterna innebär det efterfrågan förskjuts från tilltjänsteratt
sysselsättningseffekternegativa i tjänstesektorerna effekteruppvägs positiva ivaror: av

varusektorerna.

7 En omläggning skattesystement sänkta marginalskatter kan öka tillväxttaktenmotav
ekonomini och därmed sänka arbetslösheten.

Ovanstående bygger påresultat delvis förhållanden kända år och1980som var som
oförändrade. framförantagits Detta gäller företagensallt produktionsteknik. Kon-vara

påreaktioner ochpris- inkomständringar på.byggersumenternas antaganden grundade
på förtidigare undersökningar Sverige och andra länder. De här redovisade siffrorna
skall därför betraktas med viss skepsis. Resultaten visar dock storleksordningen av
effekterna på produktionpriser, och sysselsättning.
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tjänsterochTabell Varor

FiskSkogsbruksvarorJordbruksvaror
mineralerAndramalmAnnanârnmalmJ konserverVegetMjölkKött

MjölfetterOljor ochFiskkonserver konfChoklad ochSockerBröd
DryckerFodermedellivsmedelAndra
TextilsönmaderGarnerTobak
KlädertextilierAndraTrikåvaror snickTrähus byggnSågat trä 0Lâdervaror
TrämöblerOvr trävarorFanér sp Trâñbrerf.’arper.pappPappersmassa GrafiskaO varorPappförpackn pappvaror
BasplastGödselmedelKemikalier
LäkemedelEärgerhalvfPlast oljaeldnBensinO kem oTvättmedel varor
PlastvarorGummivarorSmörjmedel
TegelGlasvarorPorslin stålochJärnmineralerBearbCement

metallerAJarngjutgoderingarFerrole
MetallvarorA gjutghalvf metler,A met TelematerielElmotorerMaskiner båtarochÖvr FartágelvarorHush. app cyklarMcBilarRålsfordon

Ö InstrumenttransportmedelFlygplan
ElÖvriga värme asvaror HandelstjänsterBVatten teletjPostTransp.392mm Ö hyrorBostadshyrortörsBank Ö privataHush bilrepUppdrag

demedanfetstil,medmärktaår sommed 23.5 procentökardärVarortjänster momsen siffrorredovisastabellernedanståendeIärdessutommed 9.4 procentökar
ordningi ovan.sominget annat sammaangesom
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Tabell Priser på2. hemmamarknaden före under monopolprissâttningmoms

Jordbruksvaror 0.99550 Skogsbruksvaror 0.99830
Fisk 0.99649 Jârnmalm 0.99763
Annan malm 0.99578 Andra. mineraler 0.99428
Kött 0.99487 Mjölk 0.99279
Veget konserver 0.99549 Fiskkonserver 0.99547
Oljor fetteroch 0.99550 Mjöl 0.99531
Bröd 0.99574 Socker 0.99634
A metaller 0.99601 A metaller, halv 0.99590
A gjutg 0.99768met Metallvaror 0.99693
Maskiner 0.99704 Elmotorer 0.99719
Telemateriel 0.99669 Hush. 0.99688app

elvaror 0.99683 Fartyg och båtar 0.99706vr
Râlsfordon 0.99818 Bilar 0.99705
Mc cyklar Flygplan0.99758 0.99790
O transportmedel 0.99699 Instrument 0.99725

väga 0.99641 El värme 0.99791varor
0.99806 Vatten 0.99695
0.99604 lllrandelstjânster 0.98312

Hotell 0.99390;gt 0.96896ansp.
Post teletj 0.98301 Bank förs 0.98140

ÖBostadshyror 0.92883 h 0.96431or
Uppdrag 0.98201 Hus bilrep 0.99507
Ö 0.97988pnvata
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c-1importkonkurrens,vidförehemmamarknadenpå.Tabell Priser3. moms,

0.99975Skogsbruksvaror0.99916Jordbruksvaror
0.99763.lârnmalm0.99944Fisk
0.99457mineralerAndra0.99798malmAnnan
0.99999Mjölk0.99992Kött
0.99955Fiskkonserver099948konserverVeget
0.99970Mjöl0.99886fetterochOljor
0.99963Socker0.99995Bröd
0.99955Andra livsm0.99970konfochChoklad
0.99943Drycker0.99948Fodermedel
0.99874Garner0.99677Tobak
0.99981Trikâvaror0.99969Textilsömnader
0.99969Kläder0.99908A textilier
0.99976Sågat trä0.99933Lädervaror
0.99910Fanér0.99989och bysnTrähus sp
0.99972Trämöbler0.99951Ovr trävaror
0.99993Pa.pper,papp0.99994Pappersmassa
0.99981Pappförpackn0.99996Iréfibrer
0.99985Grafiska0.99950O vpappvaror 0.99897Gödselmedel0.99875Kemikalier
0.99875halvfPlast0.99830Basplast
0.99978Läkemedel0.99910Färger
0.99899O kem0.99938Tvättmedel varor
0.99955Smörjmedel0.99991oljaeldnBensin 0 0.99938Plastvaror0.99906Gummivaror
0.99906Glasvaror0.99875Porslin
0.99971Cement0.99867Tegel

stål 099945ochJärn0.99940mineralerBearb
0.99967Jârngjutgods0.99818Ferrole eringar
0.99928halvA metaller,0.99899A lermet
0.99928Metallvaror0.99997A gjutgmet
0.99925Elmotorer0.99952Maskiner
0.99941Hush.0.99937Ielemateriel app
0.99980båtarochFartyg0.99897Ovr elvaror
0.99953Bilar0.99996Râlsfordon
0.99969Flygplan0.99965cyklarMc
0.99932Instrument0.99995transportmedelQ
099993El värme099909Övriga varor 0.99694Vatten099806Gas
099948Handelstjänster0.99604Bygger
099727Transp.099390Hotell rest
0.98140försBank0.99946teletjPost
0.96431hyror0092883Bostadshyror
099507bilrepHush099790Uppdrag

099811O privata
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under monopolprissâttninginklproduktionspriseriFörändringTabell 4. moms

Skogsbruksvaror 0.998300.99550Jordbruksvaror
ärnmalm 0.99763J0.99649Fisk

mineralerAndra 0.99428Annan malm 0.99578
Mjölk 0.992790.99487Kött
Fiskkonserver 0.99547Veget 0.99549konserver
Mjöl 0.99531fetterOljor och 0.99550
Socker 0.99634Bröd 0.99574
Andra livsmkom 0.99656Choklad och 0.99660
Drycker 0.994790.99581Fodermedel
Garner 0.997210.99677Tobak
Trikåvaror 0.997780.99753Textilsömnader
Kläder 0.998250.99704A textilier
Sågat trä 0.995970.99716Lâdervaror
Fanér 0.996340.99567Trähus och bysn sp
Trämöbler 0.996660.99613trävarorvr
Pappenpapp 0.996550.99689Pap rsmassa

förpacknPap 0.995310.99663Tr brer
Gr iska 0.995620.99589 vpappvaror
Gödselmedel 0.997510.99732Kemikalier

halvfPlast 0.996800.99652Basplast
Läkemedel 0.99528Färger 0.99644

kem 0.996420.99547Tvättmedel varor
Smörjmedel 0.99866eldn olja 0.99975Bensin 0
Plastvaror 0.99767Gummivaror 0.99732
Glasvaror 0.99513Porslin 0.99643
Cement 0.99600Tegel 0.99666

stålochJärn 0.99690mineraler 0.99506Bearb
Jämgjutgods 0.99716Ferrole 0.99647eringar
A metaller, halv2 0.995900.99601met er
Metallvaror 0.996930.99768gjutgmet
Elmotorer 0.99719Maskiner 0.99704
Hush. 0.996880.99669Telemateriel app

Övr båtarochFartyg 0.997060.99683elvaror
Bilar 0.99705Rålsfordon 0.99818
Flygplan 0.997900.99758Mc cyklar

Ö Instrument 0.99725transportmedel 0.99699
zEl värme 0.997910.99641vriga varor

Vatten 0.99695Gas 0.99806

ggndelstjinster 1.23210B 1.08950
1.08715 1.19628H t ansp.

försBank.k 1.21363 1.21163Post teletj
Ö hyror1.14673 1.19053Bostadshyror
Hush bilrepUppdrag 1.21239 0.99507

Ö 1.20975privata

ll—KIS2
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produktionspriserTabell Förändring i inkl under importkonkurrens,5. c—lmoms

Jordbruksvaror 0.99916 Skogsbruksvaror 0.99975
Fisk 0.99944 Jämmalm 0.99763
Annan malm 0.99798 Andra mineraler 0.99457
Kött 0.99992 Mjölk 0.99999
Veget konserver 0.99948 Fiskkonserver 0.99955
Oljor fetteroch 0.99886 Mjöl 0.99970
Bröd 0.99995 Socker 0.99963
Choklad konfoch 0.99970 Andra livsm 0.99955
Fodermedel 0.99948 Drycker 0.99943
Tobak Garner0.99677 0.99874
Textilsömnader 0.99969 Trikävaror 0.99981
A textilier Kläder0.99908 0.99969
Lädervaror Sågat0.99933 trä 0.99976
1‘r§.hus och bysn Fa.nér0.99989 0.99910sp
Ovr 0.99951 Trärnöblerträvaror 0.99972
Pappersmassa 0.99994 Papper,pa.pp 0.99993
Träñbrer Pappförpackn0.99996 0.99981
Ö 0.99950 Grafiska 0.99985pappvaror v
Kemikalier 0.99875 Gödselmedel 0.99897
Basplast 0.99830 Plast halvf 0.99875
Färger 0.99910 Läkemedel 0.99978

öTvättmedel 0.99938 kem 0.99899varor
Bensin eldn olja Smörjmedel0.99991 0.99955o
Gumrnivaror 0.99906 Plastvaror 0.99938
Porslin 0.99875 Glasvaror 0.99906
Tegel 0.99867 Cement 0.99971
Bearb mineraler 0.99940 Järn ståloch 0.99945
Ferrole eringar 0.99818 Järngiutgods 0.99967
A 0.99899 A metaller,met halv 099928er
A gjutg 0.99997 Metallvarormet 0.99928
Maskiner 099952 Elmotorer 099925
Telemateriel 0.99937 Hush. 099941appÖvr elva.ror 0.99897 Fartyg och båtar 099980
Rälsfordon 0.99996 Bilar 099953
Mc cyklar 099965 Flygplan 099969
ö transportmedel 0.99995 Instrument 0.99932
Övriga. 0.99909 El värme 099993varor
Gas 099806 Vatten 099694
3188021141 1.08950 Handelstjänster 1.23028
Hotell 1.08715 Tramp. 1.23123
Post teletj 1.23394 Bank förs 1.21163

oBostadshyror 1.14673 hiror 1.19054
Uppdrag l.23200 Hus bilrep 099507
ö privata 1.23227
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monopolprissättningProduktionsprisindex underTabell 6.

0.98651

importkonkurrens,Produktionsprisindex underTabell 7. c——1

0.99281

vid monopolprissâttningKonsumentprisindex inklTabell 8. moms

%hem Egna hemhyrorHyror Ej 50egna

1.09472 1.105911.11710 1.07655

Konsumentprisindex inkl vid importkonkurrens,Tabell c-l9. moms

%hemHyror Ej hyror Egna hem 50egna

1.08486 1.103031.12541 1.11422



164 Bilaga 3 SOU l989:35

Tabell efterFörändring i importandel momsiörändring,10. c-1procent,

Jordbruksvaror Skogsbruksvaror-0.l2l -0.020
Fisk Järnmalm-0.028 0
Annan malm Andra-0.351 mineraler -0. 109
Kött Mjölk-0.230 -0.013
Veget konserver Fiskkonserver-0.254 -0.334
Oljor och fetter Mjöl-1.357 -0.296
Bröd Socker-0.025 -0.764
Choklad konfoch Andra livsm-0.253 -0.432
Fodermedel Drycker-1.929 -0.221
Tobak Garner0 -1.028
Textilsömnader Trikävaror-O.157 -0.373
A textilier Kläder-0.484 -0.228
Lädervaror Sågat-3.409 trä -0.156
Trähus och bysn Fanér-0.088 -0.776sp
Ovr trävaror Trämöbler-0.379 -0.261
Pappersmassa -0.104 Pappenpapp -0.077
Träñbrer iörpacknPap-0.024 -0.195
O Gr :ska-0.279 -0.191pappvaror v
Kemikalier Gödselmedel-0.838 -0.489
Basplast Plast halvf-1.666 -0.554
Färger Läkemedel-0.374 -0.288

ÖTvättmedel kem-0.577 -0.625varor
Bensin eldn olja Smörjmedel-0.708 -0.132o
Gummivaror Plastvaror -0.358
Porslin Glasvaror -0.668
Tegel Cement -0.087
Bearb mineraler stålJärn och -3.171
Ferrole eringar Järngjutgods
A A metaller, halvmet er
A giutg Metallvarormet
Maskiner Elmotorer
Telemateriel Hush. app

elva.ror Fartyg båtarochvr
Rälsfordon Bilar
Mc cyklar Flygplan
Ö transportmedel Instrument

El värmevnga. varor
giaésnad Vatten

Handelstjänsterm
Hotel ,g Tramp.
Poet teletjla Bank förs

ÖBostadshyror hi:-orUppdrag Hus bilrep
Ö privata
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varorför förmonopolprisséttning tjänsterproduktionsvolymFörändrad underTabell 11.
c-1ändras,vilka procent,momsen

-8.95B
-23.21Han elstjânster
-8.715Eszt9fl.r§1
—19.628Tr . —21.363teletjPost

föra -21.1613Bank
—14.673Bostadshyror

Ö -19.054hyror
-21.239Uppdrag

Ö -20.975privata
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Tabell Förändrad produktionsvolym12. under importkonkurrens varortjänsterför för
vilka ändras, c-1procent,momsen

Bxzzrfl -8.95
Handelstjänster —23.028
Hotell, -8.715rest
Iransp. -21.121
Post teletj -23.158
Bank förs -21.163
Bostadshyror -l4.673
Ö hyror -19.054
Uppslras -21.390
Ö -22.494pnvata
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c-0.5importkonkurrens,vidförehemmamarknadenpäTabell Priser13. moms,

098820Skogsbruksvaror0.99032Jordbruksvaror
0.99763ärnmalmJ0.98397Fisk
0.99196mineralerAndra0.98884malmAnnan
0.99998Mjölk0.99992Kött
0.99913Fiskkonserver0.99846konserverVeget
0.99953Mjöl0.99859fetterOljor och
0.99958Socker0.99982Bröd
0.99922Andra livsm0.99936konfChoklad och
0.99798Drycker0.99947Fodermedel
0.99826Garner0.99677Tobak
0.99975Trikävaror0.99863Textilsönmader
0.99897Kläder0.99762textilierA
0.99939Sågat trä0.99932Lädervaror
0.99855Fanér0.99977och bysnTrähus sp
0.99945Trämöbler0.99902Ovr trävaror
0.99988Pappenpapp0.99991Pappersmassa
0.99970Pappförpackn0.99959Iräñbrer
0.99979Grafiska0.998650 vpappvaror 0.99738Gödselmedel0.99806Kemikalier
0.99688halvfPlast0.99803Basplast
0.99970Läkemedel0.99692Färger
0.99794O kem0.99902Tvättmedel varor
0.99514Smörjmedel0.99991oljaeldnBensin 0 0.99816Plastvaror0.99740Gummivaror
0.99835Glasvaror0.99840Porslin
0.99817Cement0.99598Tegel
0.99945stålochJärn0.99874mineralerBearb
0.99959ärngjutgodsJ0.99451Ferrole eringar
0.99928halvA metaller,099899A lermet
0.99825Metallvaror099991A gjutgmet
0.99797Elmotorer099907Maskiner
0.99874Hush.099920Ielemateriel app

båtar 0.99926ochFartyg099790Ovr elvaror
0.99939Bilar099995Rälsfordon
0.99969Flygplan099896cyklarMc
0.99814Instrument099988transportmedelQ
0.99757E1 värme099736Ovriga varor
0.99791Vatten099806Gas
0.99920Handelstjänster0.99604Byggnader
0.99683Iransp.0.99390Hotell rest

förs 0.98140Bank0.99884teletjPost
0.96431O hyror0.92883Bostadshyror
0.99507Hush bilrep0.99722Uppdrag

0.99600O privata
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Tabell Förändring produktionspriser14. i inkl under importkonkurrens, e—0.5moms

Jordbruksvaror 0.99032 Skogsbruksvaror 0.98820
Fisk 0.98397 Järnmalm 0.99763
Annan malm 0.98884 Andra mineraler 0.99196
Kött 0.99992 Mjölk 0.99998
Veget konserver 0.99846 Fiskkonserver 0.99913
Oljor och fetter 0.99859 Mjöl 0.99953
Bröd 0.99982 Socker 0.99958
Choklad konfoch 0.99936 Andra livsm 0.99922
Fodermedel 0.99947 Drycker 0.99798
Tobak 0.99677 Garner 0.99826
Textilsömnader 0.99863 Trikåvaror 0.99975
A textilier 0.99762 Kläder 0.99897
Lädervaror 0.99932 Sågat trä 0.99939
Trähus och bysn 0.99977 Fanér 0.99855spövr trävaror 0.99902 Trämöbler 099945
Pap 0.99991 Papper,papp 0.99988rsmassa
Tr brer 0.99959 förpacknPap 0.99970
Ö 0.99865 Gr ska 0.99979pappvaror v
Kemikalier 0.99806 Gödselmedel 0.99738
Basplast 0.99803 Plast halvf 0.99688
Färger 0.99692 Läkemedel 0.99970
Tvättmedel 0.99902 O kem 0.99794varor
Bensin eldn olja 0.99991 Smörjmedel 0.99514o
Gummiva.ror 0.99740 Plastvaror 0.99816
Porslin 0.99840 Glasvaror 0.99835
Tegel 0.99598 Cement 0.99817
Bearb mineraler 0.99874 stålJärn och 0.99945
Ferrol eringar 0.99451 Järngjutgods 0.99959
A 0.99899met A metaller, halver 0.99928
A gjutgmet 0.99991 Metallvaror 0.99825
Maskiner 0.99907 Elmotorer 0.99797
Telemateriel 0.99920 Hush. 0.99874app
Ovr elvaror 0.99790 Fartyg båtaroch 0.99926
Rälsfordon 0.99995 Bilar 0.99939
Mc cyklar 0.99896 Flygplan 0.99969ö transportmedel 0.99988 Instrument 0.99314
Övriga 0.99736 El värmevaror 0.99757
32mm l°ååååâ Vatten °&quot;3‘j 1.233 1.H 1.08715 1.23069
Post teletj 1.23317 Bank förs 1.21164

öBostadshyror 1.14673 hära 1.19054
Uppdrag 1.23117 Hus bilrep 0.99507ö privata 1.22966



sou 1989:35 169Bilaga 3

Tabell 15. Produktionsprisindex under importkonkurrens, c—0.5

0.99201

Tabell Konsumentprisindex16. inkl vid importkonkurrmi, t—0.5moms

Hyror hyror hem hemEgna %50egna

1.12488 1.08433 1.10250 1.11369
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c-0.5momsiörändxing,efter procent,importandelFörändring iTabell 17.

-1.765Skogsbruksvaror-2.000Jordbruksvaror
0ämmalmJ-1.881Fisk
-0.l66mineralerAndra-2.326malmAnnan
-0.020Mjölk-0.246Kött

j -0.709Fiskkonserver-0.856konserverVeget
-0.501Mjöl-1.741fetterochOljor
-0.906Socker-0.102Bröd
-0.803livsmAndra-0.577konfochChoklad
-0.916Drycker-2.007Fodermedel
-1.474Garner0Tobak
-0.510Trikåvaror-0.790Textilsömnader
-0.811Kläder-1.361textilierA
-0.441Sågat trä.-3.487Lädervaror
-1.317Fanér-0.199bysnochTrähus sp
-0.544Trämöbler-0.820trävarorvr -0.140Pappenpapp-0.150Pap rsmassa -0.330förpacknPap-0.195Tr brer
-0.284:skaGr-0.843 vpappvaror -1.343Gödselmedel-1.362Kemikalier
-1.503halvfPlast-1.993Basplast
-0.408Läkemedel-1.441Färger
-1.3740 kem-0.965Tvättmedel varor
-1.636Smörjmedel-0.765oljaeldnBensin 0 -1.162Plastvaror-1.375Gummivaror
-1.260Glasvaror-1.718Porslin
-0.674Cement1.606Tegel

stål -3.229ochJärn-0.884mineralerBearb
-0.805Järngjutgods1.475Ferrol eringar
-18.176halvA metaller,—25.358lerA met
-1.179Metallvaror-0.087A gjutgmet
1.348Elmotorer-0.881Maskiner
-1.013Hush.-1.209Telemateriel app

båtar 0.582ochFartyg-1.380elvarorvr BilarRâlsfordon
FlygplancyklarMc

Ö Instrumenttransportmedel
Övriga E1 värmevaror

VattenGas
Handelstjänster
Tramp.

försBank
hyror

bilrepHushUpprârag
Ö privata
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Tabell Förändrad produktionsvolym under varortjänster18. monopolprissâttning för för
vilka. ändras. Procent, e—0.5momsen

.Ensam -4.475
Handelstjänster —11.605
112tel_l._rm -4.358
Transp. -9.814
Post teletj -10.682

försBank -10.582
Bostadsh -7.337
Ö hyror -9.527
Uppgirag —10.620
O —l0.488pnvata.
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varortjänster förförimportkonkurrensproduktionsvolym underFörändradTabell 19.
c-0.5ändras. Procent,vilka momsen

-4.475XsaLaAçgB
1.231-1Handelstjanster

-4.358
-8.259Transp.
—10.309teletjPoet
-10.582försBank
-7.337
-9.527
-9.059Uppdrag

Ö -9.067privata.
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Bilaga 4

DE FÖRDEL-INDIREKTA SKATTERNAS
NINGSEFFEKTER

Kommitten för indirekta skatter SCBochav

Detta den förstaär undersökningenstörre de indirekta skatternasav
fördelningseffekter genomförts i Sverige. Vissa delarsom har tidigare
analyserats i Matmomsutredningent.ex. SOU 1983:54, års1972
skatteutredning SOU 1977:91, Franzen m.fl. 1975 Brundell 1983samt
Ekonomisk debatt 1985:4. Bortsett från Franzen behandlas endast
matmomsen.

Som grundmaterial har i denna studie SCB:sanvänts undersökning av
hushållens utgifter 1985 HUT 1985. I denna undersökning ingår ett
statistiskt urval 6 hushåll000 i fyra veckor fördeca kassaboksom över
alla sina utgifter. Dessa uppgifter kompletterades årsenkätmed en
angående vissa dyrare och tjänster.varor

Genom beräkna skatteinnehålletatt i samtliga tjänsteroch ochvaror
sedan studera hur konsumtion olika hushållstyperstor har dessaav varor
och tjänster har skattebelastningen olika hushåll kunnat skattas.
Därefter har ändringar i momsreglerna simulerats så fördelningseff-att
ekterna dessa ändringar breddadav t.ex. bas kan jämföras med- -
dagsläget. Genomgående har antagits alla indirektaatt skatter i sin helhet

påövervältras konsumenterna.
sekretariatet har för studiens uppläggningansvarat och databearbetnin-

har genomförts SCB.gen av

Hur bör férdelningseffektema mätas

Fördelningseffekterna genomgåendepresenteras i denna studie skattsom
i bruttoinkomst, utgifterl.procent disponibel inkomstav totalasamt
Beroende på vilken bas nåsväljs olika resultat.som

Om sparkvoten stiger med stigande inkomst blir de indirekta skatterna
regressivare basz.mätt med inkomst bas med utgifterän Medsom som
bruttoinkomst bas blir skatterna vidaresom regressiva beroende den
progressiva inkomstskatten. Ju tjänar mindre harmer kvarman man

1 Bruttoinkomsten består alla inkomster tjänst,av kapital,summan av av
rörelse Disponibel inkomst bruttoinkomstm.m. är minus inkomstskatt men
plus olika bidrag. Totala utgifter just hushållensär totala utgifter.

2 Ett allmänt accepterat dettaargument litetrots underligt.men
Höginkomsttagare väl inte i självspäkningssyfte måstespar välutan
bortsett från arv förr eller någotköpa för besparingarnasenare
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blirbruttoinkomstenimomsutgifternaochinkomstskatt procentefter av
därmed lägre.

borde lägre skattkonsumtionsmönsterochUtifrån antagandenvanliga
progressivitetlyxvaror mättskattoch högrebasförnödenheter ge

inkomster.proportionalitet mätt motutgifter och kanske närmastmot
till brut-indirekta skatternaderelateraförviktigaste skäletDet att

inkomstskat-främstdvs.övriga skatter,medjämförbarhetentoinkomst är
bruttoinkomsten.alltid tillDessa reletarasten.

disponibeltillrelateratyckasnaturligaste kan attDet varaannars
hushållen förhandlakanbeloppdetDisponibel inkomst ärinkomst. som

indirekta skatternaDehushållen konsumtionsmönster.väljakandäroch
disponibla inkomsten.denmedbetalaskan sägas

förutgifternatill de totalarelatera skatternaförHuvudargumentet att
hushållenshushållhushållens förhushåll utgifter ärtotala attettär attett

Detlångsamt inkomstförändringar.tillrelativtsigutgiftsmönster anpassar
inkomsternaändringar itillfälligafler ellerförmodligen tväraförekommer

ingår fleradärförtvärsnittsstudie dennautgifterna. Ii typän aven
snedvrider resultatet mättainkomstförändringar mottillfälliga som

inkomstenpermanentadensanna inkomstenDeninkomsterna.
hushållens utgiftsmönster.idärför bättreavspeglas

konsumtionenhävdatsdet oftaharsvenska debatten attI den av
lIndirektainkomst. skattermed stigandestigerobeskattade tjänster

då regressiva.bliutgifter bordeprocent av
olikatill baser.framgår relaterasskillnaderna skatternatabell 1 närAv

materialet redovisasHur

särredovisas:Följande skatter

totaltIndirekta skatter-
Moms totalt-
Matmoms-

totaltPunktskatter-
Bensinskatt-
Energiskatt-
Alkoholskatt-
Tobaksskatt-

hushâllstyper särredovisas:Följande

hushållAlla-
hushåll barnAlla utan-
hushåll med barnAlla-

Ensamstående barnutan-
Ensamstående med barn-

barnSammanboende utan-
med barnSammanboende-
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Sammanboende tvåmed barn-
hushåll årAlla 35-55-

Hushållen delas i deciler efter inkomst eller utgift, dvs. de 10upp
med lägst inkomstutgift finns iprocent decil nästföljande 10 procent av

hushållen i decil 2 till de 10 med högst inkomstutgiftosv. iupp procent
decil 10.

Vidare finns dels socioekonomisk uppdelning där bl.a. pensionäreren
finns särredovisade, regional uppdelning.samt en

De förändringar i mervärdeskatten undersökts följande:ärsom

Alla tjänster momsbeläggs.
Kapitalvaror beläggs med högre 30 procent.en moms
Full påinförs byggområdet.moms

påFull införs hotell- och restaurangverksamhet.moms
Bostadshyror momsbeläggs.
Punkt 1-4 genomförs samtidigt.ovan

Iabellerna är grupperade följande sätt:

Tabell 1 sammanfattar vissa huvudresultat visar skillnadensamt när
skatten relateras till olika inkomster och utgifter.

I tabell 2-22 skatt för skatt ipresenteras bruttoinkomst,procent av
disponibel inkomst respektive totala utgifter påsärredovisad varje
hushållstyp. Dessa tabeller besvarar alltså frågan hur viss skatt slår påen
olika hushålLstyper:

I tabell 23 finns socioekonomisk uppdelning och i tabell 24en en
regional uppdelning.

I 25-48tabell hushåll hushållförpresenteras med de olika skatterna
särredovisade i bruttoinkomst, disponibelprocent inkomst respektiveav
totala utgifter. Dessa tabeller besvarar alltså frågan hur visst hushållett
drabbas olika skatter.av

I tabell 49-69 redovisas simuleradede förändringarna i mervärdeskatten.
Endast indirekta skatter totalt för hushâllstyperolika redovisas.

I tabell 49-51 sammanfattas resultaten och jämförs med nuläget.
Observera nästan allaatt tabeller finns i varianter följertre som

omedelbart varandra. Skatterna i bruttoinkomst, disponibelprocent av
inkomst totala utgifter.samt

någraSist visas internationella studier kan tjäna jämförelser.som som
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TabellnummerIäbell

skatterindirektaTotala
Moms
Matmoms

totaltPunktskatter
Energiskatt
Alkoholskatt
Tobaksskatt

uppdelningSocioekonomisk
uppdelningRegional

-2725hushållAlla

28-30barn- utan
31-33med barn-
34-36Ensamstående barnutan
37-39med barn-
40-42barnSammanboende utan
43-45med barn-
46-48tvåmed barn-

jämförtiFörändringar momsen
49-51med nuläget
52-54Förändringsalternativ 1
55-572-
58-603-
61-634-
64-665-
67-696-

Storbritannien,Holland,Finland,från Danmark,FordelningsstudierBilaga:
USA.
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Tabell 51

I I- - I

indirekt iTotal skatt bruttoinkomst,procent disponibelav
inkomst respektive utgiftertotala

11 62Nuläge Alt Alt

Bruttoinkomst

hushållAlla
hushållAlla barnutan
hushållAlla med barn

Ensamstående barnutan
Ensamstående med barn

Sammanboende barnutan
Sammanboende med barn

tvåsammanboende med barn

Pensionärer

Disponibel inkomst

hushållAlla 20,5
hushållAlla barnutan 20,6
hushållAlla med barn 21,2

Ensamstående barnutan 21,3
Ensamstående med barn 20,9

Sammanboende barnutan 20,1
sammanboende med barn 21,2

tvåsammanboende med barn 21,4

Pensionärer 19,0

utgifterTotala

hushållAlla 19,3 20,4
hushållAlla barnutan 19,5 20,7

Alla hushåll med barn 19,2 20,3

Ensamstående barnutan 19,2 20,5
Ensamstående med barn 19,418,2

sammanboende utan barn 19,7 21,0
sammanboende med barn 19,4 20,4

tvåSammanboende med barn 19,4 20,3

Pensionärer 18,6 19,8

1 införs på tjänster.Moms alla

2 på tjänster,alla påhögreMoms kapitålvaror. slopademoms
reducerinqsreqler för byggbranschen hotell-samt och restaurang.
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1Bilaga

Holland,Finland,från Danmark,fördelningstudierResultat av
USAStorbritannien,

skattesatsLand

22,0Danmark
19,05Finland

6,0‘20,0Holland
0215,0Storbritannien

3,95, 12,8723,46 0,Sverige

produktionen.inhemskadendelarforo-skattesatsellerskattesatsReducerad av1

USA.igjordaberäkningarteoretiskauppgifternaingenUSA har2 utan avsermoms
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ÖVERSYN FÖRAV FORMERNA
MERVARDEBESKATTNING

VID IMPORT

Åke Hjalmarssonav

1 Utredningsuppdraget

1.1 Direktiven

Regeringen beslöt den juni11 1987 tillkalla kommitté Fiatt 1987:06en
med uppdrag utreda den indirektaatt beskattningens omfattning och

Översynenutformning KIS. syftar främst till undersöka positivaatt och
negativa verkningar generell tjänstebeskattning.och Förslagav en varu-
bör enligt direktiven dir. 1987:30 lämnas till hur mervärdeskatt meden
breddad bas tekniskt bör utformas.

Som bakgrund till kommitténs uppdrag ien vad gäller mervärdeskatt
vid import lämnar chefen för finansdepartementet bl.a. följande beskrivn-
ing.

Den tekniska utvecklingen årunder har inneburit möjligheter-senare att
importeraatt och tjänsterexporterana har ökat kraftigt. För närvarande

saknas möjligheter beskatta tjänst importeras.att Detta kanen närsom
tjänsten importeras någon inte själv redovisningsskyldigär förav som
mervärdeskatt, innebära tjänsten blir billigareatt denän köps inomom
landet och kan därför ha påverkannegativ konkurrensneutralite-en

I vissaten. utländska mervärdeskattesystem har tillskapats särskilden
ordning för sådanamervärdeskattatt ita ut fall.

Vid införsel skattepliktiga skall i till vadav gällermotsatsvaror som
tjänsteområdet mervärdeskatt erläggas till tullmyndighet. Ihllagen
1973:670 frågagäller i skatten, regeringen inte förordnatom om om
annat.

Redan när mervärdeskatten införasskulle diskuterades möjligheterna
mervärdeskatt inteatt skulle sådanvid införseltas ut av varor som

gjordes någon skattskyldig tillav mervärdeskatt försom dennesvar
skattepliktiga Översynsutredningenverksamhet inom landet. framhöll i
sitt betänkande Fi 1967:10 det omgångonödigatt var att taen ut
mervärdeskatt vid import skatten fick dras i importörensom senare av
närmast följande redovisning mervärdeskatt. Utredningen betonadeav
framför allt de praktiska fördelarna bådeför tullverket och de
skattskyldiga importen inte i dessa fall beskattades. En underlåtenom
beskattning i dessa fall skulle inte heller någonleda till inskränk-reell
ning i beskattningen förtog skatten desssom generella karaktär.
Mervärdeskatt skulle enligt förslaget utgå enbart vid s.k. privatimport.
I 1968:100 i vilkenprop. mervärdeskatten föreslogs införd, tog
departementschefen avstånddock från förslaget i utsträck-storom en
ning skattefri import. Som skäl för förslaget låta mervärdeskattenatt
generellt omfatta också all import anfördes risken för importenatt
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förslaget ochgodtogRiksdagenskatteförluster.förfavoriserades och
omsättningomfattat inhemskinförandetsedanalltmervärdeskatten har

importentjänster ochoch av varor.varorav
medkonsumtionenprivata% den60högstnärvarande beskattasFör av

förbredare basharMånga Västeuropaländer imervärdeskatt. en
tillmed hänsynbakgrund och attMot dennaSverige.mervärdeskatten än

svårigheter vidbetydandeleder tillskatteplikteninskränkningarna av
förunderlagetdirektiven,enligt övervägasdet,tillämpningen bör om

mervärde-huvudinriktning börEnbreddas. attkanmervärdeskatten vara
ikonkurrensneutraltillämpbar ochså långt generelltmöjligt görsskatten

och tjänster.olikafråga konsumtion varoravom
direktiven.anförs iVidare

tjänsteområdet mervärdeskattenförochskattepliktigaOm det varu-
blirimportörermervärdeskatteskyldigaantaletdettautvidgas innebär att

angelägetbakgrunddennaDet atti dag. ärän mot manstörreännu
frågan fortsättningsvis skall haviförutsättningslöst prövar ennytt om

uppnå administra-kanimport ellerbeskattning allgenerell om manav
näringsidkareför enskildaellerför samhälletvinsterandrativa eller

omfatta endast devid importtillbeskattningenbegränsa attattgenom
räkning,mervärdeskattskyldigasför ickeellerskerfall där importen av
samrådadärvidfår Kommittén böreffekt.reelldär skattende falldvs.

också utredaKommittén börFi 1986:04.tulldatautredningenmed
vid importmervärdebeskattningförförutsättningarnaochbehovet avav

tjänster.

till förenklingar ochförslagövrigt lämnai kunnaKommittén bör
Kommittén börförbättringar mervärdeskattesystemet.systematiska av

EG-länderna ochtillämpasmervärdeskatterdesärskilt beakta avsom
pågår EG.inommervärdeskatternaharmoniseringsarbete fördet som

svenskadenintressemening betydandemin attfinns enligtDet ett av
andra länder,gäller itill vadtekniskt kanmervärdeskatten somanpassas

förhållandet nordiska ländernaEG-området. dedå Detsärskilt attoch
bördelari överensstämmermervärdeskattesystem storahar nusom

redovisatsförslagkommitten delDärvid börbeaktas.dock ta avsomav
deharmoniseratillmöjligheternaför utreda attarbetsgruppden att

nordiskadei Nordenomsättningsskattesystemengenerella som
1986.itillsattefinansministrarna mars

samrådabörsitt arbeteutredningen underTulldatautredningen, som
Datorisering tullens1987:40SOUdelbetänkandei sittmed, har av

följande.anfört bl.a.importrutinerochexport-

i EGenskilda länderförñnansieringskällaviktigMervärdeskatt är en
låtasådan. där valtMan harEG-organisationen attföroch som

EG:s utvecklinggränsöverskridandet. Ivid motinträdaskattskyldigheten
1992 inteefter längreingår mervärdeskattdockmarknadinre atten

från EG-importvidsamband med annati gränspassageuppbärasskall
i ställetförsäljningvid och över gränsernaMervärdeskatt köpland. avses
försärskilt clearingsorganEtthandel. atti inländskbehandlas som

inrättas.ländernamellanmervärdeskattenfördela avses
administrativanågot diskutera denbakgrund finns skälMot denna att

vårt land.ioch uppbärsdebiterasmervärdeskattenför hurordning
till kreditimportörer.årligen 000 fakturor300Tullen sänder utnu
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ifrågasättasDet kan det inte möjligt företagensär ellerattom post-
bankgirokonto i stället kan belastas eller mindre automatiskt enligtmer

Ävenelektronisk debiteringslista framställsen tullen. andrasom av
Åtskilligformer för elektroniska debiteringar och betalningar finns.

fysisk hantering skulle kunna elimineras med tekniker detta slag.av
ocksåDet ifrågsättaskan tullen skall debitera och uppbäraom

mervärdeskatt importerade För all varuomsättning ivaror. annan
landet utförs detta frånarbete 1987 länsskattemyndigheterna. Enav
tänkbar ordning därförär tullen beräknar skattenatt och överlämnar
detta material till skattemyndigheterna för uppbörd.som svarar

Ytterligare förenklingsmöjlighet frågaiär mervärdeskatte-att,en om
skyldiga importörer registreradeär hos Iänsskattemyndigheterna,som
debitering och sedan avdrag importmoms inte skerav separatasom
transaktioner tvådessa ingårhändelserutan att i beräkningen
Skattemyndigheten mervärdeskatten för den skattskyldige. Tullenav
skulle i detta fall lämna underlag till skattemyndigheterna, Däremot
kunde tullen debitera och uppbära för icke registrerademoms
skattskyldiga. Denna ordning frågaf.ö.gäller i punktskatter.om

En konsekvens ordning där tullen inte debiterar och uppbärav en
mervärdeskatt är del dagens tullfakturoratt stor kommer slutaen av att
på noll, eftersom huvuddelen importen innehållettullfriär och iav
tullfakturan i dessa bestårfall enbart En ordning detta slagav moms. av
har visst samband med meddelande skall lämnas till deklarant närom
tulltaxeringen innebär uppgifter och beräkningaratt godtas tullen.av

I längre perspektivett kan det heller inte helt uteslutas Sverige iatt
någon form medverkar i den clearing mervärdeskatt EG-av som
länderna införa.attavser
Regeringen har i generella direktiv den 22 juni 1988 dir. 1988:43av

till samtliga utredningar uttalat EG-aspekten skall ibeaktasatt utred-
ningsverksamheten. Uttalandena innebär i huvudsak EG-ländernasatt
regler och harmoniseringsarbete skall beaktas. Därvid har följande
generella direktiv utfärdats.

Kommittéer och särskilda utredare skall undersöka vilken gemensam-
ordning i förekommande råderfall inom EG inom detsom aktuella
ämnesområdet i sinaoch förslag tillvara de möjligheter tillta har-
monisering finns.som
Kommittéer och särskilda utredare skall redovisa hur de förslag som-

förhållerläggs fram sig till EG:s motsvarande regler, direktiv eller
förslag fråntill direktiv EG-kommissionen. Om kommitténs eller-
utredarens förslag härifrån,skiljer sig skall skälen för detta redovisas.
Kommittéer och särskilda utredare skall redovisa de statsñnansiella och-
övriga samhällsekonomiska effekter uppkommer de förslagsom av som
läggs fram innebär anpassning till EG:s regler, direktiv eller förslag till
direktiv från EG-kommissionen. Kommittéerna och utredarna skall i de

dåfall ökade statsfmansiella uppståkostnader bedöms lämna förslag till
finansiering. På motsvarande skallsätt effekterna eventuellaav

frånavvikelser EG:s regelsystem redovisas.
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bedrivandeUtredningsarbetets1.2

V förarbetsgruppsärskild arbetsgruppbildatskommittén harInom en --
medverkatharI arbetsgruppenfrågor importmomsen.utredaatt om

följande personer

Sakkunnig

Åke ordförandeHjalmarsson,Rationaliseringschef

Experter

IsakssonGunnarTulldirektör
KjellssonPerKammarrättsassessor

ÅkeByråchef Walleij

Biträdande sekreterare

Persson, sekreterare.SuneskattedirektörBitr.

framgårfrån tulldatautredningensamrådsyttrande inhämtatsDet som
bilagaav

erfarenheterlänsskattemyndigheternasinhämtatRiksskatteverket har av
F29-1324-88. DessaDnrinförselbeskattningnuvarandetillämpningen av

redovisas i kaperfarenheter

Mervärdeskatten2

bestämmelser ochnuvarandekortfattatkapitelI detta presenteras
mervärdeskatt.föruppbördssystem

Allmänt2.1

statlig omsätt-benämndi dagligt tal ärMervärdeskatten, enmomsen,
tidigare allmännaden1969 avlöstejanuarifr.o.m. den 1ningsskatt som

inkomstkällaenskildaidag störstaMervärdeskattenvaruskatten. är statens
Skattenkronor.budgetåret 76 miljarder198788 uttasinbringadeoch ca

tjänster.ochskattepliktigakonsumtionoffentligprivat och varorav
uppnåsbeskattningenkonkurrensneutralitet i attKonsumtions- och genom

distributions-produktions- ochsamtliga led iomfattarskattskyldigheten-
kedjan,

tillförda mervärdet,respektive ledidetbeskattningen avser-
momsbelagd,importen ar-
momsbefriad.ärexporten-

endastföretagenskattskyldigainte debelastar utanMervärdeskatten
1968:430regleras lagenMervärdeskattenslutkonsumenten. omav

mervärdeskattochmervärdeskatteförordningen1968:431.Länsskattemyn-
försäljning ellerbeskattningsmyndighet det gällerdigheterna närär annan

angåendebeskattningsmyndighetTullverketomsättning inom landet. är
införselmoms.



SOU 1989:35 253Bilaga 5

Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för mervärdeskatten
och leder och för skatteförvaltningensansvarar verksamhet beträffande
mervärdeskatten. Närmare föreskrifter för tillämpningen mervärde-av
skattelagen, såvitt gäller införsel, meddelas generaltullstyrelsen.av

2.2 Skattskyldighet, redovisningsskyldighet, avdragsrätt

skattskyldighet

skattskyldig den fysiskaär eller juridiska driver skattepliktigperson som
verksamhet. skattskyldighet uppkommer då skattepliktig eller tjänstvara

inomomsätts landet i yrkesmässig verksamhet. Meden yrkesmässig
verksamhet förstås intäktatt vid inkomsttaxeringenen skattepliktigutgör
intäkt jordbruksfastighet,av fastighet eller rörelse kommunalska-annan
ttelagen 1928:370. Med omsättning förstås levererasatt i sambandvara
med försäljning, tjänst utförs eller förmedlas tillhandahålls vederlag,mot
betalning uppbärs i förskott eller för beställdconto ellera tjänst ellervara

elleratt tjänstvara tas verksamhet.ut ur en
Export vissa s.k.samt kvalificerat skattefria och tjänster inteärvaror

belagda med mervärdeskatt. Den yrkesmässigt tillhandahåller sådanasom
och tjänster ändåskallvaror registrerad skattskyldig, såvara som rättatt

till avdrag för ingående skatt Detta kallas teknisk skattskyldighet.ges.

Redovisningsskyldighet

Den skattskyldigärsom är redovisningsskyldig den skattepliktigaom
beskattningsåretomsättningen för överstiger 30 000 kronor. Med

skattepliktig omsättning vederlagenavses ochsumman uttagsvärdena,av
dvs. normalt försäljningssummorna respektive saluvärdet inklusive
mervärdeskatt. Samma beloppsgräns tillämpas mervärdeskattenoavsett om
redovisas oreducerade eller reducerade vederlag se 2.4. Beskattn-
ingsåret iär regel räkenskapsår. Med redovisningsskyldighet följer
skyldighet anmäla sigatt för registrering se 2.3 och skyldighet lämnaatt
deklaration och tillatt inbetalastaten skillnaden utgåendemellan erhållen

ingåendeoch erlagd skatt.
Den inte är redovisningsskyldigsom skall räkna utgåendeden skatten

bland intäkterna och ingåendeden bland kostnaderna i sin inkomstdeklara-
tion.

Avdragsrätt

Den är redovisningsskyldigsom har rätt i sin deklarationatt avdraggöra
för ingående skatt förvärv eller införsel medför skattskyldighet.som
Rätten till avdrag gäller vidäven inköp inom landet skattepliktigav en vara
från någon inte skattskyldigär försom försäljningen. Detta kallas fiktiv
skatt. Mervärdeskatt vid import erläggs till tullverket enligt särskiltett
uppbördssystem och är avdragsgill. Avdragsrätten därmedär i det närmaste
generell, dvs. den omfattar alla slags anskaffningar fåtalmed undantag.ett
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skattedebiteringstyrkasalltid kunnaskallingående skatt avförAvdrag
handling.motsvarandeelleravräkningsnotainköpsfaktura,

Registreringsskyldighet2.3

deochförskall,redovisningsskyldig avenvarochskatt-Den ärsom
registrer-sig föranmälaredovisningsskyldighet,medförverksamheter som

Dettabedrivs.verksamhetendärläni detlänsskattemyndighetening hos
verksamhetendärsitt säte,styrelse harföretagetsdärläni detvaraanses

skattskyldige bosatt.ärdenhand däri sistaellerfrån driftställefastdrivs
påbörjasverksamheteninnandagar14skallRegistreringsanmälan senast

ochregistreringbeslutarlänsskattemyndigheten omtill somlämnas
bevis därom.utfärdar

beskattningsvärdeochBeskattningsområde, skattesats2.4

Beskattningsområde

ilandetinomomsättstjänsterutgår och somMervärdeskatten varor
vissamedgenerellärförSkattepliktenverksamhet. varoryrkesmässig

skattefriakvalificerattvå dels varorslag,undantag ärDessaundantag. av
skattskyl-tekniskingående skattföravdragtillsäljaren rättvilka ger

Skattepliktenavdragsrätt.intevilkaskattefriaövriga gerdelsdighet, varor,
mervärdeskatte-isärskilttjänstertill angesbegränsadtjänster somför år

markarbeten,skattepliktiga varor,sådana tjänsterbl.a. avserlagen, som
skattepliktfrånUndantagoch transporter.arkitekttjänsterskogsarbeten,

Denskattefria tjänster.övrigaochskattefriakvalificeradein idelaskan
harskattskyldig ochtjänster ärskattefriatillhandahåller kvalificeratsom

Övriga tjänsterskattefriaförvärv.sinaföringående skattförtill avdragrätt
till avdrag.inte rättger

beskattningsvdrdeochSkattesats

beskattningsvärdet,%191983januariden 1sedan avutgörSkattesatsen
påläggDetta ett avmotsvararmervärdeskatten.inkl.vederlagetdvs. hela

beskattningsvärdethuvudregeln utgörEnligtföre skatt.priset%23,46
beskattningsvärdetfall utgörI vissainräknad.med skattenvederlagethela

%11,4skattesatsDettavederlaget. motsvarar% en20%60 avresp.
%12,87skattepålägg med resp.ochskattinkl. ettpriset%3,8 avresp.

% vederlaget60Beskattningsvärdet utgör avskatt.förepriset%3,95 av
bl.a.omsättning och uttagvid avsaluvärdeteller

monteringsfärdigt hus,-
anläggningsentreprenad,ochbyggnads--

servering,-
hotellrörelse,rumsuthyrning i- verksamhet.skattepliktigtilllokalellerbyggnaduthyrning enav-



SOU 1989:35 Bilaga 2555

Beskattningsvärdet 20 %utgör vid tillhandahållande bl.a. tjänsterav
avseende

ledning föryttre avlopp, fjärrvärmevatten,- etc.,
väg, bro,gata,-
spåranläggning, flygfält, hamn etc.,-
kontroll och besiktning projektering,samt ritning, konstruktion-
beträffande mark och byggnad,
kontroll projektering,samt ritning, konstruktion därmedoch jämförlig-
tjänst dennär industri- eller verksamhetstillbehör.avser

2.5 Faktureringsskyldighet

skattskyldig skall utfärda faktura för varje skattepliktig transaktion.
Detaljhandeln har frånundantagits faktureringsskyldighet. För inteatt
miste avdragsrätten måste dåom köparen särskilt begära faktura.att en
Av fakturan framgåskall vissa bestämda uppgifter betydelse förav
bedömningen skattskyldighet och avdragsrätt,av bl.a. beloppen av
vederlaget och skatten säljarenssamt och köparens och adresser.namn

2.6 avdragsrättensRedovisningsskyldighetens och inträde

Enligt huvudprincipen inträder redovisningsskyldigheten affärshändelsenär
enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Avdragsrätten
inträder enligt räkenskapsenliga princip.samma Vissa specialregler för
redovisningsskyldighetens och avdragsrättens inträde finns, bl.a. för
byggnadsverksamhet och kreditförsäljning återtaganderättmed enligt lagen
1978:599 avbetalningsköp mellanom näringsidkare m.fl.

Enligt bokföringslagen 1976:125 kan bokföringen in- utgåendeochav
fakturor ske antingen löpande, perdiodiskt i förteckningarnoteras eller
bokföras vid räkenskapsårets utgång. Som följd detta kan denen av
räkenskapsenliga mervärdeskatteredovisningen fullgöras enligt två olika
metoder, nämligen faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Vid
redovisningen utgåendeallsummeras mervärdeskatt och avdrag förgörs
den ingående skatt enligt använd metod hänförssom till aktuell redovis-
ningsperiod.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden skall tillämpas i första hand skattskyldigaav som
tillämpar bokföring med sidoordnaden redovisning reskontra, eller som
har bokföring med löpandeen eller periodiskt förda förteckningar. Enligt
faktureringsmetoden skall den skattskyldige redovisa mervärdeskatten
kontantaffärer, förskott utgåendesamt skatt obetalda fakturor som
bokförts eller i förteckningarnoterats under redovisningsperioden. Rätten
till avdrag för ingående skatt inträder likartat vidsätt bokföring eller
notering affärshändelse ellerav obetald skuldfaktura.
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Bokslutsmetoden

i sinskattskyldigaanvändashandskall i förstaBokslutsmetoden somav
utbetalningar.in- ochår bokför kontantaendastlöpandebokföring under

ingående skattochpå redovisaskundfakturorMervärdeskatten
årets sistadå Förbetalning sker.periodför dendrasleverantörsfakturor av
Ingåendefakturor.obetaldaförredovisasdock skatt ävenperiod skall

deklarationenfår idrasleverantörsfakturorobetaldamervärdeskatt av
redovisningsperiod.beskattningsårets sistaför

redovisningsperioderDeklarationsskyldighet och2.7

deklaration tillanmaning lämnaredovisningsskyldig skall utanDen ärsom
omfattarRedovisningsperiodenregistreringslänet.ilänsskattemyndigheten

mars-apriljanuari-februari,kalendermånader,tvåhuvudprincipenenligt
perioderandralänsskattemyndigheten kan ävenEfter beslut avosv.

årsomsättning underskattepliktigfår skattskyldiga medI regelförekomma.
Ärbeskattningsår. omsätt-period halvttillämpa000200 kronor en

beskattningsår.tillåtas heltperioden100 000 kronor kanunderningen vara
utgående minstmeddenöverstigeringående regelmässigtskattenOm den

fordranskattskyldige harmånad, dendvs.000 kronor1 enomper
redovisningsperioden skallmedgelänsskattemyndigheten attkanstaten,

regelmässigt harexportföretagmånad. särskiltDet är ensomenvara
fordran staten.

i augustiredovisningsperioderolikaskattskyldigaantalFördelning av
framgår 2:1.tabell1988 av

Tabell 2:1.
redovlsningsperiodermed olikaskattskyldigeAntal

skattskyldigaAntalRedovisningsperiod

2 473månad1
258 111månader2
61 7896 --

130 18812 ——
452 S61Totalt

RiksskatteverketKälla:

månaden efter5 i andradeni regel lämnasskallDeklarationer senast
Deklaration redovis-redovisningsperiod.utgången aktuell som avserav

får dock lämnasjanuari-decemberjuli-december eller senastningsperioden
redovisningsperiod slutaråret därpå. förDeklaration5 aprilden somen

Anståndaugusti. med lämna20får denjuni lämnas att30den senast
länsskattemyndigheteninbetalning skatt kanmeddeklaration och avgesav

redovisningsdagsista2:2I tabellföreligger.särskilda skäl presenterasom
redovisningsperioder.olikaför
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Tabell 2:2.
Redovisnlngsperioder och redovisningsdagar

Sista redovis- Redovisningsperiod
ningsdag

Två mån Halvt årbesk Helt årbesk

5 år 2 jan-feb årapr 2 år år1-feb 2sep
årjul-dec 1 jan-dec år 15 årjun 2 år 2 årmar-apr årl-apr 2 årnov maj årl-apr 220 år 2 maj-jun åraug 2 jan-jun år 2 årjul årl-jun 25 årokt 2 jul-aug år 2 år 2 årmar-aug år1-aug 2sep5 årdec 2 årsep-okt 2 årmaj-okt 25 årfeb 3 årnov-dec 2

jul-dec år 2 jan-dec år 25 år 3 jan-feb årapr 3 år Z-feb år 3sep

Källa: Riksskatteverkets Handledning mervärdeskatt 1987-

Vid redovisning och inbetalning användsposten förtryckt giroblan-post
kett bådeutgörsom deklaration och inbetalningskort. I deklarationen
lämnas uppgift utgående ingåendeochom skatt med uppgift bokfördom
omsättning. Den skattskyldige beräknar själv skatt betala återfåatt eller för
perioden. Om avdragsgill ingående skatt överstiger utgående skatt
uppkommer skattefordranen staten, s.k. negativ sådanaI fallmoms.
skall deklarationen sändas direkt till länsskattemyndigheten och inte
hanteras postgirot. Detsammaav gäller i de fall då den skattskyldige avnågon anledning inte betalar in skatten i samband med deklarationenatt
lämnas.

Kompletterande uppgifter lämnas i särskild skrivelse till länsskattemyn-
digheten och markeras på deklarationen. Deklarationen skall alltid
undertecknas fysiskav medperson rätt tecknaatt det skattskyldiga
företagets firma. Inbetalning skatt sker samtidigtav deklarationsom
avlämnas. Negativ återbetalas skyndsamtmoms länsskattemyndigheten.av

2.8 Fastställelse skatt och särskilda avgifterav

Skatt fastställs för varje redovisningsperiod. I och med deklarationatt
lämnats i tidrätt skattenanses automatiskt fastställd. Något särskilt beslut
tillställs inte den skattskyldige. Om deklaration inte lämnats skattenansesfastställd till noll kronor.

Om skatten inte kan beräknas tillförlitligt med ledning deklarationaveller deklaration inteom lämnats fastställer länsskattemyndigheten skatt
efter skälig grund beslut fastställelse.genom om

Både den skattskyldige och länsskattemyndigheten kan påkalla ändring
tidigare fastställd Ändringav skatt. sker länsskattemyndighetenattgenom

meddelar beslut fastställelse.om
Efter utgången den tid inom vilkenav deklaration för den sista redovis-

ningsperioden under beskattningsåret skall lämnas får under vissa-förutsättningar sådan ändring fastställd skattav berör- som änmer enredovisningsperiod under beskattningsåret hänföras till den sista redovis-
ningsperioden under beskattningsåret.

l7-KlS2
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sjätteunderväckasskallskatt senastfastställelseFråga beslut avomom
gåttbeskattningsåret tillkalenderår vilketunderutgången detåret efter av

ända.
fastställel-länsskattemyndighetensmissnöjd medskattskyldigeOm ärden

kanmeddelatsbeslutslutligtSedanslutligt beslut.begärakan hansebeslut
Över slutligtmeddelatefterbeskattning.påförasskattytterligare genom

besvärskattskyldige anföradenefterbeskattning kanbeslutbeslut och om
hos länsrätten.

beslutmeddelatlänsskattemyndighetenfastställsSkatt genomavsom
länsskattemyndigheten bestämmer.inom tidbetalasskall som

Avgiftens storlekförpåförs deklaration lämnats sent.Förseningsavgift om
påföras 200medfalli vissakan100uppgår till kronor,normalt men

skattetillägguppgiftpåföras lämnats.oriktigskattetillägg kankronor. om
grundskäligefterfastställt skattdå länsskattemyndighetenpåförs även

Skattetilläggetskönsbeskattning.deklaration, s.k.avsaknadgrund avav
oriktigfrivilligtskattskyldigedenpåfört Rättarskattebelopp.%20utgör av

skattetillägg.påförs interättelsedeklaration,s.k.uppgift, t.ex. genom
dåpå dvs.förfallodagen,påförs inte inbetalasskatt senastRestavgift om

inteutgår särskild avgiftRestavgift ävendeklaration skall lämnas. som
obetalt ellerRestavgiftentid.föreskriven är procentbetalats inom avsex

50dock minst kronor.betalt belopp,för sent

redovisningsarbeteskattskyldigas2.9 De

deklarationenIdeklarationsskyldighet.Redovisningsskyldighet medför
denutgående mervärdeskattenuppburnaredovisas den egna

ingående skattvarifrån erlagdföravdrag görs egnaförsäljningen
skattefriskattepliktig,storlekeni deklarationenVidare skallinköp. avanges

tillförlitligt sättskeskall kunnaFör detta ettexportomsättning. attresp.
redovisningssystem.fungerandevälställs krav ett

Kontoupplüggning

olikaräkenskaper sätt.företagsredovisas iMervärdeskatten kan ett
uppläggningmetodenbrukade treallmänt ärochlämpligaste avDen en

ingående mervärdeskatt, ettfordringskontomervärdeskatt,förkonton ett
Erlagdavräkningskonto.utgående mervärdeskatt samt ettskuldkonto

någon för denintäktkostnad ellerintemervärdeskatt äruppbureneller
sådan. I ställetbokförasheller noterasinteskallskattskyldige och som

utgående mervärde-ingående ochförlöpande kontonaskattebeloppen
avräkningskon-redovisningsperiods slut avslutas motvarjevilka vidskatt,

återfå.inbetala ellerskattskyldige skalldå denden skattutvisarDettatot.

Deklaration

mervärde-regelmässigt harskattskyldigadekanGenerellt sägas att som
snabbarebetydligtmervärdeskattedeklarationsinfordra upprättarskatt att

naturligtvis dedettatill ärSkäletinbetala.skattharde attän som
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ränteförluster ränteintäkter uppkommer. Deklarationenresp. som
utifrån deupprättas tidigare beskrivna momskontona och noteras

baksidan det förtryckta betalningskort den skattskyldige erhållitav från
postgirot. Senaste redovisningsdag förtrycktär inbetalningskortet.
Samtidigt deklarationen lämnas skallsom eventuell skatt inbetalas
postgiro. skattskyldig med negativ redovisar direkt till länsskatte-moms
myndigheten.

2.10 Postgirot

Postgirot för utskrift och distribution deklarationsblanket-svarar av
terinbetalningskort, inbetalningardeklarationertar emot medverkarsamt

återbetalningvid mervärdeskatt.av

Utsändning inbetalningskortdeklarationsblanketterav

Förtryckta inbetalningskortdeklarationsblanketter sänds till deut
skattskyldiga i slutet varje redovisningsperiod. Blanketterna förtrycksav
med uppgifter behövs för identifiering deklarationsom inbetalning.ochav
Blanketter sänds månad.varjeut

Uppbörd

Inbetalning mervärdeskatt sker till länsvisa postgirokonton.av Postgiro-
kontonumret förtryckt påär inbetalningskortet. Deklarationer och

girokontobeskedpost sänds dagligen postgirot till länsskattemyndigheter-av
Varje dag ocksåsändsna. magnetband förett hela riket med uppgifter om

inbetald mervärdeskatt till riksskatteverket. På länsskattemyndigheterna
registreras deklarationsuppgifterna och vissa kontroller utförs i ADB-ett

Bokföringsystem. gjorda inbetalningar sker i ADB-systemet.av
I de fall deklarationen utvisar ingåendeöverskjutande skatt sker

återbetalning skatten till den skattskyldige. Sådan återbetalningav sker i
första hand med anlitande postgirots fakturabetalningsservice.av

I tabell 2:3 redovisas inbetald återbetaldoch årenmervärdeskatt för
1980-1988 milj. kr..
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2:3.Tabell
mervirdeskallåterbetaldinbetald och

ÅterbetaldÅr Netto-tillInbetald skatt
uppbördskatt

länsskattemyndig-tullverket
heterna

345782444731336276891980
394682946638946299881981
417622863339601307941982
470693587146198367421983
543384083054583405851984
610044680561277465321985
660784798269516445441986
756785521174017568721987
850745735380649617781988

RiksskatteverketKälla:

medanimporteradeskatttullverket uppbärDen varoravsermoms -
länsskattemyndigheternamervärdeskattförenkling denavsevärdmed -

återterbetalar exporterade varor.avser

Kredittid2.1 1

skattskyldighet ochmedförtransaktionerför detillfälletMellan som
deskattskyldigedenförfogar överlänsskattemyndighetentillredovisningen

redovisningsperio-längd berorKreditperiodensskattemedlen.influtna
denbetalningsperiodMedlängder.betalningsperiodensdens och avses

föregåenderedovisaskattskyldige skalldeninom vilkentidsperiod
betalningsperio-Kredittiden beräknasredovisningsperiod. summan avsom

redovisningsperioden.halvaden och
två månaders redovis-skattskyldiga hardeantaletUngefär halva av

augustibetalningsperioden iförlängdaMed beaktande denningsperiod. av
Dessa80 dagar.kredittiderhåller skattskyldiga längstadessa en

inbetalddelendominerandeför den heltskattskyldiga moms.avsvarar
skattskyldigastillmervärdeskatten knutenRedovisningen ärav

redovisningsperiodbeskattningsår. skattskyldiga medmedförDetta omatt
tidsperioderolikabeskattningsår redovisning förlämnareller helthalvt

tidsperiodvilkenbokföringsârets Beroendeförläggning.beroende
Detkredittiden.genomsnittligadenvarierar storaredovisningen avser

medbokföringsär överensstämmersiganvänderflertalet ett somav
%721988i augustikalenderåret. skattskyldiga hadesamtliga ettAv ca

kalenderår. redovisningsperioder ärbokföringsår Demotsvarade somsom
och275 dagarhelårsredovisare kredittid maximaltaktuella enger

framgår 2:4.tabellkredittiderNuvarandehalvårsredovisare 185 dagar. av



261Bilaga 5SOU 1989:35

Tabell 2:4.
Kredittlder mervärdeskallför

KredittidRedovisningsperiod Betalningsperiod

månader månad 652 5 dagar dagar1
månader månad2 801 20 dagar dagar

månadmånader 1256 5 dagar dagar1
månader månad6 1 20 dagar 140 dagar
månader månader6 5 185 dagar3 dagar

månadmånader12 5 215 dagar1 dagar
månader månad12 20 dagar 230 dagar1
månader månader12 5 2753 dagar dagar

månadsvisSkattskyldiga redovisar mervärdeskatt regelmässigtharsom
fordran Den negativa kredittiden för dessa varierar, kanstaten.en men

uppgå till 30 dagar.ca

2.12 Länsskattemyndigheterna

Mervärdeskatteenheterna

Vid varje länsskattemyndighet finns speciell enhet för handhavandeen av
skatten, mervärdeskatteenheten. Denna huvuduppgifter registre-har som
ring, uppbörd, beskrivits anlitaskontroll och information. Som tidigare
postgirot för handlägga delar dessa arbetsuppgifter.att av

Registerföring

De redovisningsskyldiga för registerförs i ADB-mervärdeskattär ettsom
ingårDetta mervärdeskattereglster i företagsskatteregistret ärsystem. som

nåsdel det skatteregistret. Registretcentrala via terminaler.en av
Uppdatering såsomregistret sker dagligen. Utdataprodukter registre-av
ringsbevis, meddelande avregistrering framställs med vissaom m.m.
tidsintervaller hjälpmed länsskattemyndigheternas datorer.av

Kontroll m.m.

Till mervärdeskatteenheterna inkommer vissa deklarationer direkt utan
Detpostgirot. i förstagäller hand deklarationer med negativatt passera

fordrandvs. Dessa registreras via terminal. Dettastaten.moms, en
påminnelsemedför deklarera inte sändsatt att ut.

frånSedan deklarationerna levererats postgirot bereder mervärdeskatte-
dessa varefterenheterna deklarationerna registreras dataenheten. Vissa

mervärdeskatteenheter Påför registrering deklarationerna.ävensvarar av
maskinell utförs formell kontroll deklarationerna,väg dvs. kontrollen av en

deklarationerna fyllts i korrekt. Vidare undersöks deklarationerna iattav
flertal andra bearbetningar, vilka syftar till rimlighetskontroller olikaett av

slag.
För kontroll deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjortsharattav

deklarationerna. sågranskas I de fall där nödvändigt utförsanses vara
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skatterevision, vid vilken den skattskyldiges bokföring och deklara-
tionsunderlag kontrolleras.

Skatt inte betalats lämnas till Kronofogdemyndigheten försom
frånindrivning. Uppgifter härom förs maskinellt mervärdeskattere-över

gistret till kronofogdemyndigheternas ADB-system.

Principerna för införselmoms3

I kapiteldetta beskrivs de nuvarande ireglerna mervärdeskattelagen ML
och i tullförfattningar beträffande importmoms 3.1. Vidare beskrivs
bakgrunden till dessa 3.2. Därutöverregler behandlas bestämmelserna

frivilligt inträde 3.3 ingåendeoch regler för avdragsrätt. avseendeom
3.4-3.5.skatt

3.1 Nuvarande bestämmelser

återfinnsBestämmelserna införsel 58i och 59 §§ ML anvis-samtom
58 ML.ningarna till § Dessa har i princip sedangällt mervärdeskatten

infördes i Sverige den januari1 1969. Innebörden bestämmelserna är attav
mervärdeskatt skall erläggas inte bara vid skattepliktig omsättning inom

ocksålandet vid införsel import skattepliktiga Detta gällerutan av varor.
oberoende den införda inköpts i förts inutlandet ellerav om varan av

gåvaanledning, exempelvis lån. härifråneller Vissa undantagannan som
såledesMervärdeskattfinns. inte vid införsel under omständighetertas ut

frånmedför frihet frånskatt enligt bestämmelserna i frihetlagensom om
skatt eller avgift vid införsel 1987:1066 eller i förordningen 1987:1072

för resande m.fl. införarätt skattefritt. Skatttull- och behöverattom varor
dåinte heller erläggas förs in tillfälligt innehas medoch temporären vara

tullfrihet, exempelvis för utställning Bestämmelsernaetc.varuprov, varor
i 7 § första och andra styckena 8 § ML gäller i tillämpliga delar isamt
fråga införsel.om

framgår59 MLAv § skattesatsen vid import 19 % föratt även är
monteringsfärdiga hus %11,4 beskattningsvärdet. Beskattningsvärdetav

tullvärde med tilläggutgörs för tull och statlig avgift ellerav varans annan
skatt inkl. mervärdeskatt. I vissa fall skall 15bestämmelserna i § lagen
1987:1069 tullfrihet tillämpas vid bestämmande be-om m.m. av
skattningsvärde.

Tullverket beskattningsmyndighet.är Införselmoms fastställs och
uppbärs tullverket i den ordning för Bestämmelsernagäller tull.av som om
påförande och erläggande tull och överklagande tullmyndighets beslutav av
gäller för införselmoms.även

skattskyldig den till förtullning tullskyldig.är som anger en vara
framgårSom Någongäller införselbeskattningen införsel-ovan varor.

beskattning såledestjänster förekommer inte.av
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bestämmelsernuvarandeBakgrund till3.2

i princip hanterats sättinförselmoms harBestämmelserna sammaom
1969. förarbete-januari Avinfördes i Sverige den 1mervärdeskattensedan

diskuterats.framgår för införselmoms harandra principeremellertid attna
frågaiallmänna varuskattengällde denDe bestämmelser omsom

tillså begränsadesbeskattningenutformadeimportbeskattningen attvar
sådan gjordes denskattepliktigainförsel att ansesom varsom avvarorav

åvilade importerandedärvid denSkattskyldighetenkonsument.som
vid införseltillfället.inträddekonsumenten och

fått allsidigt iuppdrag ochskatteberedningen, i ettAllmänna attsom
i sittavgiftssystem, föresloggällande ochskatte-sammanhang ompröva

omsättnings-allmänSOU 1964:25 Nyttbetänkande skattesystem att en
föreslog allmännalandet. Därvidskulle införas iskatt mervärdeskatt
Skattskyldighetenskulle skattebeläggas.skatteberednin varuinförselnattgen

någon blivit registreradförinförselnskulle dock inte gälla ägt somrumom
motiv förriket. Somhär ihos länsstyrelsen för näringsverksamhet

följande.beredningens förslag anfördes bl.a.

skalli princip innebära, skattOmläggningen till mervärdeskatt borde att
på vilkentill riketförsorg införseltullverkets all oavsettuttagas genom

På franska mervärdeskattenställning detta denimportören har. sätt är
gårsådantill skattutformad och det västtyska förslagetäven ut en

detuppfattning kanimportbeskattning. Enligt beredningensgenerell
upprätthållas.ifrågasättas, Redanprincip behöveremellertid dennaom

förtullfri allt talarbetydande del importen och attär en avnu
beskattningomfattande. En generelltullfriheten blikommer änatt mer

arbetsbelastningökadmedföra väsentligtvid skulle därförgränsen en
generelladeninte kanför tullverket, uppvägas att genomav mansom

särskilt fall bedömaskulle behöva ivarjebeskattningen inte längre om
ställning. Det börutgå importörensmed hänsyn tillskall ellerskatt

åtgärder syfteividtagits ellerbeaktas, olika övervägesvidare attatt
importbeskattningimporten. En generelltullbehandlingenförenkla av

framstårförsvåra Detrationaliseringssträvanden.allvarligt dessatorde
mån medmöjlig tullverkets bestyrangeläget i begränsadärför attsom

enligt beredningenshärtillEn möjlighetmervärdeskatten. synes
vid tillbeskattningenbegränsa gränsenuppfattning att annanvara,

för dennessådan, näringsidkareskattskyldigskerimport än som av
sådanDå skattskyldig liksomriket. varjeverksamhet här iskattepliktiga

därvid skallvederbörande länsstyrelse ochregistrerad hosskall varanu
möjligt anknytadetregistreringsnummer, börtilldelas särskilt attvara
sålunda registreradskertill införsel,skattefriheten vid import avsom

med mervärde-bestyrdärmed tullverketsI huvudsak skulleskattskyldig.
privatimporten.denbli till s.k.begränsatskatten

importbe-utformadi enlighet härmedVisserligen kan sägas att en
från mervärdebeskatt-principerna förinnebärskattning ett avsteg en

ifrågasatta endastlösningenemellertid denI praktiken innebär attning.
underlåter haskatt, importören skulle rätt attatt uttaga somman

ihärskatteredovisning för verksamheteni följandeavdraga närmast
upprätthålla sådan denbeskattning,Det onödigt närriket. att ensynes

vid import ochskattskyldig däroch skatteuttagetberör och sammaen
tiden.sammanfalla ivid skatteredovisningen kanskatteavdraget nära

också omedelbartemellertid principenHärutöver beaktas,bör att om
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ingåendeavdrag för skattebelastning medför, det knappast kanatt
någoninnebära förmån praktisk betydelse med skattefrihet vidav import

jämförelsei med skattebelagda inköp inom landet. Den i sistnämnda
fallet skatten bliruttagna avdragsgill och begränsar därmed den skatt,

skall erläggas till Skattefrihetensom staten. vid import medför i stället,
den skattskyldigesatt skattepliktiga mervärde och därmed betalningsplikt

blir större.

Den allmänna skatteberedningens förslag föranledde inte lagstiftning. I
stället tillsattes 1965 utredning med uppdragen göraatt översynen av
allmänna skatteberedningens förslag angående bl.a. indirekt beskattning.
I det betänkande Stencil Fi 1967:10, Del Mervärdeskatt1 utredsom

angåendeningen indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter lade fram
i oktober 1967 vidhöll utredningen allmänna skatteberedningens förslag
beträffande beskattning varuinförsel och anförde följande.av

I linje med antydda, praktiska skäl betingadenu undantag, liggerav
också beredningens förslag från beskattningatt vid undantagagränsen
sådan införsel sker skattskyldig förav dennesvaror, som skatteplik-av
tiga verksamhet här i riket. Vid remissbehandlingen har uttrycktman
viss tvekan inför detta förslag någraoch i fall har i stället förordatman

importbeskattning.generell Såsomen skäl härför åberopats,har främst
förslaget innebäratt visstett gynnande importen och därtill inrymmerav

risker för skatteflykt. Det kan inte förnekas, dessa förhållandenatt talar
Åför generell beskattning importen.en andra sidan uppenbart,av synes

ifrågavarandeatt frånavsteg strikt tillämpning mervärdeskat-en av
teprincipen erbjuder väsentliga praktiska fördelar såvälför tullmyn-
digheten de skattskyldiga. Vi delar därförsom beredningens uppfattning

det sigatt ter onödig omgångsom skatt vid införseltillfäl-en att uttaga
let med beloppett är avdragsgillt vid nästföljandesom skatteredovisn-

Dåing. dessutom såsom kommernärmare redovisas i följandeatt ett
särskilt avsnitt ansluter till skatteberedningens förslag fulloss ochom
omedelbar avdragsrätt för ingående skatt biträder också skattebered-
ningens förslag begränsad importbeskattning. Såsomom en framförts i
vissa frånyttranden företrädare för näringslivet fråganbör dock
omprövas, det visar sig denna utformningom att importbeskattni-av

medför allvarligare konkurrensmässigangen eller andra olägenheter.
Enligt vår mening föreligger någondock inte risk härför. Skulle
avdragsrätten för ingående skatt komma såsomutnyttjasatt ett
konjunkturpolitiskt instrument det såsomär emellertid, generaltullstyr-

påpekat,elsen nödvändigt tillämpaatt generell importbeskattning. Vien
ställer dock tveksamma till möjlighetenoss och lämpligheten utnyttjaatt
mervärdeskattens avdragsrätt för konjunkturpolitiska syften. Till denna
fråga återkommer i det foljande.

Det bör betonas den behandladeatt begränsningen import-nu av
beskattningen inte innebär någon reell inskränkning i mervärdeskatten.
Man underlåter endast skattskyldig sådanatt skattav uttaga hansom
sedan har rätt avdraga i sinatt skatteredovisning. Begränsningenegen
påverkar därför inte skatteeffekten den slutliga konsumenten och kan
därmed inte heller förta mervärdeskatten dessanses generella karaktär.
I den proposition innehöll förslaget införasom att mervärdeskatt i

Sverige prop. 1968:100 redovisades remissinstansernas inställning till
beskattningen varuinförseln följandeav sätt.
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Beträffande frågan mervärdeskattens tillämpning på importenom har
förslaget begränsa tillatt vaduttaget kan kallasom privatimportensom
lämnats åtskilligakommentar iutan remissyttranden. I frågande fall
behandlats har de praktiska åberopatsfördelarna för tillstyrkandeett av
förslaget. Några remissinstanser emellertid dessa fördelarattanser
övervärderats framhållitoch även den favör för importörerna och de
risker för skatteflykt, förslaget innebär. Vidare framhållitsharsom att
förslaget har nackdelar i kontrollhänseende. åberopandeUnder av
sådana synpunkter förordas ifrågasättseller i stället i princip generellen
importbeskattning flera remissinstanser.av
Vederbörande departementschef föreslog i princip generellen

beskattning vid importen och anförde bl.a. följande.

Detta förslag, utredningen själv betraktar frånsom ett avstegsom en
strikt tillämpning mervärdeskatteprincipen, har vissa erinringarav rönt
vid remissbehandlingen. framgårDet inställningen tillatt denna lösning

mindreär positiv iän remissyttrandenanu skatteberedningensöver
förslag till lösning. Uppfattningen förslaget sådansamma är innebäratt
favorisering importen sådanaoch risker för skatteförluster,av detatt
inte kan de praktiskaaccepteras fördelarna.trots

Dessa invändningar förslaget på dennamot punkt förtjänar enligt min
uppfattning beaktande. Visserligen betyder förslaget avsevärda rent
praktiska fördelar. En allt vårandelstörre import kommerav att vara

frånundantagen tull, vilket betyder tullverkets arbete medatt varuinför-
seln i större utsträckning blir begränsad till kontroll och registrering. En
generell mervärdebeskattning importen innebär i princip allaattav varor

skallgränsen underkastassom passerar värdering och skatte-en
debitering efter grunder gäller för tullpliktig import.samma Följdensom

sådan tillämpning mervärdeskattenav en betyder ökad arbetsbelast-av
ning för tullverket och denna kan enligt generaltullstyrelsen inte
bemästras ökadeutan och ökade kostnader. Jag likvälresurser attanser
de framförda synpunkterna konkurrensteknisk och riskerna förav art
skattebortfall sådanär betydelse utgåmervärdeskatten börav att vid i
princip all import även detta medför ökade krävsatt förom resurser
tullverket. Enligt generaltullstyrelsens uppskattningar blir det dockegna
fråga endast relativt begränsad kostnadsökning, därtillom en som mer
än väl uppvägs fördelarna för skatteuttagav staten redan iettav
samband med införseln.

Jag föreslår således mervärdeskattenatt utformas med i principen
generell beskattning importen och skatt därvidatt skallav itas ut

ordning gäller för tull iochsamma övrigt enligtsom grundersamma
gäller vid skattepliktig omsättning inomsom landet.

3.3 Frivilligt inträde speditionsverksamhet-

Enligt 2 § tredje stycket ML kan regeringen efter ansökan förordna om
skattskyldighet tills vidare för omsättning sådantjänst änav annan som

i 10 § första stycket eller 11 § ML,anges s.k. frivilligt inträde. Bestämmel-
har tillkommit i syfte kunnaserna undanröjaatt kumulativa effekter.

Speditör vid tillämpningenär ML den i yrkesmässig verksamhetav som
åtar sig föratt räkning bl.a. ombesörja inrikesannans och gränsöverskrid-
ande och itransporter samband därmed eller utför olika uppdragseparat
såsom förtullning, omlastning, lagring, förpackning försäkringoch gods.av
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Prestationer skattepliktiganormaltSpeditör betraktasutförs somav ensom
förinförselmomsförtill tullenspeditörs utläggEn entransporttjänster.

frånersättningenochavdragsrättmedför interäkninguppdragsgivares
bakgrundMot dennaomsättning.skattepliktiginteuppdragsgivaren utgör

Regeringeninträde.frivilligtmedgivits s.k.speditörerflertaldärförhar ett
skallspeditionsföretagvissaförordnat1975således 16 oktober attdenhar

innebärverksamhetför attmervärdeskattskattskyldiga till även somvara
uppdragsgivaresförskattepliktiglandetinförsel tillvidföretaget varaav

åtagit betalnings-sighartullskyldigt elleråtagit sigharräkning att vara
föravdragsrättharspeditöreninnebärDettaenligt tullagen. attansvar

skallpåfört beloppoch tastullverket har attinförselmomsen sammasom
uppdragsgivaren.fakturerasutgående utläggetskatt närupp som

ingående skattförAvdragsrätt3.4

återfinns MLingående i 17 §skattföravdragtillBestämmelserna rättom
redovis-denhuvudsak äriinnebärReglerna attanvisningar. sommed

elleringående förvärvskattavdrag förningsskyldig har rätt göraatt
Avdragsrätten ärmervärdeskattepliktiga verksamheten.för deninförsel

anskaffningaromfattar alla slagsdendvs.generell,därmed i det närmaste
fåtal undantag.med ett

s.k.ingående avseendeskattgällerblandad verksamhetVid att gemen-
anvisnin-stycketgrund andraskäligfördelas efterskallförvärv avsamma

del% den95tillförvärvML. Om än17 §till avett avsermergarna
tredje stycketfår 18 §enligtskattskyldighet,medförverksamheten som -
skälig grund.uppdelning efteringående drasskatten utanML den av-

95förfår föreligger änskattskyldighetsistnämnda lagrum merEnligt om-
000 för visstkr.ingående överstiger 1inteskattomsättningen% somav -

skälig grund.efteruppdelningdrasviss införselförvärv eller utanav
ingåendeförMLstycketenligt 18 § förstainteföreliggerAvdragsrätt

personbil elleranskaffningbostad,stadigvarandebelöperskatt avsom
yrkesmässigsådanverksamhet änförmotorcykel avsersomannan
spritdryckerutgifter förförinte helleruthyrning ochåterförsäljning eller

I fall kanmedges. vissainteinkomsttaxeringenvidavdragvilkavin föroch
skall erläggas.landettillpersonbil föras utan attemellertid momsen

från avgift videllerskattfrihet1987:1066enligt lagengällerDetta om
införsel.

specialregler.med flerakompletteradavdragsrätt ärHuvudregeln om
införselmoms.samband mediintresseföljandedessaAv är av

säljer under leverans-utländska leverentörerDet förekommer varoratt
avgifter s.k.andraför tull ochinnebär leverantörenvillkor att svararsom

själv erläggerleverantöreninnebärDetta attfritt förtullade leveranser.
då för denfår utläggbetalning ettLeverantörensinförselmomsen. somses

då ochkanräkning och leverantörenkundens sammasvenske en
införselmom-motsvarandebåde beloppvaruvärdet ochdebiterafaktura ett

kopiaföretesin avdragsrättstyrka attkunnaKöparen bör engenomsen.
framgår.införselmomsenvilkeninförselhandling,leverantörens avav

Sverigetilllåter införaockså auktionsföretagförekommerDet varoratt
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för uppdragsgivares räkning och sedan ombesörjer försäljningen
auktion dessa dåAuktionsföretaget kan bli tullskyldigt ochav varor.
betala införselmomsen. Detta sådanbetraktas dock inte förskattsom en
auktionsföretagets verksamhet i 17 § ML varför auktionsföreta-som avses

inte har till avdrag förrätt införselmomsen.get
Om kunden grund konkurs inte betalar kan dent.ex.av momsen,

få frånutländske leverantören befrielse skatten. RSV ansökningarprövar
befrielse 76 § ML.om

Om skattskyldig köpare anlitar speditör betalningsansvarigten en som
ombud och speditören grund konkurs inte betalar införsel-om av

till tullverket kan tullverket kräva köparen skatten. Ommomsen
dåköparen redan har betalat speditören leder detta till köparen tvingasatt

två gånger.betala införselmomsen Härvid gäller dock köparen alltid haratt
till föravdrag skatträtt tullverket har debiterat. Beträffandesom

betalningen till speditören gäller betalning har skett tillatt om en
skattskyldig speditör frivilligt inträde momsbärande faktura,mot en
föreligger avdragsrätt för denna betalning. Enäven betalning till inteen
skattskyldig speditör någonmedför emellertid inte avdragsrätt, eftersom

någondet i falldetta inte finns momsbärande faktura.

3.5 Tidpunkt för avdragsrättens inträde

Enligt 17 § första MLstycket föreligger ingåendetill avdrag förrätt skatt
för den redovisningsperiod då förvärvet eller införseln enligt god redovis-
ningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Tidpunkten för avdrags-

såledesinträde blirrättens beroende efter vilken redovisningsmetodav som
den skattskyldige har redovisa Frånmervärdeskatt se avsnitt 2.6. denatt
1 juni 1982 har emellertid ingåendegällt till avdrag förrätten skattatt som

vid införsel inträder tidigasttas ut när tullverket utfärdad tullräkningen av
har mottagits den skattskyldige 17 § tredje stycket ML. Detta gällerav

skatt redovisas enligt faktureringsmetodenoavsett enligtellerom
bokslutsmetoden. Om skattskyldig för införseln anlitar skattskyldigen en
speditör frivilligt inträde inträder avdragsrätten för speditören enligt be-
stämmelserna i 17 § tredje stycket ML, dvs. först sedan tullräkningen har
mottagits. För den skattskyldige köparen inträder enligtavdragsrätten
huvudregeln, dvs. faktura mottagits speditören. Speditörennär behöverav
inte invänta tullräkning innan han fakturerar uppdragsgivaren.en

Bakgrunden framgårtill sistnämnda bestämmelser 198182:201.av prop.
Vederbörande departementschef anförde följande.därvid

Företagen disponerar i princip fritt kreditgivningen till sina kunder.över
Kreditgivningen ocksåomfattar dennormalt mervärdeskatt belöpersom

priset för eller tjänst. Eftersom redovisningen mervärde-en vara av
skatt och avdragsrättens inträde i utsträckning följer bokföringenstor

utställda eller fakturor spelar kreditgivningen mellanmottagnaav
företagen ingen Påroll för förhållande-skatteredovisningen. punkt ären

dock fårandra. Vid någonkreditimport importören kommersiellutanna
förhandling kredit med betalningen mervärdeskatten till tullverket.av
Denna någotkredit har inte samband med den kredit detev. som
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landetinomVid upphandlingi utlandet kan lämna.företagetsäljande
får någon kreditOm hantill säljaren.mervärdeskattbetalaskall köparen

träffa medkandet avtal hanbetalning eller inte berormed denna
leverantören.

falli dettamin mening relevantenligtDen jämförelse är senaresom
genomsnittliglandet medupphandling inommellandenär enen

lång Tillkredittid.likalandet medupphandlingkredittid och utom enen
förhållandet kredit-detskall sedan läggasjämförelse attdenna en

68 dagarfår 51 ellerantingenkreditgenomsnittligt ärimportör somen
Dettill tullverket.mervärdeskattenfrån importtillfället med betalaatt

inomså lång vanligkredittid inte tordekan konstateras att varaen
genomsnittlig kredittid. Det kanmindrenäringslivet, mycket motsvara en

förhållanden kanlikaandraalla ärdetdärför konstateras att om --
utländsk leverantörframstå fördelaktigt köpaatt vara av enensom mer
får kredittidlängredeteftersom köparen sättetinhemsk,än av en

mervärdeskatten.betalningmed av
upphandling inomjämförd medkreditimportenDenna fördel för en

uppnåslämpligt resultatundanröjas. Jaglandet bör att ett omanser
senareläggsingående mervärdeskattvid införselförtill avdragrätten

fårmedge avdraget närnågot. för görasI stället attatt som nu
redovisningsnummer börmed tullverketsförsettstulldeklarationen har

tullräkningen harutfärdadefå centralttidigast denavdraget närgöras
ståråtgärdfrån effekter denna harekonomiskaBortsett demottagits.

faktureringsmetodmed denöverensstämmelseden i god som numera
redovisning mervärdeskatt.förhuvudregel gäller avsom en

princip dettasådan innebär isenareläggning avdragetEn attav
genomsnitt 24itill godoskattskyldiga kreditimportörernadekommer

annankreditimporthemtagning eller 23 dagar ändagar somsenare
fallet.ärnu

innebördbestämmelse rätteninförasI 17 § andra stycket bör attaven
tidigastinträdervid import närmervärdeskatttill avdrag för tas utsom

skattskyldige.dentullräkning mottagitshartullverkets av
åtagit sig betal-haranlitat ombud,Om importören har ett som

denskattskyldigt till mervärdeskatt, börningsskyldigheten och ärsom
endast den skattinträde gällaavdragsrättensbestämmelsen somomnya

tullverket.betala tillombudet skall
skall denmervärdeskatt,inte skattskyldigt tillombudOm anlitat ärett

fråga Dettaavdragsrätt.uppdragsgivarensgälla ibestämmelsen omnya
ellerfår uppdragsgivaren med tullräkningenförseombudetinnebär att

därförmöjligt lämpligt,inte ellerI fall dettakopia den. de är t.ex.aven
ombudet iuppdragsgivare,för flera börinförselräkningen upptaratt

tillhandahålla tullräkningen.utdragstället kunna ett ur

företagenochTullproceduren4

genomgrip-från januari 1974 genomfördesden 1och medMed verkan en
hemtagningsförfarande ochEtttullförfarandet.själva ettande reform av

ocksågodsvård infördes. En väsentlig nyhetmed privat attsystem var
fylldes i dendeklarationmed ledningtulltaxering skulle ske som avenav

således tullskyldig själv ellerinnebärNuvarande ordningtullskyldige. att
importanmälanombudhjälp tullverket godkäntmed upprättarett avav

tulldeklaration.med
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synvinkel. II företagensdetta kapitel beskrivs tullproceduren sett ur
då5 utförligt tullverketskapitel beskrivs tullproceduren och urmera

synvinkel.

Införsel4.1 av varor

Normalt förs till registreras. Gods-gäller in landet skallatt vara som
registreringen varudebitering i godsredovisnings-kan sägas utgöra etten

Registreringen för skall kunna kontrollera allttullverketgörs attsystem. att
gods blir tullklarerat.

Genom tullprocedur infördes 1974 upphörde tullverketsden som
godsvården. godsvårdbefattning med I stället infördes i privat regi.

tillståndTullverket enskilda företag inrätta därtullupplag,attger
fåroförtullade förvaras tidunder kortare i awaktan deattvaror

såledesförtullas Företaget föreller tullklareras sätt.annat attsvarar en
oförtullad inte tullklareringlämnas ägtut utan attvara rum.

ocksåHemtagningssystemet, infördes 1974, innebär störreattsom en
importtillfälletdel importgodset kan frigöras omedelbart vid utan att enav

får ocksådå betalningsfrist.tulldeklaration lämnas. Importören längre
måsteFöretag vill hemtagningssystemetanvända ansöka hos tullverketsom

fåbli blihemtagare. Ansökan hemtagare ävenatt attom om anses
fåinnefatta kreditimportör, vilket innebäransökan bli tull,att attom

och avgifter betalas särskild tullräkning. Till kontroll-skatt motannan
tullanstalt tulldeklaration efter gjord hemtagning.skall hemtagaren lämna

fåOm hemtagare önskar utlämnade hemtagningsförfaran-en varor genom
det, lämnar hemtagningsanmälan till utlämningsstället.han en

får tillståndSpeditionsföretag liknande företag inteoch bli hem-att
tagare.

åtgärderMed tillåtaförtullning tullmyndighets för fri förfog-attavses
anderätt vid införsel. I samband med förtullningen fastställsöver tull,varor

skatt och avgift för vid införsel. Klassificeringenannan varor av varan
tulltaxering grunden för beräkning tull förär och bestämmandeav av om
införselbestämmelser gäller.

Förtullning efter hemtagning hemtagaresker avlämnandenär moten av
dåhemtagningsanmälan tagit hem oförtullat gods. Han inomskallen

fastställd tid till kontrolltullanstalten inlämna importanmälan med
fårtulldeklaration. Importanmälan med tulldeklaration ochupprättas

fårgodkäntlämnas ombud. Enligt ombud,tullagen har lämnagenom som
åtaimportanmälan med tulldeklaration, sig tullskyldigs betal-rätt att

ningsansvar tullverket ombudet tullkredit.hargentemot om
föregåendeFörtullning hemtagning, dvs. direktförtullning, skerutan

förtullning efter hemtagning. Godset finns dock tillgängligtsättsamma som
för eventuell undersökning.

Den direktförtullar kan kreditimportör eller kontantbetalande.som vara
En kreditimportör betalar tull, avgifterskatt och särskildmotannan
tullräkning sänds generaltullstyrelsen. Den kontantbetalandeutsom av
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till den tullanstalt förtullningen.betalar sköttsom

Antal importörer4.2

År 1985 importerade inemot 40 000 företag till Sverige till värdeettvaror
fåtal står245 miljarder Etttotalt kr. koncerner för merparten avav

tvåFärreSveriges import. 200 koncerner svarade för tredjedelar detän av
50importvärdet. Av dessa svarade de importörerna för halvatotala största

%importen. Mindre 10 det totala importvärdet belöpte flerän änav
fristående 50030 000 företag. Hela 27 dessa hademindre, ettav

300importvärde understeg milj. dessa hade 18 företag1 kr. och ettavsom
importvärde mindre 100 000 kr. Importens fördelningänsom var
importörer i tabell 4:1.belyses

År 1985 utställdes 2,7 miljoner Inemot 1,7 miljoner tullsedlartullsedlar.
hänförde sig till gods tidigare hade tagits hem. Av totala antaletsom

0,5 % till direktförtulla-tullsedlar hänförde sig miljoner eller 18 gods som
des.

Tabell 4:1.
påImportens fördelning importörer

Kategori Andel Andel AntalAntal
importvärde tullsedlarkoncerner koncerner

företag företag

0,5 66,5 000 ‘Stora koncerner 187 1 770
de 49 0,1 50,9 1 375 000 ‘därav största

Medelstora
koncerner och

262 26,3 710 000företag 4 11,7
Små 32 000 87,8 8,2 220 000 ‘

2 700 000Summa 36 449 100,0 100,0

‘ Uppskattat antal
SOU 1987:40 Datorisering tullensKälla: Ihlldatautredningens delbetänkande av

importrutiner.ochexport-

Även andelen importvärdet inte direkt tillöversättbart antalärom av
ändå dra motsvarandetullsedlar bör kunna slutsatsen sättattman om

står så också fåtalfåtal stårföretag för importvärdet,merparten ettett av
tulldeklarationerföretag för huvuddelen antalet och tullsedlar.av

enskilda importörerna företag inomFlera de största är storaav
våraelektroindustrin. Dessa samtidigtverkstads- och är största export-

Sveriges exportföretag f.ö. landets importör.företag. största är största
återfinnsimportörer företagsgruppernaBland andra de störstat.ex.stora

ocksåinom partihandeln. Till importörerna kan handelshusen,räknas dvs.
företag räkningi och i fast bedriver import- ocheget export-som namn
verksamhet.

En Speditör erbjuder ombud för importör tjänster förkrävssom en som
ståhandelstransaktion förmellan i olika länder. Speditören kanparteren

transportplanering, leverans, distribution, lagring dentransport, samt
sådandokumenthantering handelstransaktion kräver.som en
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hemtagning,Speditören utföra de ligger ikan därmed alla moment som
ocksåSpeditören förtransitering förtullning kanoch av en vara.

finns 340 företagimportörens räkning betala tullräkningen. Det anslutnaca
till Sveriges Speditörsförbund. fem tio företagAv dessa mellan ochär
betydligt de övriga.större än

Betalning tull4.3 av

tillDen betalar tull, skatt och avgift tullverket skallkontantsom annan
debiterat belopp inom 15 dagar. När betalning skett eller säkerheterlägga

får förfoga Endast litenställts importören godset. mycket delöver en av
Huvuddelen företagtull betalas kontant. importen i ställetgörs avm.m. av
Dessa debiterade avgifter särskildkreditimportörer. betalarär motsom

frånDenna inom 15 dagar den räkningentullräkning. skall betalas dag
En efter detställts tullräkning ställs drygt veckor tulldeklara-ut tre attut.

tion lämnats.
En tullräkninghemtagare har tullkredit och betalar tull motm.m. som

Mångautfärdas generaltullstyrelsen. Betalning sker postgiro.överav
överlåter åtföretag därmedbetalningen tull sitt ombud,även m.m. somav

Ombudet debiterar därefterombesörjer all hantering tullverket.gentemot
importföretaget avgifter. Denför sina kostnader inkl. tull, skatt och

från tullräkningenhemtagningsanmälan till dessnormala omloppstiden att
skall f.n. 55betalas dagar.är

Även många företag direktförtullar tullkredit. Vid direktförtull-harsom
ning blir omloppstiden den dag godset kan disponeras och den dagmellan

något ändåtullräkningen vid hemtagning kanskall betalas kortare än men
uppgå till 38 dagar.ca

hemtagningstillståndVissa företag skyldiga betala tullärutan att
m.m.innan de kan förfoga En ringa del importsänd-godset.över ytterst av
ningarna in i landet detta sätt.tas

såledesTullräkningar inom 15 Detskall normalt betalas dagar.senast
fått tillståndkan dock för vissa företag tulldeklareranämnas att attsom

med hjälp ADB har betalningsfristen förkortats. Anledningen härtill ärav
respiten för inge tulldeklarationer förlängts.att att

De beskrivna administrativa rutiner, ireglerna och tullverketsnu som
huvudsak uppbyggda för kreditimportörernaveckorytm,är enger

framgårsammanlagd kredittid 4:2.följande tabellsom av
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Tabell 4:2.
Sammanlagd kredlttld för kredltlmportörer antal dagar

Hemtagare lckehemtagare

Respit för inge tulldeklaration 11-17 014att
genomsnitt
Iulltaxering 7 4

databearbetningDataregistrering och
hos GTS; produktion och distribution

tullräkningar 19 19av
Ihllräkning betalas 15 15
SUMMA 55 38

ÖversynKälla: Illllagsberedningens betänkande Ds UD 1985:4 tullag-av
stiftningen.

Tullverkets5 bestyr mervärdeskattenmed

5.1 Inledning

Tullagen 1987:1065 singäller enligt inledande bestämmelse tull och
skatt vid införsel och tullverkets övervakningtas utannan som av varor av

införsel utförsel frågaoch Enligt 58 § ML gäller tullagen iav varor. om
mervärdeskatt vid införsel. Detta innebär denna enligtskatt denatt tas ut
vanliga tullproceduren. I själva verket mervärdeskatten denutgör numera

budgetårethelt övervägande delen tullverkets uppbörd, nämligen underav
198788 58,7 miljarder 6,5kr. miljarder för övrig uppbord.mot

innehållerTullagen vissa särbestämmelser mervärdeskatt detnärom
återbetalninggäller 28 § första tredjestycket meningen 30och §ränta

återbetalatredje Dessa innebär fårstycket. förbud belopp drasett att som
vid redovisning mervärdeskatt till länsskattemyndighet, och räntaattav av

utgåinte sådanaskall vid debitering i efterhand belopp.av

5.2 Förtullningsskyldighet

fråga tullområdetI införs till landet grundprincipenärom varor som att
fårimportören inte förfoga innandem de förtullats.över har Vid

förtullning tullverket tull och skatt införselavgifter förtar ut samtannan
I samband med förtullningen kontrollerar tullverket ävenvarorna. att

får införas, dvs. gällande införselvillkor uppfyllda.ärattvarorna

5.3 Godsregistrering

Normalt gäller införs till landet skall registreras. Dennaatt varor som
godsregistrering innebär varudebitering i godsredovisningssystemetten

skall säkerställa allt gods blir Varatullklarerat. inteatt kansom som
frigöras i direkt anslutning till i tillgränspassagen anmäls regel uppläggning

s.k. tullupplag.
För kunna redovisa godsrörelser gods för sinaoch i lageratt upp-

dragsgivare för hålleroch tullverket tullupplagen godsredovis-en noggrann
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ning. Ett tullupplag, vid uppläggning gods upptäcker isom attav
lastförteckning inteupptagna överensstämmer med de faktiskavaror
förhållandet, skyldigtär meddela detta till tullverket.att

5.4 fårVem helst uppträda tullskyldigsom som

Den anmäler till förtullning eller hemtagningsom bliren tullskyldigvara
och skall deklarera sin import.

Tullverket har slag kunder.tre av

Hemtagare. En måstehemtagare registrerad kredit-vara som
importör.
Kreditimportörer andra hemtagare.än En viktig bland dessagrupp

ombudutgörs i regel speditörer, vilka för fårnärvarandeav inte
registreras hemtagare.som

3. Kontantimportörer. En fårtulldeklaration lämnas ombudgenom
har godkänts generaltullstyrelsen. En ocksåSpeditörsom kan väljaav
själv uppträdaatt tullskyldig. När han ombud förärsom en

hemtagare eller för kreditimportör kan han välja mellanen annan att
åberopa den tullskyldiges till åberoparätt tullkredit eller sinatt egen
tullkredit, vilket innebär han åtaratt tullverket siggentemot att
fullgöra den betalningsskyldighet åvilareljest den tullskyldige.som
Som ombud för åberoparkontantimportör han regelmässigt sinen

Äventullkredit. utländska företag kanegen uppträda tullskyldigasom
och de företräds därvid någotnormalt godkänt ombud ärav som
kreditimportör i Sverige.

5.5 Tullklarering för hemtagare

När hemtagare vill hand måsteta själven han ellerom en vara, genom
ombud lämna hemtagningsanmälan.en

Alla hemtagaren har tagit hand undervaror kalenderveckasom om en
skall anmälas till förtullning eller tullklarering torsdagen iannan senast
andra veckan efter hemtagningsveckan. Anmälan till förtullning skall alltid -
oberoende hemtagningen skett vidgöras denav tullanstaltvar harsom-

till hemtagarensutsetts kontrolltullanstalt.

5.6 Förtullningsanmälan och tulldeklaration

Varor förs in till landet läggs i regelsom tullupplag fraktförareupp av
eller Förvaringstidentransporterarannan som tullupplag högstvaran. är
30 dagar.

Förtullningsanmälan pågörs blanketten Enhetsdokument. Till varje
förtullningsanmälan skall fogas faktura och andra handlingar behövssom
för förtullningen.

På enhetsdokumentet lämnas normalt tulldeklaration för Förvaran.
andra hemtagareän gäller i vissa frånfall undantag deklarationsplikten,

fört.ex. införs med eller införs förvaror enskildsom post som person

l8-KlS 2
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användning.yrkesmässighandelssyfte eller föriänannat

debiteringPreliminär5.7

iförhållanden tulldeklaration avlämnaspreliminärkanUnder vissa en
då avgifterna preliminärtfastställerslutlig. Tullmyndighetenstället för en

tullsedel.preliminäroch utfärdar en
förlänsskattemyndighetregistreradtullskyldige hosOm den är

mervärdeskattenpreliminärt bestämdadenmervärdeskatt antecknas
såsom definitiv skatt ochsådant bliri tullräkningendensätt upptagenatt

får redovisning till länsskattemyn-möjlighet i sindärigenomimportören att
mervärdeskatt.preliminärt bestämddradigheten även av
krediterar tullmyndigheten defastställts slutligtNär avgifterna har

bestämda avgifterna.preliminärt

Tulltaxering5.8

tulldeklaration motsvarande uppgifter fastställerMed ledning ellerav
fårtulltaxeringskatt ochtullmyndigheten tull och avgör om varanannan

införas.
försergranskarentill uttryckTulltaxeringsbeslut kommer attgenom

På så utfärdade tullsedelnmed sin namnteckning. denförtullningsanmälan
redovisningsnummer.antecknar tullanstalten ett

primärgranskning och sakgransk-granskningsarbetet skiljer mellanI man
Primärgranskning innebär alla tulldeklarationer granskas enbartning. att

sakgranskning innebärtekniskt hänseende, under deti formellt och attatt
främst i materiellt hänseende.vissa deklarationer granskas närmare,

Mervärdeskatten i tulltaxeringsarbetet5.9

bådeframgår ovanstående tulldeklarationer be-Som upptarav
Beskattningsvärdet exkl. skattskattningsvärde och mervärdeskattebelopp.

sådan statligmed tillägg avgift ellertullvärdet tull ochutgörs av av annan
Mervärdeskattentullverket i samband med införseln.skatt tas utsom av

regelmässigt 23,46 %med detta belopp.beräknas av
import förSkatt efter förekommer vid endastprocentsatsannan

monteringsfärdiga För 12,87 %hus. dessa beräknas skatten med av
beskattnin gsvärdet exkl. mervärdeskatten. Avgränsnin monteringsfär-gen av

problemområde mervärdeskatteområdet,inom meddigt hus utgör ett men
föremålawikande fortill den skattesatsen kommer dessa hus blihänsyn att

importtillfälle.prövning vid varjeen
frågafrån skatteplikt enligt 8 § MLUndantagen gäller iäven om

utgår för detinförsel. Eftersom mervärdeskatt helt övervägande antalet
uppmärksammas i gransknings-sändningar, kommer dessa undantag att

föremål för prövning.och bliarbetet
föreligger den infördaskattskyldighet vid införsel oberoende av om

förts in anledning, exempelvisinköpts i utlandet eller somav annanvaran
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gåva lån.eller För maskin införs under hyresavtal beräknasetten som
utgångspunktmervärdeskatt frånmed maskinens påhela värde, inte de

aktuella hyresbeloppen. Detta medför speciella värderingsproblem i fall,de
där förhyraren tillgånginte har till det aktuella försäljningspriset för
maskinen eftersom han aldrig har erbjudits köpa den endastatt utan att
hyra den.

Eftersom beskattningsvärdet vid införsel grundas tullvärdebestäm-
melserna kan det i andra frånavseendenäven skilja sig motsvarande be-
skattningsvärden vid den inrikes beskattningen. I normalfallet tullvärdetär
lika med transaktionsvärdet för dvs. inköpspriset med tillägg fraktvaran, av
och försäkring.

Tullverkets befattning med mervärdeskatten skattepliktiga interör varor,
skattepliktiga tjänster. Transporttjänster, personbefordran,utgör ärsom
i princip skattepliktiga räknas exporttjänster vid direkttransportmen som
till fråneller utlandet. Enligt tullvärdebestämmelserna skall emellertid i
tullvärdet ingå transportkostnaden för den importerade fram tillvaran
införselorten. Dessa kostnader kommer därför omfattas varube-att av
skattningen vid import.

Enligt lagen 1987:1066 frånfrihet skatt eller avgift vid införselom
utgår inte sådanaiskatt fall för tullpliktig medför tullfrihetsom en vara
enligt vissa särskilda bestämmelser i lagen tullfrihet eller enligtom m.m.
vissa föreskrifter har meddelats med Sådanastöd den lagen.som av
föreskrifter finns i tullfrihetsförordningen 1987:1289 ioch förordningen
1987:1072 förrätt resande m.fl. införa tull- och skattefritt.om att varor
I dessa fall följer skattefriheten automatiskt tillämpningen vissav en
tullfrihetsbestämmelse och erbjuder i allmänhet någrainte särskilda
svårigheter. Ett typiskt exempel svenska eller i Sverigeär förut förtullade

återinförs ha bearbetatsvaror iutan att utlandet. För tullfriasom
trycksaker införs till gåvalandet eller vederlagsom utansom annars
innehåller 8 § första stycket punkt 12 ML frånsärskilt undantagett
skatteplikt.

För postförsändelser lågtmed värde finns särskild föreskrift i 108 §en
tullagen. Enligt denna bestämmelse skall tull och skatt inte förtas utannan

varuförsändelse inkommer med denen tull ochnär skattsom post, annan
föreskrivenär för försändelsen uppgårsammanlagt intesom till 50 Omkr.

endast mervärdeskatt kommer fråga,i innebär detta skattefrihet när
försändelsens uppgårvärde till högst 213 kr.

Avgränsningen begreppet vara enligt 7 § ML medför normalt ingaav
problem i tullverkets hantering mervärdeskatten, eftersom tullverketsav
verksamhet i utsträckning inriktad på sådanastor är inbegripetvaror
transportmedel flyttbaraär över gränserna.som

Särskilda bestämmelser beskattningsvärdet i vissa fall finns i 59 §om
tredje ML.stycket Dessa regler ansluter väl till de bestämmelser om
tullindring gäller för har ellersom bearbetatsvaror repareratssom

i utlandetsätt ellerannat tillverkatshar svenskt eller i Sverigesom av
förtullat material eller med utnyttjande svenskt konstruktionsarbete ellerav

liknande svensk prestation. De problemannan kan uppkommasom
sammanhänger med den svårighetertullskyldiges i vissa fall visa vadatt
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ordningi har belagts med mervärdeskatt. En del importörersom annan
för denhar avdragsrätt tullverket mervärdeskatten föredraruttagnasom av

sådantmervärdeskatt fullabetala värdet för undvika merarbeteatt att
utredning bevisning för tillämpningmed och skulle kunna behövassom av

de berörda bestämmelserna.
En har gratis i garanti-utlandet, grundreparerats t.ex.vara som av

åtagande, från bådeblir enligt de nämnda bestämmelserna fri tull och
mervärdeskatt. Väljer emellertid den utländske säljaren sändaatt annanen

utgårförersättning den felaktiga i förstället reparera, tullattvara som
mervärdeskatt ersättningsvaransoch hela värde den levererasäven om

gratis.
En tullskyldig skall styrka uppgifterna i tulldeklarationen med faktura.

behållsFakturan överstigerkontrolltullanstalten sändningens värdenärav
år två10 000 kr. Varje arkiveras miljoner fakturaakter.detta sätt ca

Uppgifterna importör ligger till för fak-och leverantör grund ettom
återfinnas.turaregister med hjälp fakturor kanvars

Betalningsvillkor5.10

För kontantimportör tullsedeln räkning förfaller tillutgören en som
fårbetalning 15 efter utfärdandet. Varandagar emellertid inte disponeras

förrän avgifterna 15-dagarsfristenerlagda och saknar därför iär normala
fall betydelse.

För kreditimportör tullsedeln inte räkning deutgör utanen en
fastställda beloppen hos generaltullstyrelsen periodvistas upp en
utfärdad särskild tullräkning.

får från gängEn kreditimportör tullräkning tullverkets centralkassa en
varje vecka. Räkningen omfattar samtliga avgiftsbeloppnormalt harsom
påförts under sjudagarsperiod fredag torsdag enligt tulldeklara-en -
tionertullsedlar, preliminära tullsedlar och debiteringsavier. Om tullräknin-

innehåller500slutsumma räkningenkr. tullräknings-är större än ävengens
50avgift 10 Betalningenkr.. skall till centralkassans postgirokontogöras-
räkningens förfallodag infaller 15normalt dagar eftersenast som

ârutfärdandet. Varje utfärdar tullverket 380 000 tullräkningar.närmare
Den faktiska kredittiden för avgifter fråntill tullverket, dvs. räknat det

dådatum fick dådisponeras till det datum tullräkningen skallsenastvaran
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betalas, framgår följande tidsdiagram.av

Vecka

Kroditimoonör ir hemtagaresom
i 15 dagart

Hemtagaro

15 dagart O

T Homtaqningunmilanlämnas-

t lmoortanmñlanlämnas-
e Tullrikning utfärdas-
A Avgifterhmm-

Om ombud harett mottagit medel tullskyldiga för betalningav av
tullräkningar, skall ombudet enligt 26 § hållatullagen dessa medel skilda
från tillgångar.andra

Enligt gällande rätt är tullskyldig och ombud åtagitett haren sigsom
betalningsansvar för den tullskyldiges räkning solidariskt betalningsskyldi ga
för tullverkets fordran. Detta innebär tullverket alltidatt kan kräva den
tullskyldige betalning, när betalningsansvarigtett underlåterombud att
betala debiterade belopp. En förskottsbetalning till ombudet befriar alltså
inte den fråntullskyldige betalningsansvaret, han kan i vissautan fall
tvingas två gånger.betalaatt

Genom ombuden fullgör föreskriftenatt avskilja medel,att de harsom
tagit för sina huvudmäns räkning,emot blir huvudmannens tillrätt medlen
skyddad enligt lagen 1944:181 redovisningsmedel. Ett ombudom som
underlåter avskilja medlenatt sig skyldiggör till förskingring eller olovligt
förfogande.

5.11 Uppbörd

Betalas inte tull eller skatt inom föreskriven utgårtidannan restavgift.
Restavgiften 6 %är obetalt belopp, dock minst 50av kr. Nästan all
uppbörd flyter in i tullverketssom verksamhet ca 99 % frånkommer
hemtagare och andra kreditimportörer fått tillstånd general-som av
tullstyrelsen betalaatt tull och andra skatter avgifter enligtsamt särskild
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småochdatorstödmedutföraskanCentrala kontroller,tullräkning. som
enligtdebiteringarkrediteringarsamtligasäkerställerpersonalinsatser, att
ibetalningtullräkningar och ettattkommertullsedlar uppm.m.

% de99,97indrivningsåtgärder förm.m. erläggsefterfallmindre antal av
påförts räkningarna.avgifterochskatter som

tulltaxeringsbeslutRättelse5.12 av

tulltaxeringsbeslutfelaktigtskallTullmyndigheten rätta genomett
eljestmyndighetendet ellertullskyldige begäromtulltaxering den omom

Rättelseringa.intefelaktigt och feletdet ärfinner attär somatt anse
tillsåväl tullskyldiges fördeltill denomtulltaxering kan somvaragenom

nackdel.hans
uppgift i tulldek-får eftertulltaxering,beslutatullmyndighetEn omom

påförtsskatt harmedfört tull ellerfelaktig och harlaration attär annan
lågtmed för belopp.

eftertulltaxeringomtulltaxering ellergrundtilläggsdebiteringEn av
ombud kanDet betalningsansvartullskyldige.den ettriktas alltid sommot

påförts grundinte beloppförtullningsanmälaniklätt sig iha somavser
först debiteradedetefter deteftertulltaxeringomtulltaxering eller attav

betalats.beloppet har
fårtullmyndighetlokalfattatsharTulltaxeringsbeslut ensom av

beslutgeneraltullstyrelsensgeneraltullstyrelsen. Ialanöverklagas hos mot
regerings-beslut kani Stockholm, prövasförs hos kammarrätten avvars

rätten.
till länsskatte-får mervärdeskattvid redovisningdrasBelopp av avsom

omtulltaxe-återbetalas överklagande ellerinte i samband medmyndighet
ring.

kontrollverksamhetTullverkets5.13

föregående finns godsetdirektförtullninghemtagningförtullningVid utan
undersökning det skall tulltaxeras.eventuelltillgängligt för när

stickprovgodsundersökning i formskeBeträffande kanhemtagare av
tulldeklarationdeni efterhand medhemtagningstillfället för jämförelsevid

kontrolltullanstalt.till hemtagarensavlämnaskommer attsenaresom
medi sambandockså hos hemtagarenfinns undersökaMöjlighet att varor

kontrollbesök.tullverkets
importen hosingår uppgifter övervakakontrolltullanstaltensiDet att

detför undersökafrämstKontrollbesökenhemtagarna. görs att om
informationkorrekt. Besöken kanimporterade godset deklarerats omavse

medkontrollvaruundersökningar, atttullbestämmelser varorm.m.,
bok-handelsböckernakontrollskingras ellerförfogandeförbud inte av

föringsgranskning.
förverksamhet bekämpaled i tullverkets attKontrollbesöken utgör ett

tullskyldigaandra änsigriktarbrottslighet och ävenekonomisk mot
Även eller utförts ochinförtsharräkningfördenhemtagare. varaenvars
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bedriver sådanverksamhet beskaffenhet uppgiftannan som ärattav som
betydelse för kontrollen kan hämtas anteckningar eller andraav ur

handlingar, föremålrör verksamheten, kan bli för tullverketssom
kontrollbesök. Kontrollbesök såledeskan hos speditionsföretaggöras t.ex.

bokföringsbyråer.eller
Om tull eller skatt inte kan beräknas tillförlitligt vid tulltaxering,annan

omtulltaxering eller eftertulltaxering, fastställs vad skall erläggas eftersom
skälig grund skönstulltaxering enligt 24 § tullagen. Om dct finns
anledning uppgift har lämnatsanta att enligt tullagen eller enligten som
föreskrift har meddelats med stöd den fårlagen inte riktigärsom av
tullmyndigheten anlita särskild sakkunnig för fram den upplysningatt

sådanbehövs. En uppgift kan tull- ellersom skattepliktigaavse en varas
värde. Om den lämnade uppgiften visas oriktig, den lämnatärvara som
uppgiften ståskyldig för kostnaden för den sakkunnigeatt i de fall det
slutligen fastställda värdet överstiger det uppgivna med minst 10 procent.
Även tullvärdebestämmelserna innehåller sista beräknautväg attsom en
tullvärdet efter skälig grund.

5.14 Sanktioner oriktiga deklarationermot

Oriktig uppgift i tulldeklaration och vilseledande i samband medannat
tullbehandling kan i vissa fall medföra straff enligtav vara varu-
smugglingslagen. Normalt åtalväcks dock inte för mindre allvarliga
smugglingsbrott tulltillägg päförts.har Ansvar enligtom varu-
smugglingslagen inträder inte för åtgärdden frivilligt vidtar ledersom som
till tull, skattatt eller påförasavgift kan med belopp.annan rätt

Hemtagare eller ombud lämnar oriktiga ofullständigaeller dek-som
larationer riskerar förlora hemtagningstillståndetatt respektive om-
budsgodkännandet.

Tulltillägg utgåkan tullskyldig i tulldeklaration har lämnatom en en en
uppgift befanns oriktig. Tulltillägget %20som är den tull ochvara av

såledesskatt, även mervärdeskatt, påförts,annan inte skulle hasom om
den oriktiga uppgiften hade godtagits. Om tullskyldig frivilligt har rättaten

påförsoriktig uppgift inte tulltillägg. fårTulltillägg helten efterges detnär
belopp kunde ha undandragits felaktighetensom ärgenom att anse som
ringa. För närvarande gäller detta det undandragna beloppet under-om
stiger 0001 kr.

I varusmugglingsmål frågaoch i tulltillägg frånanförs ofta deom
tullskyldigas sida den undandragna ändåmervärdeskattenatt skulle ha varit
avdragsgill i led ochett statsverket därför inteatt skulle gjortsenare ha
någon reell förlust möjligen i Sådanaräntehänseende.utom harargument
dock i allmänhet inte vunnit gehör hos de dömande eller beslutande
instanserna. I den proposition föregick införandet tulltillägg prop.som av
198586:41 förordade departementschefen påförastulltillägg skulleatt
även mervärdeskatteregistrerade importörer grund viss importattav
inte redovisats lågteller för angivnaatt varuvärden till ledning förangetts
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fastställande mervärdeskatt.tullverkets av

Resursfrågor5.15

1969från januarimed den 1införas ochskulleNär mervärdeskatten
årsarbetskrafter detförtill 40för tullverketresursbehovetbedömdes

därvaruskatten,den allmännaförväntades i jämförelse medmerarbete som
endast föruppbörddebitering ochhade haft handi huvudsaktullverket om

tidVid dennai det skattesystemet.konsumenterdem att anse somsom var
tjänstemänofñcialtulltaxering där tullverketsmedtillämpades ett system

Fråni tullsedlarna.räknade skattenbeskattningsvärden ochfastställde ut
obligatoriskt1974 tillämpas i tullverketjanuarioch med den 1 ett

uppgifter.kontrollerandehuvudsakdär tullverket i hardeklarationssystem
grund förstatistisktavsändningsland och utgörTullvärde, m.m.nummer

importeradstatistiska värdet för utgörimportstatistiken. Det varaen
fastställandeförgällerberäknat enligt de reglervärde avsomvarans

utgåendeutgångspunkt från ochtulldetta tullvärde ochMedtullvärde.
mekanisk procedur,beräkningen mervärdeskattblirskatt somenavannan

föremål besparingdatabehandling. Denbli för automatiskfördel kanmed
sådanauppstå mervärdeskatttullverket inte skullekunde ta ut avomsom

tullverketlänsskattemyndighet harregistreradeimportörer hosär avsom
årsarbetskrafter. 3 till 4dessa skulle10 till 15 Avtill högstuppskattats

återstoden lokalaregionala ochgeneraltullstyrelsen och hosfinnas hos
tullmyndigheter.

Punktskatter6

mervärdeskatt,tull,till landet tullverketVid införsel tar utav varor
vidpunktskatterinförselavgift. Bestämmelsernaochpunktskatt omannan

redovisas dessaföljandei punktskatteförfattningarna. I detinförsel finns
bestämmelser.

skattskyldig.punktskatteförfattningarnaI olika ärde somanges vem
i sinredovisningsskyldighetmedför principSkattskyldigheten i tursom

redovisningsskyldigeDen ärinnebär bl.a. skatteredovisning skall ske.att
registrering hosför redovisning obligatoriskskyldig anmäla sigatt

skattepliktigatvå innan denbeskattningsmyndigheten, vanligen veckor
Ändras förhållanden tagitspåbörjas deellerverksamheten övertas. som

under-beskattningsmyndighetenregistrering skalli anmälan omupp en
aktiergäller för stämpelskattdetta. Särskilda bestämmelserrättas om

Från i detta sammanhang.dessa bortseslotterivinstskatt. skatteroch
Hospunktskatter.beskattningsmyndighet förRSVRiksskatteverket är
Förtill punktskatt.skattskyldigadeRSV finns register över ärett som

utgår perioderfortlöpandeförintelotterivinstskattstämpelskatt och som-
några registrering.bestämmelserintefinns dock om-

yrkesmässigtendast dengällerFör punktskatterna att somvaror
därmedskattskyldig ochinom landetskattepliktiga ärtillverkar varor

skattepliktig importerasRSV. Omskyldig registrerad hosatt varaenvara
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någon importörenskall betala punktskatt till tullmyndigheten vidav annan,
importtillfället.

I fråga de flesta punktskatterna finns emellertid möjlighet förom en
importörerstörre ansöka registrering skattskyldig hos RSVatt om som

s.k. frivillig registrering. Denna möjlighet har tillkommit för dessaatt
importörer inte skall diskrimineras förhållandei till inhemska producenter.
Registreringen hos RSV innebär nämligen hålladen skattskyldige kanatt
obeskattade lager och därmed förlänga sin kredittid.

Systemet med frivilligs.k. registrering innebär måstetullmyndighetenatt
tillgångha till uppgifter vilka importörer registrerade RSVär hosom som

såledesoch inte skall erlägga skatt vid införseln. RSV lämnar därför
vecka lista, Förteckning importörer tillöver generaltullstyrel-varannan en

I listan finns uppgifter registrerade och avregistreradesen. om
importörer.

Från tullmyndigheten lämnas RSVtill särskilda uppgifter impor-om
terade motorfordon importör, skattepliktiga fordon m.m..

7 Länsskattemyndigheternas erfarenheter nuvarandeav
bestämmelser

Riksskatteverket har i skrivelse den 30 augusti 1988 till länsskattemyn-en
digheterna begärt in myndigheternas erfarenheter tillämpningenav av
reglerna införselmoms. I detta kapitel sammanfattas de synpunkterom
länsskattemyndigheterna lämnat. Riksskatteverkets återgesiskrivelse bilaga

7.1 Allmänna synpunkter

Den tullverket debiterade införselmomsen redovisas i ordningav samma
och enligt regler ingåendegäller för skatt. Desamma som annan
nuvarande bestämmelserna införselbeskattning medför därförom av varor

någrainte egentliga administrativa problem för länsskattemyndigheterna.
Den dubbla hanteringen medför dock självfallet administrativt ochett
kontrollmässigt merarbete påfördaden tullverket införsel-attgenom av

i avlyfts och därmedstort upphov tillsett antalmomsen ett stortger
återbetalasnegativa deklarationer länsskattemyndigheterna.att av

Flera länsskattemyndigheter framhållithar bl.a. det nuvarandeatt
med införselmoms importen sker försystemet när mervärdeskatteskyl-en

digs framstårräkning otidsenlig omgång.och Någrahelt onödigsom en
länsskattemyndigheter vidare den nuvarande införselbeskattninattanser gen
i sig medför kontrollproblem. Införselmomsen medför ökat antalett
kontroller toleransnivånökaroch beloppsmässi vid länsskattemyndi ghet-

deklarationskontroll. Några dessa återgeskontrollproblem i deternas av
följande.
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Kontroll negativa deklarationer7.2 av

återbetalades1988 58 fördelat drygtUnder sammanlagt miljarder kr.ca
Återbetalningåterbetalningstillfällen. negativa490 000 grundad

återbeta-deklarationer utgjorde 442 000. Under 1980-talet har antaletca
lningar fördubblats. Hur del de negativa deklarationernastor somav

frånhärrör tullverket debiterad införselmoms inte Störrekanav anges.
delen länsskattemyndigheternas granskningsverksamhet emellertidharav
varit inriktad negativa deklarationer. Riksskatteverket harmot genom
riktlinjer för länsskattemyndigheternas verksamhet sökt länensstyra

från negativa deklarationer till granskninggranskningsverksamhet av
positiva deklarationer.

angivit %Länsskattemyndighcten i Stockholms län har 20att av
åtmervärdeskatteenhetens kontroll negativa de-ägnasresurser av

klarationer. Enligt myndighetens uppfattning har inte oväsentlig delen av
frångranskningssignalerna i det maskinella kontrollsystemet negativa

ingåendedeklarationer sin grund i den inrymmer införselmoms.skattenatt
Flera länsskattemyndigheter har anfört slopande införselmom-att ett av

innebära minskat negativa deklarationer. Därigenomskulle antalettsen
särskilda kontrollinsatser negativa deklarationerskulle behovet blimotav

ÖstergötlandsLänsskattemyndigheten imindre. slopandetlän attmenar av
införselmomsen med sannolikhet medföraall skulle skulleatt resurser
komma frigöras. Frigjorda skulle enligt länsskattemyndighetenatt resurser

från negativakunna kontroll deklarationer till branschvisastyras av
momsspeciñka företagkontroller, kontroll och till kontroll positivaav av

deklarationer.

ingåendetidigt avdragen skatt7.3 För

Enligt huvudregeln i 17 § första stycket ML inträder till föravdragrätten
ingående dåredovisningsperiodskatt under den förvärvet eller införseln

redovisningssedenligt god har bokförts eller borde ha bokförts. Avdrag för
får framgårinförselmoms 17 § tredje ML dockstycket görassom av- -

först den skattskyldige har mottagit tullverket utfärdadnär en av
tullräkning.

ingåendeLänsskattemyndigheternas har i första handkontroll skattav
inriktats för införselmoms gjorts ikontrollera avdraget rättmot att om
redovisningsperiod. Flera länsskattemyndigheter har kunnat konstatera att

för tidigskattskyldiga gjort avdrag för införselmomsen i redovis-en
åberopatningsperiod. De skattskyldiga därvid bestämmelserna i 17 §har

första ML, tagit i tredjesycket bestämmelsernaöveransettsom man
stycket.

Den redovisar avsnittmervärdeskatt enligt bokslutsmetoden sesom
får ingående2.6 dra först i sistaskatt leverantörsskulder den dek-av

räkenskapsåret.larationen för Detta dock inte avdragetgäller baserasom
fårinförselmoms. I dessa fall förstavdrag ske tullräkningennär

Länsskattemyndigheternamottagits. kunnat felaktigheterhar konstatera
i detta avseende. Somäven stöd för det för tidiga avdraget har be-
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åberopats.i 17 § första stycket MLstämmelsen

ingåendeför skatt7.4 Bristande underlag avdragen

ingående måste faktura ellerAvdraget för skatt kunna styrkas genom en
Någrahandling. länsskattemyndigheter har uppmärksammatmotsvarande

ingående bristfälligaför skatt gjorts med felaktiga elleravdrag haratt
ingåendeSåledes förunderlag. förekommer avdraghandlingar attsom

Såväl tullsedel tullräkningskatt med tullsedel underlag.sker somsom
Likasåinnehåller förekommer endastuppgift momsbelopp. attom

medan själva varufakturantullmomsfakturan finns i räkenskaperna
säljare införselmomsen och däreftersaknas. När utländsk förskotterat

återkräver ibland handling iden köparenden svenska köparen saknarav
avdraget.form tullsedel eller expeditionsnota styrkerav som

speditör7.5 Införsel med hjälp av

påFlera speditör harproblem uppkommerlän har pekat när ensom
anlitats för införseln.

framhåller sålundaLänsskattemyndigheten i Stockholms län att myn-
reciprocitetsprincipendigheten sin kontrollverksamhet märkt attgenom

importaffär.varit inblandad ialltmer spel speditörnärsatts en enur
utfördaspeditörerna systematiskt i slutetfakturerar leveranser av en

får kunderna avdrag iredovisningsperiod. Detta till följd yrkaratt en
utgåendeperiod speditörerna regelmässigt deklarerar den skattenmedan

Även någoti avseendeperioden efter. rättsläget i detta oklartärom
tillvägagångssätt,förlorar idag dettastatsverket räntaränta en som

Länsskattemyndigheten i Skaraborgs länkommer speditörerna tillgodo.
bestårdel räntevinsterspeditörernas inkomster tillatt stor sommenar av

skattskyldigheten till mervärdeskatt ochuppkommer den frivilligagenom
till kreditimportörer.de tullverketatt utsettsgenom av

ÄlvsborgsLänsskattemyndigheten det enligt nuvarandei län pekar att
någon speditör frivilligtordning inte föreligger skyldighet för begäraatt

inträde inteEftersom speditör frivilligtinträde. saknar äger rätt atten som
råder hosdebitera i sina fakturor i samband med införseln oklarhetmoms

Detinträde. kanuppdragsgivaren tidpunkten för avdragsrättens varaom
svårt för speditör frivilligt inträdeuppdragsgivare haravgöraatt enen om

också registrerad tilleller inte. speditören kan regeloch ärvara som --
förmervärdeskatt verksamhet.annan

länsskattemyndig-Den nuvarande införselbeskattningen medför enligt
Östergötlandsi eftersom speditörerna iheten län risk för dubbelavdrag,

många slutligfall preliminärdebiterar införselmomsen i avvaktan
Örebrodebitering. Länsskattemyndigheten i detlän konstaterar att

ingående beloppförekommer avdraget för skatt ibland hela detatt avser
fårspeditören flera handlingardebiterat sin kund. Importföretaget ofta

innehållaspeditörens En handlingarutlägg. dessa kanupptarsom av
beståendeendast totalsumma mervärdeskatt, tull och punktskatter.en av
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Med det nuvarande kan enligt länsskattemyndigheten isystemet -
Västerbottens län importör anlitar skattskyldig Speditör tvingasen som en-
betala införselmoms omedelbart ha till avdrag. Dettautan att rätt
förhållande uppkommer speditören kräver förskottsbetalningnär utan att

erhållitha tullräkning.

åtgärderSkatteförvaltningens7.6 med anledning
tullverkets beslutav

ÖstergötlandsLänsskattemyndigheten frågani län tullverketstar upp om
påföring sådana dås.k. tulltillägg i fall införselmoms avdragsgill hosav -
skattskyldig till mervärdeskatt hos länsskattemyndigheten debiteras med-

lågtför Myndighetenbelopp. framstårdet obilligtatt attanser som en
beskattningsmyndighet debiterar särskilda avgifter i fall skattedebiteringen

lågblivit för såvälavdragsrått föreligger för den ursprungligtmen
debiterade införselmomsen för tilläggsmomsen. Länsskattemyndighe-som

sådananför svårordning motiveraten att är för de skattskyldiga ochatten
detta medför minskad tilltro tillatt mervårdeskattesystemet ochmenar en

till beskattningsmyndigheterna.
Enligt länsskattemyndigheten i Malmöhus län har myndigheten i flera
återregistreratfall återbetalaföretag för kunna tullverket efter-ett att av

debiterad införselmoms.

Övriga7.7 synpunkter

I det nuvarande finns det enligt länsskattemyndighetensystemet i
Stockholms län förlustrisk inbyggd. Kreditimportörerna haren ren
nämligen i vissa lägen möjlighet ingåendeöverskjutandeatt skatt
återbetald från skatteförvaltningen innan betalning skall ske till statsverket.
Om företaget obeståndär löper tullverket risk tullräkningen aldrigatt
betalas.

När företagsvenskt hyr dyrbar frånmaskinutrustningett utländsktett
företag debiterar tullverket mervärdeskatt hela varuvärdet. Det svenska
företaget saknar egentligen avdragsrätt. För materiellt riktigtatt ett sett

uppnås någraresultat skall ihar fall det utländska företaget länsskatte-av
myndigheten i Malmöhus län driva verksamhet här i landet ochansetts
därför registrerats till mervärdeskatt.

ingåI tullpliktiga värde skall bl.a. transportkostnader, provisio-en varas
emballage, lastnings- och lossningskostnader. Importmomsen beräknasner,

detta tullvärde samtidigt för flera dessa kostnader dessutomsom av
mervärdeskatt i Enligterläggs landet. länsskattemyndigheten i Malmöhus
län isker dessa fall dubbelbeskattning, vilket snedvrider verksamhetensen
mervärdeskatteredovisning. Kontrollresurser kommer brukas i flera fallatt
där naturlig förklaring återbetalningar.finns till Problemeten stora
förekommer enligt länsskattemyndigheten ofta bland utländska företag med
svenska dotterbolag. Det påpekasbör i detta sammanhang den äratt
tullskyldig till förtullning. erhållerDen debiteringensom anger en vara som
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införselmomsen behöver inte importgodsetsav ägare eller köpare.vara
Länsskattemyndigheten i Kristianstads påpekarlän i samband medatt

importerade påförs ånyoreturer skatt vid ersättningsanskaff-av varor
ningen. återbetalningHar inte skett kommerännu den skattskyldige att
drabbas likviditetsmässigt.

Om fårtullverket inte betalt speditör saknar frivilligt inträdeav en som
kräver tullverket speditörens kund. Enligt länsskattemyndigheten i
Göteborgs och Bohus län uppkommer därvid problem därigenom att
speditörens kund inte har avdragsrätt för det belopp han erlagt till
speditören. Betalningen till speditören nämligen inteutgör avdragsgill
ingående skatt.

8 Införselmomsen inom EG

I detta kapitel nuvaranderedovisas de reglerna mervärdebeskattningom
i samband med införsel, och de förslag till förändringar aviseratssom

den s.k. vitboken.genom

8.1 Nuvarande regler

Import- och exportbeskattningen inom EG hanteras i flertalet ländernu
motsvarande vidsätt beskattning och import i Sverige.som exportav

Detta innebär avlyft all skatt vid dvs. nollbeskattning,av export, och
importbeskattning vid Från dettagränsen. awikermönster EG:stre av
medlemsländer, nämligen Belgien, Holland Luxemburg.och I dessa tre
länder har importbeskattningen det gällernär skattskyldiga till mervärde--
skatt frånflyttats gränserna och sker i stället inom för detramen-
ordinarie deklarationsförfarandet. Export- importtransaktioneroch mellan
Benelux-länderna måste därvid ske vid bestämda gränsstationer och med
särskilda dokument.

I Storbritannien tillämpades årenunder 1973-1984 ordningen som
innebar tullmyndighetenatt endast debiterade mervärdeskatten för
importörer registrerade skattskyldiga tillsom var mervärdeskatt.som
Någon betalning gjordes inte till tullmyndigheten all redovisningutan
gjordes i stället i den vanliga mervärdeskattedeklarationen. Den av
tullmyndigheten debiterade skatten fördes utgående skatt ochupp som

Årkvittades motsvarande ingåendeavdrag förmot ett skatt. 1984 infördes
i Storbritannien i dragett system stora det tillämpasmotsvararsom som nu
i Sverige.

Ett förslag med uppskjuten beskattning diskuterades tidigare inom EG,
s.k. zero-rate-notificationett Detta innebarsystem. nollbeskatt-system en

ning och beskattning importen.exporten Införselmomsenav en skulleav
redovisas i den vanliga mervärdeskattedeklarationen. Varje skulleexportör
med denna metod redovisa all namnexport exportör importör och
varuslag till sitt lands skatteadministration.eget Uppgifterna skulle
vidarebefordras till importlandets skatteadministration. Detta skullesystem
medföra motsvarande skattekredit Benelux-ländernas innebär.som system
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Både zero-rate-notitication-systemet byggerBenelux-systemet och
mervärdeskatte-I EG:s fjortondeuppskjuten redovisning.principen med

inte skulle1982, föreslogs mervärdeskattdirektiv, lades fram attsom
registreradeimporten föruppbäras i samband meddebiteras och

varuhandeln mellanförslaget underlättaskattskyldiga. Syftet med attvar
antagits EG-EG. Detta direktiv har aldrigmedlemsländerna inom av

inaktuellt i med beslutetFörslaget blivit ochparlamentet. har attnumera
inre marknad.skapa en

förändringarFörslag till8.2

från 1957. EnEG-samarbetet ligger Rom-fördragetTill grund för
åstadkomma enhetligmålsättning fördragetmed att gemensamenvar

tillkomstRedan vid fördragetsmarknad bland medlemsländerna.europeisk
skillnaderna iansåg utjämnadet bli nödvändigtskulle attattman

målsättning.uppnåför dennabeskattning mellan medlemsländerna att
samordningdärför arbetatInom kommissionen har avenman

införtsmedlemsländer haroch i samtligamedlemsländernas skattesystem
förutsättning för med-mervärdeskatt och mervärdeskatt utgör nytten

År delvisverksamhet skulle1970 gemenskapenslemsskap. beslöts att
enhetligDetta förutsatte bl.a.finansieras genompmervärdeskatten. en mer
Genommervärdeskattesystem.olika medlemsländernasskattebas hos de

uppnåddes 1980-detta. Undermervärdeskattedirektivet 1977det sjätte
uppnååterupptagits fullständigt enhetligförtalet har strävandena att en

tilluppdrag lämna förslag1985 kommissionen imarknad. I fick attmars
inreför genomförandet dentidtabelldetaljerat ochett avprogram en

utgången år vitboken.Resultatet blev den s.k.före 1992.marknaden av
åtagandeninnehåller fråga tjänstermed ochDenna i handeln varorom

huvudområden, tekniskaborttagande fysiska,nämligenhänförliga till tre av
avgiftsmässiga handelshinder.och

enligt vitbokenEtt de inre kräverupphävande gränserna enav
skattenivâerna. För gränskontrollernabetydande inbördes anpassning attav

inom vilketutvecklasskall kunna bort krävs vidare systemtas att ett
försälj-försäljningar behandlaskan sättöver gränserna samma som

Vid inomningar inom enskilda medlemsländerna. köpde över gränserna
således i det andraEG säljaren full mervärdeskatt köparenskall kräva av

säljarens momsredovisning. Samtidigtlandet, avdrag för iutan exporten
för importen,vid importaffär ha full avdragsrättskall köparen oavsetten

i vilket EG-land momsfakturan utställts.annat
Även det enligtnuvarande regler inom gemenskapen slopas ansesom

åstadkommai fortsättningenkommissionen nödvändigt även attatt
i därtjänst tillfaller det landmervärdeskatten för viss eller statenvaraen

principernaDetta följer de allmännaeller tjänsten konsumeras. avvaran
också nödvändigt med hänsyn tillmervärdebeskattningenför och är

fiskala intressen. Om land har exportöverskott,regeringarnas ett ett stort
den imeningen mervärdeskatten skalldet inte exporten stannaär att

regering.tillfalla dessexportlandet och
överflyttningen mervärdeskatten tillFör möjliggöra konsum-att av
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tionslandet uppstår behov särskiltett clearing-systemett för gemenska-av
dennär särskilda import- och exportbeskattningenpen avskaffas.

Ett clearingsystem skall säkerställa överskjutandeatt mervärdeskatt
från nettoexportörerde länder är tillförs de ländersom är netto-som
importörer. Inom gemenskapen innebär det särskilt Förbundsrepublikenatt
Tyskland, Holland, Belgien och Luxemburg skall tillskjuta skatt till
clearingen, medan särskilt Frankrike, Storbritannien och Danmark erhåller
utbetalningar. Beloppen kan betydande. Kommissionen har beräknatvara

frånbetalningarna Förbundsrepubliken Tyskland till 20 miljarderöver kr.
årför 1986.

årUnder 1986 diskuterades relativt kompliceratett clearingsystem. Det
krävde bilaterala clearingåtgärder mellan varje land, och skulle bl.a.
nödvändiggöra de skattskyldigasatt mervärdeskattedeklarationer komplet-
terades med detaljerade uppgifter import tillexport ochom resp. vart ett

de övriga länderna.av
I den modell under 1987 framförts kommissionen,som av men som

inteännu tagit formen slutligt förslag till direktiv,ett förespråkasav en
enklare lösning. Den påbygger centralt clearingkontoatt ett upprättas och
administreras kommissionen. Nettoexporterande länderav skall betala till
detta konto och nettoimportörerna får utbetalningar därifrån, bådai fallen
månadsvis. In- och utbetalningar från eller till visst land bygger iett princip
helt de uppgifter lämnas till clearingssystemet.som

I samtliga fårländer de skattskyldiga i sina mervärdeskattedeklarationer,
utöver vad sker, lämna uppgiftersom totalt debiteradnu skatt förom

till övriga EG-länder,export totala avdrag frånavseende import övrigaresp
EG-länder. Med hjälp deklarationerna kan varje land beräknaav sin totala

månadnettoposition månad.för I enlighet fårdärmed inbetalning till
clearingkontot återbetalninggöras, eller därifrån begäras.

Det naturligtvisär nödvändigt de uppgifteratt lämnas till clearingensom
tillförlitligaär och de kan kontrolleras.att Kommissionen har lagt fram en

rad förslag detta område. Man konstaterar dock enbart slopandeatt ett
de nuvarandeav och importreglernaexport- i sig självt innebär stora

fördelar kontrollsynpunkt och detur samarbeteatt nödvändiggörssom av
clearingen också kommer få positivaatt verkningar för kontrollen.

För underlätta förfarandetatt avsikten ocksåär skattskyldiga medatt
låg omsättning skall frånundantas clearingen. En gräns motsvarande en
årsomsättning 250 000 kr. lämplig. Vidareom ca skall försäljningallanses
i detaljhandeln frånundantas clearingen. Detta gäller dock inte postorder-
handel mellan länderna.

Om allt fungerar det tänkt kommerär inbetalningarna tillsom clearing-
blisystemet att större än utbetalningarna. Detta beror förvärv tillatt

företag med skattepliktig verksamhet, eller förvärv till privatpersoner,
inte upphov anspråktill avdrag för EG-import.ger Det överskott som
uppkommer i clearingen skall fördelas till länderna enligtut särskilden
ordning.

Kommissionen publicerar fortlöpande tidtabeller för det planerade
genomförandet vitboksprogrammet. I fråntidtabellenav oktober 1987 har

målsatts direktivförslagenattsom mervärdeskattesatser importbe-ochom
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ministerrådet 1989.itill bindande beslutkunnaskattningen skall tas upp
lämnasdirektivförslagslutligtFör clearingsystemet att ett avsesanges

Något slutligtföreligga 1990.slutligt bör1987 beslutunder och att ett
inte lämnats.clearingsystemet har dockförslag beträffande ännu

införsel tjänsterBeskattning8.3 avav

vid införselgällerkortfattat de reglerI avsnitt behandlasdetta avsom
då i Danmark.EG speciellttjänster inom och

EG

mervärdeskattedirek-EGzs sjättebeskrivits innebördenI avsnitt 8.2 har av
marknaden kommerinrevad införandet den atttiv och gemensammaav

medföra.
någotintetjänsteimporten byggerbeträffandeEG:s regler

medFrågan tjänsterbeskattningEG.importbegrepp inom avom
reglerprincip EG:s allmännaitill medlemsländeranknytning icke avgörs av

tillhandahållen. tillhan-Om tjänsttjänst skall ansesenen ansesom var
Medi land.dahållen så dettatjänsten beskattasmedlemsland skalli ett

medlemsländerickemedlemsländertill skattebaserna hoshänsyn att resp.
vid vissaför medlemsstatmöjligheterolika, finns det attkan envara

frångå tjänstEGzs reglericke medlemsländertransaktioner med om var en
tillhandahållen.skall anses

huvudregelnvidkommande innebärtjänsteföretagsFör svenska att
tillhandahållennämligenEn tjänsttill EG inte beskattas.export varaanses

sådant, däravsaknadtillhandahållaren vidsitt driftställe eller,där har av
emellertid vissatillhandahållaren sjätte direktivetbosatt. Iär anges

falli de flestainte redovisas härundantag. Dessa undantag avsersom --
tillhandahållssådana nationsgränserna.tjänster ofta översom

Danmark

utgår omsättningvidskattEnligt den danska mervärdeskattelagen av varor
från utlandet.vid införselyrkesmässigtjänster i verksamhetoch samt

och tjänsteromfattar allaSkatteplikten generell denär att varorgenom
I Danmarkuppräkning iundantagits lagen.inte särskilt genomsom

mervärdeskatten.administrerar tullmyndigheten hela
bemyndigande iavgifter med stödMinistern för skatter och har ettav

iimportskatt tjänsterförordnatdanska mervärdeskattelagenden om
föremål för importbe-blifall. Nedan vilka tjänster kanvissa somanges

skattning.

Reklamtjänster.a.
rådgivningsverksamhet, projek-ingenjörer,Tjänster avseendeb.

andra liknandeadvokater och revisorerteringsverksamhet, samt
tjänster.
Databehandling informationslämnande.ochc.
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d. Tjänster från vikariebyråer vikarbureauer.
Åtagande helt ellere. att delvis underlåta antingen utövaatt en
yrkesmässig erhvervsmaessig verksamhet eller nyttja vissaatt
immateriella rättigheter upphovsrätt, licenspatenträtt, rättighet,
varumärkesrätt, faellesmaerker och mönsterrätt andrasamt
liknande rättigheter.
Uthyrning lösöre, med undantagav alla slags transportmedel.av
Tjänster utföres mellanmän,som handlar iav som ochannans namn
för andras räkning, under förutsättning verksamhetenatt rör
tillhandahållande tjänster angivetav slag.av ovan

11:a. Tjänster avseende fast egendom, belägenär i Danmark. Dettasom
inkluderar tjänster fastighetsmäklare, fastighetshandlareav m.fl. samt
projekterings- rådgivningstjänster.och

b. Arrangemang avseende idrott, underhållning,m.m. undervisning,
vetenskap under förutsättningm.m., att är mervärde-arrangemanget
skattepliktigt och faktiskt genomförs i Danmark.
Arbete utfört lösörec. i Danmark.

d. Sakkunnig värdering lösöre i Danmark, underav förutsättning att
värderingen är mervärdeskattepliktig.

Beskattningen uppräknade tjänster tillgårav nu följande Vidsätt.
inköp i utlandet skall köparen påföras dansk mervärdeskatt, inteom
mervärdeskatt påfördredan är EG-land. Importskattereglernaettav syftar
till tjänsteratt skall mervärdebeskattas i Danmark eller i EG-landannat

tjänsternanär utnyttjas helt eller delvis i Danmark någoteller i EG-annat
land.

Köparen såvälhar upplysnings- betalningsplikt förhållandeisom till den
danska tullmyndigheten och dessa skyldigheter straffsanktionerade.är
Tullmyndigheten kan bl.a. förordna hur köparens räkenskaperom skall

utformade för fullgörandetvara skyldigheterna.av
En mervärdeskatteregistrerad köpare skall dock inte påföras någon

importskatt för sina inköp, han har full avdragsrättom vid motsvarande
inköp i Danmark.

Om den utländske säljaren tjänsten är mervärdeskatteregistreradav i
Danmark, så skall denne debitera mervärdeskatt.

Enligt frånuppgift det danska skatteministeriet fungerar importbe-
skattningen tjänster bra.av

överväganden9

9.1 Bakgrund

I KIS uppdrag dir. 1987:30 ingår förutsättningslöstatt fråganpröva om
fortsättningsvis skall ha generell beskattningen all import ellerav om

kan uppnå administrativaman eller andra vinster för samhället eller för
enskilda näringsidkare begränsa beskattningengenom att till omfattaatt
endast de fall där importen sker eller för icke mervärdeskatteskyldigasav
räkning, dvs. de fall där skatten får reell effekt.
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skatteberedningenallmännauppmärksammades redanfrågaDenna av
sågBeredningen1964:25 Nytt skattesystem.SOUbetänkandei dess

import-generellupprätthålla principeninackdelarpraktiska enatt om
tillimportbeskattning upphovSålunda generellskulle enbeskattning. geen

rationalise-skulleVidaretullverket.arbetsbelastning förökadväsentligt
allvarligtimportentullbehandlingenförenklasyfteringssträvanden i att av

del importenbetydandehärvidpekadeförsvåras. Beredningen att aven
Motomfattande.blikomma äntullfriheten skulle atttullfri och merattvar

mervärdeskattenmeddå bestyrtullverketsbakgrund föreslogsdenna att
Detta innebarprivatimporten. atttill den s.k. manskulle begränsas

draharimportörer rättyrkesmässiga attunderlåter skatt avta utatt som
mening detberedningensEnligtskatteredovisning. syntesföljandei närmast

skattskyldig och därochberörbeskattningmedonödigt sammaensomen
skatteredovisning kan näravidskatteavdragetimport ochvidskatteuttaget

sammanfalla i tiden.
sågsbeskattningindirektbl.a.förslagskatteberedningensAllmänna om

1967:10, Del 1Stencil FibetänkandeI sittutredning.över enav
skattebered-tillÖversynsutredningen allmännasiganslötMervärdeskatt

Ettborde ske.införselbeskattningen avsteghurförslagningens avom
ansågsmervärdeskatteprincipentillämpningstriktfrån principen avenom

desåväl tullmyndighetenförpraktiska fördelarväsentligaerbjuda som
vidomgång skattonödigtedde sig ta utDet attskattskyldiga. som en

nästföljandeavdragsgillt vidbeloppmed ärinförseltillfället ett som
Översynsutredningen begränsningenbetonadeskatteredovisning. att av

mervärde-någon inskränkning ireellinte innebarimportbeskattningen
slutligapåverkade denskatteeffekteninteBegränsningenskatten.

generelladessmervärdeskattenheller inteoch förtogkonsumenten
karaktär.

berördesvaruinförseltillämpasFrågan beskattningen skullehurom
Föredragandenmervärdeskatt.1968:100 införandetsärskilt i avomprop.

hadeimportbeskattningenbegränsningenansåg förslagetatt avom
delmed alltfördelar. I och störrepraktiskaavsevärda att avrent en

mervärdebeskattningfrån innebär generelltullimporten undantas aven
värderingskall underkastasimporten alla gränsenatt envaror som passerar

import.för tullpliktiggällerefter reglerskattedebiteringoch samma som
betyder ökadsådan tillämpning mervärdeskattenFöljden avav en

ansåg vissaemellertidFöredragandentullverket.arbetsbelastning för att av
konkurrensteknisksynpunkter samtframförda artremissinstanser av

sådan imervärdeskattbetydelseskattebortfallriskerna för attvar av
medför ökadeutgå dettaimportallprincip borde även att resurserom

för tullverket.krävs
mervärde-medhartullverketbeskrivits det bestyr5I kapitel har nu

tulldeklarationsförfaran-1974inträffadeförändringarStora när ettskatten.
behovtullverketsminskadeförfarandemed dettaI ochde infördes. av

mervärde-Behandlingenmervärdeskatten.hanteringenför avavresurser
därför knappastDettulltaxeringsförfarandet. ärintegrerad iskatten är

admi-använder förtullverkethurmöjligt storaatt somresurserange
framgår5.15 dockavsnittinförselmomsen. Av attnistrationen enbartav
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det f.n. inom tullverket bedöms arbeteatt motsvarande högst 10 till 15
personår skulle falla bort verket inte administrerade importmomsen.om

Vi kan konstatera vidatt tidigarenu tillfällenettman övervägtpar hur
mervärdebeskattningen import borde utformas. Flertaletav viktiga
principiella och frågeställningarpraktiska har därvid berörts. ställningstag-
anden har självfallet gjorts med ledning värderingar rått vidav som
beslutstillfällena.

På områdenvissa har emellertid utvecklingen gåttsnabbt vidare efter
det beslut 1968 fattadesatt den tekniska utformningenom införselbe-av

Årskattningen. 1972 sålundaslöts frihandelsavtalett mellan EG och
EFTA-länderna. Härmed kom ungefär 75 % Sveriges importav att
omfattas frihandeln. Ihllawecklingen förav industrivaror mellan EG och
EFTA vidareär helt genomförd sedan 1984. Ursprungsreglerna förenklas.
Detta har medfört denatt övervägande delen alla importsändningarav

tullfria iär Sverige. Inumera dessa fall beräknar, fakturerar och uppbär
tullverket endast mervärdeskatt från importörerna.

I 198687:66 Sverigeprop. och denom västeuropeiska integrationen
uttalas vi skall medverkaatt i EFI‘A:s och EG:s arbete skapa ökadatt
rörlighet för tjänster, människor och kapitalvaror, i Västeuropa. Den inre
marknad EG håller förverkligasom innebärnu att gränskontroller-att

mellan EG-ländernana skall undanröjas. För detta skallatt möjligtvara
Skattesatsermåste bl.a. former för debitering och för mervärdeskatt och

andra varuskatter ändras. frågaI mervärdeskatten vidom handelavses -mellan EG-länderna skattefrihet vid och därmed återbetalningexport- av
överskjutande ingående skatt och beskattning vid importny upphöra.att
Skatt debiterad i land blir iett stället avdragsgill i Någonland.ett annat
intern gränskontroll motiverad mervärdeskatt behövs därmedav inte.

Mervärdeskatt införsel såledesär ordning medverkar tillen som
behov gränskontroll i sambandav med utrikeshandel. Detta gäller tilläven

Önskarviss del vårti land. vi medverka till öka rörlighetenatt för ivaror
Västeuropa finns det därför anledning ånyoatt och med delvis nya-värderingar överväga den administrativa formen för debitering och-
uppbörd införselmoms, tillämpasav vårti land.som nu

Under 1970-talet har tullverket tagit anspråki successivt förbättrad
datateknik för hanteraatt central uppbörd tull och mervärdeskatt.av En
långtgående datorisering tullverkets och importrutinerav export- förestår.
Även skatteförvaltningen har genomfört genomgripande datoriseringen av
skatterutinerna. Möjligheter inte fanns i slutet 1960-taletsom finnsav- -därmed tillgängliga. Nya förutsättningar finns för informationsutbyte mellan
tullverket och skatteförvaltningen, vilka verksamt kan användas för att
motverka skattebortfall vid praktiskt lämplig utformningen hanteringenav
för beskattnigen införda sådantEtt informationsutbyteav varor. har inte
i den omfattning möjligär tagits anspråki isom den arbetsfördelning som

råderidag mellan generaltullstyrelsen och riksskatteverket.
Som framgår kapitel 6 tillämpas frågaiav vissa punktskatterom ett

innebärsystem hos riksskatteverketattsom registrerade skattskyldiga kan
föra in skattefritt i landet. Beskattningenvaror sker i stället vid första
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omsättning.inhemska

metoderOlika9.2

avsnitt 9.1iredovisatsförutsättningardelvisbakgrund deMot somnyaav
vilkaiformeradministrativanågra olikaföljandei detpresenteras

metoder.följandevaltVi harhanteras. treinförselbeskattningen kan

momsregistrera-skatteförvaltningenför hosInförselbeskattningen slopas
skattskyldiga.de

sättmervärdeskattdebiterar menTullverket som nu,2. samma
skatteförvaltningen.skeruppbörden genom

skatteförvaltningenför hosInförselbeskattningen slopas momsre-3.
hoskreditimportörerregistreradeskattskyldigagistrerade är somsom

tullverket.
för vissainte slopasinförselbeskattningen3 gäller1 ochI metod att

vadbakgrundvisådan ordningEn motsärskilt angivna avanservaror. -
möjlig-minskaförnödvändiganfört attlänsskattemyndigheterna vara-

skattefritt.begärligavissaorättmätigt importeraheterna varoratt
fråninförsel flyttasvidskattskyldigheteninnebär3Metod 1 och att

förändringDennaomsättningen.första inhemskadenimporttillfället till
mervärdebeskattningen slopas.generellaprincipen deninteinnebär att om

skatteplik-skattskyldigesdeni ställetmedförimportvid attSkattefriheten
redovis-följandeiblirbetalningsplikt störredärmedmervärde ochtiga

administrativatilllederinförselbeskattningenslopandeEttningsperiod. av
således inteDethelt slopas. ärbeskattningsledförenklingar ettattgenom

arbetsuppgifter.någon övervältringfråga avom
olikadebeskrivningöversiktlig trelämnasföljandeI det aven

metoderna.

skatteförvaltningenhosslopas förInförselbeskattningen9.2.1
skattskyldigamomsregistrerade

momsregi-skatteförvaltningenför hosinförselbeskattningen slopasOm
bibehåller arbets-detullverketdetskattskyldiga innebärstrerade att

Någoninförda godset.förtullning detidag medutföruppgifter verket av
för hosintedockskermervärdeskattdebiteringberäkning och av

skattskyldiga.momsregistreradeskatteförvaltningen
mervärdeskatteregi-förinförseldebiterasmervärdeskattDen ensom

några undantagi dag medverksamheträkning i dennes ärstrerads
infördadenbegränsad närAvdragsrätten kanavdragsgill. även varanvara

delvisverksamhetdvs.blandad verksamhet,användas i s.k.skall somenen
mervärdeskatteregistreratOminte.delvisskattskyldighet ochmedför ett

mervärde-något med densambandinte harinföretag för vara somen
någon avdragsrätt.naturligtvis inteföreliggerskattepliktiga verksamheten

momsregistre-samtligainförselbeskattning förslopadmedI ett system
vårEnligtobeskattad.bliviss kanförfinns riskskattskyldiga mportrade att

sådanförendastprincip slopasdärför iinförselbeskattningmening bör
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import för vilken åliggaavdragsrätt föreligger. Det bör dock inte tullmyn-
digheten någon prövninggöra avdragsrätt föreligger. I principatt av om
skall tullmyndigheten kunna godta mervärdeskatteregistrerad importörsen
uppgift föravsedd dennes skattepliktigaär verksamhet.attom varan

föregåendedet följerAv införselmoms endast bör slopas efteratt en
frånviljeyttring importören. Viljeyttringen, bör framställas i enkelsom

innehållaform, sådantbör försäkran införseln förgodsatten om avser
vilket avdrag skulle ha medgivits införselmoms tagits En felaktigut.om
uppgift i detta avseende medförabör kunna skattetillägg i vissa falloch
straffansvar.

Enligt denna metod kommer införselbeskattning hos tullverket att
omfatta införsel sker momsregistrerad, praktikendvs. iänsom av annan
privatimport och import företag ligger utanförhelt mervärdebe-av som
skattningen. Införselbeskattningen ocksåhos tullverket kommer omfattaatt
sådana fall där momsregistrerad importör inte önskar slopad införsel-en
beskattning. Vid införselbeskattningen kommer tullverket beräkna,att
debitera, fakturera och betalninguppbära f.n.skersättsamma som

Om införs ingåmomsregistrerad importör och skall t.ex.en vara av en
i verksamhet med begränsad verksamhet blandad verksamhet elleren
avdragsrätt åvilaeljest inte gäller skall beskattningsfunktionen skatte-
förvaltningen.

I med slopad införselbeskattning kommer beskattningenett system att
ske uttagsbeskattning. Skatteförvaltningens iarbete denna delgenom en

i princip det utförsarbete med prövning avdragsyrkande.motsvarar som av
Detta innebär arbetsbelastningen torde bli ungefär densamma.att

såledesIhllmyndigheten skall enligt denna metod kontrollera denatt
påfördinte vill bli införselmoms registrerad hos skatteförvaltningenärsom

mervärdeskatteskyldig. Däremot skall tullmyndigheten i princip intesom
kontrollera avdragsrätt förelegat.skulle ha Ett särskilt problemom
erbjuder dock de för vilka avdragsförbud föreligger enligt 18 § MLvaror
Enligt detta föreligger ingåendelagrum förbud avdrag för förskattmot
anskaffning personbil eller motorcykel för verksamhet änav annan

återförsäljningyrkesmässig ocksåeller uthyrning. Avdragsförbud föreligger
för anskaffningar sådanastadigvarande Förbostad. börsom avser varor

påförasinförselmomsen alltid vilken viljeyttring importörenoavsett gör.
Undantag dockbör kunna medges särskilt för import personbilart.ex. av

återförsäljare.för viss yrkesmässigen
Det finnaskan dessutom skäl alltid införselbeskatta vissaatt varor som

kan särskilt intressanta försöka importera skattepliktigattvara genom en
Såledesverksamhet de egentligen inte tillhör denna. kantrots att även

båtar,företagares införsel flygplan, husvagnar, antikviteter,av person-
fråndatorer undantas slopandet införselbeskattning. Detta böretc. av

sådan åsättastullverket klara varje skall statistisktatt ettgenom vara
sådanaoch ADB-systemet kan ellerspärrasnummer genom nummer

såmarkeras införselbeskattning ändåutlöses. I fallde där avdragsrättatt
fårföreligger importören ansöka avdrag hos skatteförvaltningen precisom

i dag.som
Det förslag här skisserats skulle idag omfatta 450 000 skattskyl-som ca
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diga. De förslag KIS förväntas lägga fram kommer medföra antaletatt att
skattskyldiga till mervärdeskatt kommer öka med uppskattningsvisatt
60 000 70 000. En förutsättning för denna metod skall kunnaatt-
genomföras fårtullverket skatteförvaltningen informationär att genom om

Sådanvilka momsregistrerade. informationär kan överföras tillsom
tullverket med hjälp ADB-system. Uppgifterna momsregistret börav ur
överföras till tullverket veckovis.

För eliminera risken för skattebortfall fordras samarbeteatt näraett
ingåmellan tullverket och skatteförvaltningen. Häri behöver informa-en

tionsöverföring till skatteförvaltningen införda tullvärde ochom varor,
importtidpunkt. måste såledesEtt kontrollsystem förskapas förhindraatt

importerade hamnar utanför företagarens bokföring.att varor
Inom skatteförvaltningen har skapats kontrollsystem för mervärde-ett

skatt utförs med ADB. I detta sker beräkningar och jämför-systemsom
utgångspunkt frånelser med utgåenderedovisade uppgifter ochom

ingående ingåendeskatt. Iden redovisade ingårskatten idag införselmoms.
skatteförvaltningen tillgångkan därför idag ha till uppgiftersägas om
import. För kunna hantera det maskinella kontrollsystemet iatt även
fortsättningen och utföra tillgångmotsvarande beräkningar krävs till
importuppgifter. Detta frånkan lösas informationsöverföringgenom en
tullverket till skatteförvaltningen. Momsredovisningen sker till huvudsaklig
del månad.deklarationer avlämnas Bearbetningar igenom som varannan
det maskinella kontrollsystemet hos länsskattemyndigheterna sker varje
dag. Större delen antalet mervärdeskattedeklarationer kommer in tillav
länsskattemyndigheterna i anslutning tillnära redovisningsdag. Viresp.

därför frånbedömer informationsöverföring tullverketatt skeren som en
gång i veckan tillräcklig.är

9.2.2 Tullverket pådebiterar mervärdeskatt sättsamma som nu,
uppbörden sker skatteförvaltningenmen genom

Om tullverket debiterar mervärdeskatt sättsamma som nu, men
uppbörden sker skatteförvaltningen innebär det tullverketattgenom
bibehåller de arbetsuppgifter verket har idag med förtullning det infördaav
godset debiteringoch skatter och avgifter. Tullverket framställerav som
idag påföringförunderlag mervärdeskattett grundat den import-av
anmälan företaget gjort. Debiteringsuppgifter framställs dessaochsom
överförs till skatteförvaltningen underlag för förvaltningens uppbörd.som
Detta alternativ det årunder tio tillämpadesmotsvarar system änsom mer
i Storbritannien.

I det tillämpas redovisar den skattskyldige i sinsystem som nu
mervärdeskattedeklaration den skatt belöper försäljninghans inomsom

utgåendelandet skatt denoch skatt belöper hans inköpsom
ingående skatt. Enligt den här aktuella modifierade metoden denskall
skattskyldige redovisa ocksådessa uppgifter. Därutöver skall han som
utgående påskatt särskild rad redovisa den tullverket har debiteratmoms
honom för import. Om hålletden skattskyldiges verksamhet helt och är

ingåendeskattepliktig således ocksåskall han och avdragsgill skattsom
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Införselmom-debiteraderedovisa den tullverketsärskild rad momsen.av
berättigar till och kommerdensåledes avdragdetkvittas bort mot somsen

någon betalningsskyldighet ellersåledes medförai fall intedetta att
endastverksamhetskattskyldigDriverbetalningstransaktion. somenen

avdragsförbudvilkaförimportskattepliktig eller skerdelvis är av varor
ingående skattföravdragsrättML föreligger inteenligt 18 §gäller

angivnade särskilteller förskattefria verksamhetenanskaffningar för den
endastfår fall dra tullmomseniDen skattskyldige dessa senare avvarorna.

skattskyldig medblirHärigenomföreligger.i omfattning avdragsrättden en
avdragsförbudmedimporterarellers.k. blandad verksamhet varorsom

En visstullverket.intelänsskattemyndigheten ochbeskattad avav
uppstå enligtbeskattningsåtgärderna kommerförskjutningtidsmässi attavg

denna metod.
förutsättsbeskrivna metodenPå försti den attsättsamma som

för företaginförselmomspåför uppbördenförtullverket och somavsvarar
privatimport.förochinte till mervärdeskattregistreradeär ren

måstemetod 1beträffande ävenanförtsskälAv i princip somsamma
frånimportenuppgifterinformationsöverföring skeför metod 2 omav

tullverketsanförtsskatteförvaltningen. Vadtullverket till omsom
till mervärdeskattregistreradebeträffande vilkainformationsbehov ärsom

för metod 2.gäller även
tullräkningarframställningskerI tulltaxeringsförfarandedagens enav

åtgärder tullverkethosgång motsvarande2 börvarje Enligt metodvecka.
medskatteförvaltningen skeinformationsöverföring tilloch samma

användasuppgifterna kanöverfördatidsintervall. skatteförvaltninDe till gen
mervärde-iuppgifternalämnadeför den skattskyldigeavstämning deav av

skattedeklarationen.

skattefdrvaltningen9.2.3 hosInförselbeskattningen slopas för
registreradeskattskyldigamomsregistrerade är somsom

hos tullverketkreditimportörer

Eftertullverket.Tull, tilloch avgifter skall betalas kontantskattannan
kredit-registrera importörgeneraltullstyrelsenansökan kan somen

frånfår tullverketssådan tullräkningkreditimportörEnimportör.
15 dagar.gång inomTtillräkningen betalasi veckan. skallcentralkassa en

ochtvå nämligen hemtagaredelas iKreditimportörer kan grupper,upp
ingår medspeditorerBland de sistnämndaövriga kreditimportörer.

uppgår 000 antalet14 ochf.n. tillkreditimportörertullkredit. Antalet ca
%85 90 alltillför000. Kreditimportörernatill 11hemtagare avsvararca

införselmoms.import och
införselbeskattningen för denbehandlade metoden slopasEnligt den här

sådansförkreditimportör ellermomsregistreradimport sker enensom av
uppbörden hosövrig införsel sker beskattningen ochräkning. För

sinsåledes utnyttjarspeditörImportmoms skall erläggastullverket. när
Förkreditimportör.intetullkredit vid import för företag ärett som

således beskattasinte kreditimportörer ochskattskyldi importörer ärga som
ingående ochskattavdragsrätt förför sin införsel kommertullverketav -
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också påförddärmed för importmoms föreligga.att-
Tullverket utför enligt denna åtgärdermetod alla övriga i samband med

tullklarering debitera mervärdeskatt. Tullverketutom att överlämnar
uppgifter gjord momsfri import till skatteförvaltningen med hjälpom av
ADB-teknik.

Genom ADB-teknik ocksåkan samtliga tillgångtullanstalter tillges
uppgifter för vilka företag införselbeskattningen slopad. Dessaom är
uppgifter kan uppdateras kontinuerligt frånmed ledning uppgifterav
skatteförvaltningen.

Denna metod liknar till delar den först beskrivnastora metoden. De
kontrollproblcm vi beskrivit i metod 1 bedömer bli mindre i dennasom
metod. Detta hänger med denna metod omfattar begränsatattsamman ett
antal företag med mindre risk fär sammanblandning företagets ochav

Ävenföretagsägarens privata verksamhet. i denna tredje metod föreligger
motsvarande behov informationsutbyte beskrivits för metod Vadav som

anförts i metod 1 beträffande med avdragsförbudsom enligt 18 §varor
ML gäller för metod 3.även

9.3 Värdering metodernaav

Tidigare har beskrivits de ändrade förutsättningar föreliggersom nu
jämfört förhållandetmed i slutet då1960-talet den nuvarande tekniskaav
utformningen införselbeskattningen beslutades. ocksåVi har översiktligtav

någrabeskrivit metoder för hur ändrad införselbeskattning kan hanterasen
administrativt.

Metod 1 leder till slopad införselbeskattning för praktiskt allataget
Mångaskattskyldiga. dessa skattskyldiga har aldrig importerat ochav

kommer sannolikt aldrig importera föratt sin verksamhet. Dennavaror
metod leder till krav ökade administrativa insatser och ökat kontroll-
behov. Informationsöverföringarna mellan tullverket och skatteförvaltning-

kommer beröraatt antal skattskyldigaen ett stort endast liten delvarav en
hanterar huvuddelen importen. För företagen skulle administrativaav
förenklingar uppkomma.

Metod 2 skulle medföra skatteinbetalningen tillatt tullverket i det
närmaste upphör. Tullverkets bestyr med debitering införselmoms skulleav
i princip hanteras idag. Däremotsätt skulle tullverket intesamma som

någotha uppbördsarbete betydelse. Vissa administrativa vinster iav
samband med införsel skulle uppkomma för den enskildeav varor
importören.

Om möjligheterna till momsfri import begränsas det sätt metodsom
3 beskriver bådeskulle administrativa och kontrollmässiga uppstå.fördelar
De kreditimportörerär för 85 till %90 vårtimportensom tillsvarar av

såvälland värdemässigt vad beträffar antalet importtillfällen. Försom
denna del importen, dvs. huvudddelen, skulle tullverket inteav behöva
debitera och uppbära skatt. Samtidigt kommer Iänsskattemyndigheternas
återbetalningar överskjutande ingående skatt beloppsmässigt minska.av att
Även för företagen skulle administrativa förenklingar uppkomma.

I metod 3 behöver tullverket debitera för 20 000 företag vidmoms ca
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300 000 importtillfällen år. Det sigca här irör regel företagper om som
intenormalt anskaffar import.varor genom

Om administrativ form för beskattningen importannan skallav
användas, bakgrund vadmot anförts,synes, lämplig praktiskav som nu en
metod införselmoms sådanslopas föratt importvara sker försom
momsregistrerade kreditimportörer.

9.4 Effekter

I detta avsnitt skall kortfattat beskrivas de administrativa, kontrollässiga,
ñnsiella och konkurrenstekniska effekter metod 3 upphov till.ger

9.4.1 Administrativa effekter

Ett slopande införselmomsen enligt metod 3 kommerav innebäraatt
administrativa förenklingar både för den statliga verksamheten föroch

Ändringenföretagen. medför iled beskattningsprocessenatt ett helt faller
bort. Ett för informationsöverföringsystem mellan tullverket och
skatteförvaltningen måste dock skapas. För företagens del uppkommer
administrativa förenklingar därigenom företagen inte behöveratt räkna ut,
betala och i skedeett avdrag förgöra Hursenare storamomsen.
besparingar detta kan upphov till har inte undersökts. Ett slopandege av
införselmomsen enligt såledesmetod 3 leder till besparing realaen av

för samhället.resurser
Som redovisats i avsnitt 2.10 betalades under 1987 knappt 57 miljarder

kr. till tullverket i form införselmoms. Enligt riksdagensav rapporten som
revisorer lämnat under angående1988 statistik beträffande mervärdeskatt

importmomsen någraendast tillavser hundratal milj. kr. privatimport.
Huvuddelen importmomsen såledesutgör avdragsgill ingåendeav skatt i
förtagens momsdeklarationer. Den ingåendetotala skatten för samtliga
momsregistrerade företag uppgick under perioden november 1986 -oktober 1987 till 300 miljarder kr. Genom den föreslagnaca ordningen
skulle således den ingåendetotala skatten reduceras med 20 %. Dettaca
förhållande bör leda till antalet negativaatt deklarationer minskar. En
negativ deklaration flerkräver administrativa åtgärder inom länsskattemyn-
digheterna positivän deklaration. En viss arbetsminskning uppståren
härigenom.

Den föreslagna ordningen leder till behov informationsöverföringav
mellan skatteförvaltningen och tullverket. En viss lagring uppgifterav
ADB-medium bedöms uppkomma. Varken för tullverkets eller skatte-
förvaltningens del förhållandeställer detta några nämnvärda krav
utökade ADB-resurser Överföringeni form minneskapacitet.av av
uppgifter mellan tullverket och skatteförvaltningen bedöms behöva ske
varje vecka med hjälp magnetband eller datakommunikation. Dettaav

för informationsöverföring,system lagring och hantering uppgifterav
kommer innebära vissa kostnaderatt för staten.

För skatteförvaltningens del kommer slopande införselmomsenett av
enligt metod 3 innebäraatt personal kan frigörasatt för andra uppgifter.
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skulleframgår beräknattullverket att5.15avsnittAv att resurserna
intetullverketårsarbetskrafter15till10med högstminskas omkunna

årsarbetskrafter 4sysselsättsdessaAvuppbäradebitera ochskulle moms.
erinraskansammanhang attI dettageneraltullstyrelsen. ominom
importmomsen.administreraför40-50 tjänster1969 tillfördes atttullverket

1974 delinfördestulldeklarationsförfarandet sägssamband med en avI att
dragits in.tjänster hadessa

tryckning ochförkostnadervissabortfaller vidaretullverketFör
betalningspåminnelser och rest-tullräkningar,distribution porto,av

datorbearbetningskostnader.vissaavgiftsdebiteringar samt

effekterKontrollmässiga9.4.2
1968föredragandeninförselbeskattning anfördegenerellmotiv förSom en

viavsnitt 9.2.1 harIskattebortfall.förriskernaminskadedettaatt
slopandeviduppkommakankontrollproblem ettantalredovisat ett som

finnsockså möjlighetervilkapekatViinförselbeskattningen. har somav
hjälpmedeli dagADB-teknikenrisker. Bl.a. ettutgörminska dessaför att
mervärde-förtidpunktenutsträckning vidtillgängligt iinte sammavarsom

införande.skattens
BRÅ undersökningar före-rådet gjortharBrottsförebyggande av

BRÅunder 1984.tulldeklarationeroegentligheter iochfelkomsten av
ifelvärdenbetydandeundersökningarfördjupadevidkonstaterade

700 000föreller% sändningarna,ungefär 30Ideklarationerna. caav
förlorabedömdesNettofelaktig statenförekomsändningar, moms.

1984. Härav kanvid importen865-476 400 milj. kr.uppskattningsvis
de kontrollerDet bör betonas% att90minst utgöra somantas moms.

kvalitethadeundersökningengenomgick ideklarationer somutvalda en
felför. Denågon tulldeklarationerna utsättsnormalt endast procent av

sådana intesåledes normaltundersökningenvid ärupptäcktes somsom
felaktigheterredovisadeHärtullverket.upptäcktsha avserskulle av

utsträckningI vilkentill tullverket.deklareratsfaktisktsändningar som
inteförtullningunderlåter till närmareanmäla ärheltimportörer att varor

bekant.
föregående avsnittredovisats iframgår motsvararvadSom somav

ingående skatt% den totala tas20 som uppimportmomsen ca av
därförkommerimportmomsen attEtt slopandemomsdeklarationerna. av

negativaAntaletvärdemässigt minskar.ingående skattendenmedföra att
något.också minskadärmedkommerkontrollera attdeklarationer att

redovisat ochlänsskattemyndigheternaerfarenheterde som samman-Av
inneburitmycketkontroll iframgår myndigheternas7i kapitelfattats att

slopande importmomsenEttperiodiceringsfel.inriktadkontroll mot aven
fortsättningen skulleikontrollskatteförvaltningensmedförakommer attatt

dvs.deklarationer,negativaegentligavadkunna koncentreras ärsom
kommersiellanormalabyggersådana deklarationernegativa som

Även problem länsskattemy-vissa andraskattskyldiga.transaktioner mellan
importmomsen slopas.minskaskunnandigheterna pekat bör om

kredittillståndföregår beslutprövningmed denI samband ett omsom
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gör tullverket kontroll företagens betalningsförmåga. Om företagsen av ett
betalningsförmåga bedöms otillräcklig krävs säkerhet. Betalningsförse-vara
ningar leder till åtgärder frånomedelbara tullverkets ocksåsida och kan
innebära kredittillståndbeslutet återkallas. Genomatt detta förfarings-om

harsätt tullverkets kreditförluster årensunder små.lopp varit mycket
Så bristande betalning skattsnart uppmärksammas länsskatte-av av

myndigheterna leder detta till betalningskrav. ,Uteblir betalningen helt
överlämnas tillkravet kronofogdemyndigheten för såvälindrivning. Inom
tullverket såledesskatteförvaltningen finns möjligheter vidtasom att
åtgärder frånvid bristande betalning företagen. Det föreligger dock en
skillnad mellan tullverkets och skatteförvaltningens agerande vid bristande
betalning. Skillnaden består i kredittillståndettullverket kan dra föratt

importör. Härigenom har tullverket instrument för betalningskontrollen ett
inte disponeras skatteförvaltningen.som av

En kreditimportör inte betalar tullverket debiterad införselmomssom av
har likväl till ingåendeavdrag förrätt skatt i sin momsdeklaration. En
utebliven betalning högst frånuteblivna betalningartre enskilden-
importör till tullverket därförkan leda till förlust för Ettstatsverket.en-
slopande införselmomsen minskar sådanarisken för förluster.av

För i med slopad införselbeskattningatt ett försystem kreditimportörer
upprätthålla hög återkopplingsäkerhet i betalningarna frånbör skeen en
skatteförvaltningen till tullverket i det fall kreditimportör inte betalaren
skatt enligt mervärdeskattedeklaration.

9.4.3 Likviditets- och ränteeffekter

Ett slopande fårimportmomsen vissa effekterav statens resp.
företagens likviditet. Dessa effekter beskrivs nu.

Tullverket utfärdar i det nuvarande tullräkningar varje veckasystemet
medan den inrikes i månad.regel betalas Ett slopandemomsen varannan

införselmomsen innebär därför med viss övergångförenkling frånav en
veckouppbörd till månad.uppbörd Detta leder till företagenattvarannan
får genomsnittligt längre skattekredit införselmomsensett slopasen ochom
beskattningen i inträderstället vid första inhemska omsättning.

Ett slopande importmomsen kommer medföra den betalningattav att
tullräkningarna resulterar i uteblir. någotI gengäld kommer avdrag förnu
tullmoms i momsdeklarationerna inte kunna Momsdeklarationer-göras.att

avlämnas vid olika tidpunkter. En del de negativa deklarationernana av
avlämnas redan i början månadeneller mitten efter redovis-närmastav
ningsperiodens slut medan andra negativa deklarationer lämnas i nära
anslutning till den ordinarie redovisningsdagen, månadendvs. den 5 i andra
efter redovisningsperiodens utgång. De positiva deklarationerna lämnas

uteslutande inästan anslutning tillnära redovisningsdagen.
Vi har funnit företagen med här beskriven ordningatt kan disponera

skattemedlenöver under längre tid. Detta innebär med andra ord att
företagens likviditet förstärks. Statsverket motsvarande likviditets-gör en
förlust. årligaDen ränteeffekten härav positiv för företagen och negativ-
för kan för de 85 till %staten 90 importmomsen bortfallerav som-
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%.10vidtill 500 milj. kr.uppskattas ränta avenca
år genomförsförändringockså funnit under detVi har geratt en

budgetutfalletkassamässigatill detbetalningförskjutningen upphov att
sjudärigenomFörsämringen uppkommerförsämras. atttillfälligt ca

medha skettvad skullein tillveckouppbörder mindre flyter änstaten som
tillbudgetutfallet har vi beräknatFörsämringenoförändrat system.ett av
påbudgetutfallet kan fördelasförsämringDennamiljarder kr.inemot 7 av

den 1 juni.två budgetår genomförsförändringen perom
i bilagaredovisasBeräkningarna närmare

Konkurrenstekniska effekter9.4.4

betänkande det knappastanförde i sittskatteberedningenAllmänna att
vidförmån med skattefrihetnågon praktisk betydelseinnebärakunde av

Översynsutred-landet.skattebelagda inköp inomjämförelse medimport i
anfördeockså införselbeskattning,förordade begränsad attningen, ensom

det skullebordefrågan införselbeskattningbegränsad omprövas omom en
medfördeimportbeskattningenbegränsningen iförordadevisa sig denatt

Enligtandra olägenheter.konkurrensmässiga eller översynsutre-allvarliga
sådanaförelåg någon risk för effekter.dock inteuppfattningdningens
remissinstansernasdepartementschefen1968:100 anfördeI attprop.

införselbeskattningbegränsadtill det förslag över-inställning somom
positiv i remissyttrandenamindresynsutredningen föreslog överänvar

Remissinstansernaslösning.förslag tillskatteberedningens samma
påtagligt favoriserades. Mot bakgrund bl.a.importenuppfattning attnu var

import-ordningen med generelldepartementschefenföresloghärav en
från 10höjtsuttalanden gjordes har skattesatsenSedan dessabeskattning.

%.19till
MLi 17 § andra stycketinfördes bestämmelserjuli 1982Den 1 av

vid importmervärdeskatttill avdrag förinnebörd tas uträttenatt som
mottagits den skatt-tullräkning hartullverketsinträder tidigast när av

förhållandet importenändringen detBakgrunden tillskyldige. attvar
lagändringenlandet. Genomansågs upphandling inomjämfört medgynnad

kredit-kommitkonkurrensfördelansåg denstatsmakterna att som
till.godo kundeimportörer till rättas

framgått vår tullverketredovisning denutgörSom tidigare avav
ingående mervärde-den totalafemtedeldebiterade avenmomsen ca

anskaffningar skerföretagenshuvuddeleninnebärDettaskatten. att av
föregående avsnittårliga fram iränteeffekt räknatDeninom landet. som

Ränteeffek-importföretagen.i första ledtillfaller500 miljoner kr. ettca --
årliga exkl.varuimporten% värdet denungefär 0,2ten motsvarar av av

konkurrenspâverkande väleffekten belysesdenoljor. Vidden avav ev.
transaktionskostnaderna,I kan upplysassiffra. sammanhangetdenna att

uppgårstudier tillutrikeshandel enligt olikavidtransportkostnaderna,exkl.
% varuvärdet.4-8 av

råder varumarknader böraktuellaFörutsatt konkurrensatt
månnågon prispressande. Det finns knappastränteeffekten i verka

tillgodo-faktormarknaderna skulle kunnaanledning anta att parterna
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Ränteeffektensig räntevinsten. därmed komma konsumenternaskullegöra
till del.

införselBeskattning tjänster9.5 av av

Någon beskattning importerade tjänster inte i det nuvarandeskerav
mervärdeskattesystemet. Inte i förarbetena tillheller har mervärdeskatte-

någrafunnitlagen diskussioner tjänsteimporten. Sombeskattaattom
framgår avsnitt 8.3 beskattas emellertid tjänsteimporten i det danskaav
mervärdeskattesystemet.

med tjänsterHandeln vitt spektrum tjänster. Dessaettrymmer av
tjänster delas in i reala finansiella.kan och Bland de reala tjänsterna

informationsöverföring via satellit,kan internationellanämnas transporter,
reklam, administration bokförings- Tilladvokat-, och datatjänster.samt
finansiella tjänster räknas bank- försäkringstjänsteroch rättighetersamt att
utnyttja uppfinning.en

Tjänsteutbytet med omvärlden registreras i den svenska tjänstebalansen.
Enligt vi inhämta föreliggervad kunnat det del problem med mätaatten
tjänstehandelns också svårtDetstorlek. kan entydigt definieraattvara
begreppet tjänst. Avgränsningen mellan tjänstehandeln blirochvaru-
alltmer otydlig och tjänstehandeln intekan enklamätas sättsamma som
utrikeshandeln med Varuhandeln registreras tullverket dennärvaror. av
fysiska Tjänsterna i internationellvaruströmmen kallasgränsen.passerar
statistik ofta för invisibles, eftersom det i till inte kan mätasmotsats varor

mått.med fysiska Den totala tjänsteimporten uppgick 651987 till ca
miljarder Häravkr. svarade den finansiella tjänsteimporten, främst
räntebetalningar och liknande, för 36 miljarder I tjänste-kr. den totala
importen ingår företagens omkostnaderäven utomlands för sin verksamhet.

När innehållaskattebasem breddas och kommer flera tjänsteratt anser
vi det principiellt riktigt införa beskattning importerade tjänster.att en av

sådanEn beskattning upprätthållanödvändig i förstaär hand för att
konkurrensneutralitet. Vi beskattning tjänsteimporten blirattanser av

införselnsärskilt aktuell sker ickenär mervärdeskatteskyldigaav
svårtDet f.n.importörer. tjänsterär de dennanärmareatt motange som

bakgrund behöver beskattas i samband med införseln eftersom KIS ännu
preciserat sina förslag. Deinte tjänster importbeskattas i det danskasom

vårmervärdeskattesystemet sådanaenligt mening dockär exempel
ifrågatjänster kan komma för införselbeskattning.som

Detta betyder införselbeskattning tjänster införasböratt t.ex.av
områden:följande

ADB och andra informationstjänster-
reklam-
skrivtjänster och översättning-
advokatverksamhet-
revisorsverksamhet-
tjänster såsomavseende fast egendom belägen i Sverige, fastighets--
mäklarverksamhet fastighetsförsäljning.och
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Vi såförutsätter lagbestämmelse framgårutformas det klartattt atten
för vilka tjänster införselbeskattning skall ske.

Vi har tidigare beskrivit metod införselbeskattningenslopaatten av
sådanaför mervärdeskatteskyldiga kreditimportörer. Genomärvaror som

denna metod 85 till 90 % frånskulle all varuimport undantas införselbe-av
skattning.

KIS utredningsarbete kan komma leda till mervärde-antaletatt att
skatteskyldiga företag väsentligt kommer Omöka. väljer slopaatt attman
införselbeskattningen för enligt den metod vi beskrivit vi attvaror anser
inte tjänsteimportenheller bör beskattas vid själva införseltillfället. En
utebliven införselbeskattning tjänster intebör begränsas till enbartav

uppnåkreditimportörer. För enkel administrativ hantering viatt en anser
samtliga mervärdeskatteskyldiga bör omfattas ordningen föratt av

beskattning importerade tjänster. En lösning den vi skisseratav som nu
kommer i utsträckning likna det f.n. tillämpas istor att system som
Danmark. Ett med beskattning såledestjänsteimporten skullesystem av
omfatta dels privat sådanaimport dels import för företag och organisatio-

efter genomförandet den breddning KISskattebasenner som av av som
föreslåförväntas stårfortfarande utanför mervärdeskattesystemet.

För statliga och kommunala myndigheter förväntas KIS lägga fram
förslag i praktiken innebär dessa myndigheter inte kommerattsom att
belastas med mervärdeskatt. För dessa myndigheter vi därför attanser
någon införselbeskattning tjänster inte bör införas.av

Privatimporten tjänster enligt vad kunnat inhämta litenärav av
omfattning. Inte heller torde den komma öka nämnvärtatt genom
basbreddningen. En beskattning den privata tjänsteimporten kommerav

upphov till särskilda kontrollproblem. Det våratt kan därför enligtge
ifrågasättasuppfattning någonstarkt beskattning privatimporten börom av

införas.
I det nuvarande mervärdeskattesystemet finns möjligheter för utländska

företag bli registrerade skattskyldiga. Dessaatt företag skall debiterasom
redovisaoch mervärdeskatt inhemskt företag. Visätt ettsamma som
utgått ifrånhar dessa regler fortsättningsvis kommeratt även gälla.att

Motsvarande förfarande tillämpas i Danmark.
Eftersom tjänsteimporten inte fysiskt nationsgränsenpasserar samma

påtagliga förgällersätt varuimporten kommer tullverket inte isom
beröring med tjänsteimporten. Det vårdärför enligtär uppfattning- -
naturligt lägga beskattningsfunktionen direktatt hos skatteförvaltningen.
Beskattningen kan bygga uppgifts- och betalningsskyldighet antingenen
i anslutning till importtillfället ocksåeller i inkomstdeklarationen. En
uppgiftsskyldighet kopplad till inkomstdeklarationen kan emellertid endast
omfatta sådandem skyldiga lämnaär deklaration. Vi förordarattsom
därför med det danska förebild uppgifts- ochsystemet attsom- -
betalningsskyldigheten tillknyts importtillfället. För skapa enkeltatt ett
administrativt bör såbetalningsskyldigheten utformassystem denatt
omfattar införsel tvåmânadersperiod.underägtsom rum en
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Vi slutligen beskattning tjänsteimporten genomförasbörattanser en av
införselmomsen för inte slopas.även om varor

Avslutning10

I direktiven till KIS utredningen administrativauttalas bör prövaatt om
uppnåsvinster för samhället eller enskilda näringsidkare kan engenom

ändrad form för införselbeskattningen. Den redogörelse vi visarhar lämnat
slopande införselbeskattningen momsregistrerade kredit-föratt ett av

importörer bortfall beskattningsled medför minskad realettgenom av
resursåtgång ändamålför administrativa hos företag, skattemyndigheterna

således nås.Vinsteroch tullverket. de slag i direktiven kannämnsav som
Debitering importmoms ñskaladet väsentliga resultatetutgörav nu av

den tulltaxering utförs i samband import i 75 %med och med attsom av
importen tullfri. Om betydelsen hinder vid utrikes-är gränsernu av som

måstehandel med skall minskas därför hanteringenkunnavaror av
måste ocksåindirekta särskilt förenklas. Självfalletskatter, andramomsen,

målet nås.hinder undanröjas för skallatt
Den form för införselbeskattning vi funnit lämplig,mestsom om

nuvarande ordning i ordningskall ändras, drag denmotsvarar stora som
EG-kommissionen i början 1980-talet förordade för länderna iav

måletGemenskapen innan EG bestämde sig för ambitiösaredet skapaatt
inre Denmarknad. beskrivna innebär minskningmetodenen av oss en av

det hinder för varuflödet momsdebitering vid importtillfället Ettutgör.som
fullständigare uppnåsundanröjande hinder torde endast viddetta kunnaav
full harmoniseringsåtgärdermedverkan i den inre marknaden demed alla
från sidasvensk detta förutsätter.som

Den praktiska utformning medförvi metoden de betänklig-gett attsom
heter fårkontrollnatur anfördes 1968 inte längre vikt.av som sammanu
Avgränsning den krets importörer vid importtillfället inte skallav som
debiteras importmoms sålundaminskar risken för skatteundandragandc.
ADB-baserat informationsutbyte riksskatteverket ochmellan tullverket

vidare kontrollmöjligheterna.stärker
%Ungefär 20 importsändningarna direktförtullas. Det innebär attav

gång. dåhandläggertullverket ärendet Importören kredittidharen en
Återstående %38 dagar. 80 först förtullas efterhem och 14 dagar.tas ca

måste två gånger.innebärDet tullverket Samtidigthandlägga ärendetatt
får fårimportören till 54 dagar förlängd kredittid. tulldeklarationAtten

mångaefterlämnas 14 dagar hänger delvis med importören iattsamman
tillgångfall behöver granska godset och ha till vissa handlingar innan

utgå fråntulldeklarationen kan Detlämnas. emellertid rimligtär att att
mån påverkaraktuella kredittider i vissäven valet förtullningsform. Omav

importmoms inte debiteras kan valet tullklareringsform göras utanav
hänsynstagande kredittidertill de förenade tullklarerings-med olikaärsom
former.

Som led i formandet EG:s inre marknad EG-kommissionenharett av
föreslagit uppgifter för utrikeshandelsstatistiken inte insamlaslängreatt
från åtföljerde dokument För detunderlättavarutransporterna. attsom
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fria varuflödet i frånstället statistiska uppgifter insamlas direktavses
import- och exportföretagen. Den administrativa ordning för införsel-
beskattning vi motsvarande utvecklinggörpresenterat attsom en
långsiktigt framstår vårtmotiverad i land.ävensom

Vi har kunnat konstatera ändrad införselbeskattning i förstaatt etten
led medför likviditets- frånoch ränteförskjutning till företagssek-statenen

Detta någotföljd företagen kan disponeraär skattemedlentorn. atten av
Ävenlängre tid. någrabeloppen betydande de inteär realamotsvararom

Beloppet kan därför inte meningsfullt jämföras med de besparin-resurser.
uppnås.reala administrativa Eftersom konkurrensgar av resurser som

rådaförutsätts ocksåaktuella varumarknader förutsättaskan att
ränteeffekten förs någotvidare till konsumenterna i form priser.lägreav

så någon påtagligEffekten dock litenär snedvridning konkurrensenatt av
till importvarornas fördel knappast kan uppkomma.

En genomgripande datorisering tullverkets rutiner för import ochav
pågår Med hänsyn till den plan gäller härför detexport ärnu. som

tidsmässigt lämpligt förändring här slag genomförspresenteratom en av
1993.

En förändring formen för införselbeskattningen i enlighet med denav
funnitmetod lämpligast otvivelaktigtutgör beaktansvärt bidrag iett
åstadkomma fri rörlighet försträvan nationsgränserna. Denatt övervaror

ocksåkan förståelseanpassning till förfaranden hosrönerses som en som
EG.
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TULLDATAUTREDNINGEN Bilaga1989-03-20 1

VArbetsgrupp
Kommittén indirektaför
skatter

Samrádsvttrande

I förstudien SOU 1987240 Datorisering ochtullens export-av
importrutiner tulldatautredningen TDU fråganberörde hurom

vårtmervärdeskatten i uppbärs isamband med import debiteras och
land. TDU på några härför.pekade möjligheter formernaatt ändra
Innebörden härav TDU tullens bördatasystem inteattangav vara
utformas förutsättningen debitering ochmed självklart attatt det är
uppbörd skallpå 1990-taletmervärdeskatt i införselsamband medav
fortgå på sätt idag.samma som

I 1987882100 bil.9 anslöt till dennasig föredragandenprop.
uppfattning. Föredraganden också indirektaanförde utredningenatt om

fråganskatter KIS fått förutsättningslösti prövauppdrag att om
imoortbeskattningen. samrådaKIS TDU.skall meddärvid

Arbetsgrupp KIS 1989-02-004V inom där treutformat promemoriahar en
olika importbeskattningmetoder att ersätta generellanuvarande Dre‘
senteras skallvärderas. 3 tullen debiteraoch Metod innebär inteatt
och uppbära påmervärdeskatt näringsidkareimport genomförs försom

är registrerad skattskyldig riksskatte-för mervärdeskatt hossom som
verket Omoch tillståndhar tullverket kreditimportör.attsom av vara

ändring nuvarande ordning skall vidtas förordar arbetsgruppenen av
att denna metod används.

Mot denna bakgrund vill jag anföra Omföljande. ändring denaven
nuvarande ordningen skall vidtas jag arbetsgruppenatt denanser av
förordade lösningen är naturlig. till utveck-Med hänsyn skede idet
lingen tulldatasystemet befinner sig är det angeläget attsom
Ställning frågan.tas i Jag svårigheternågra iinte tekniska attser
utforma tulldatasystemet så att det stödja förordadekan den
lösningen. Om förändring något1993införs 1 ellerden januarien

låter sig detta väl förena tidsplanen utvecklingmed för ochsenare
införande tulldatasystemet.av

Från ae tekniska såledesTDU på frågansynpunkter anlägga jagkan har
intet att erinra övervägandenmot de V:sgörs i arbetsgruppm.m. som

1989-03-20promemoria importmomsen.om

Cm luta,
Sven Moberg

20~|L1S2
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Skatteförvaltningen 2Bilaga
a:K$SxATTEvERKEY Ulla 324-38v29- 1Dnr19884840

LänsskattemyndigheternadelgettsRSVHar av
mervärde-chefen för

skatteenheten

tillämpningenerfarenheter avLänsskattemyndigheternas av
i Minförselmomsreglerna om

ML skallmervärdeskattl968:430 mer-S8 §Enligt lagen om
skattepliktigtullmyndighet när varatillerläggasvärdeskatt

till landet.införs

kommitté parlamenta-medjuni l987 harlldenbeslutGenom en
indirektadenutredaförsammansättning tillkallats attrisk

di:l987:30. Kom-utformningomfattning ochbeskattningens
förutsättningslöst prövafått i uppdragmittén bl atthar a utrednings-import. Iallbeskattningfrågan generell avom en beskattningenbegränsaingår kanprövauppdraget att manom

importen skerfall därdeendastimport beskattavidtill att Kommitténräkning.mervärdeskatteskyldigasickeeller förav förutsätt-ochbehovetockså direktiven utredaenligt avbör
tjänster. En-vid importmervärdebeskattningningarna för av

iochbedrivas skyndsamtutredningendirektiven skallligt
utgången l988.vidredovisashuvudsak avsenast

RSVfråningår riksskatteverketutredningensakkunnig iSom
följerarbetsgruppbildatsRSVharundertecknad. Inom somen

ingår Carlsson.Kentkommittén.inom I arbetsgruppen -arbetet
från GunnarRSVHansStockholm, ochPer-Erik Nyström,Malmö, och

Persson.och SuneRolf NäsbergLundin. Olofsson,Göran

utredningsgruppsärskildharutredningen tullmomsenFör enav fråningårutredningsgruppkommittén bildats. dennainom I
inteUtredningsgruppen kommer ut-attsida Persson.RSVs Sune

på tjänster. Gruppensimportfrågan mervärdeskattreda avom månad.novemberunderavslutadberäknasarbete vara

förknippade med denproblem ärdels dekartläggaFör somatt
konsekvensernaellereffekternalagstiftningen, delsnuvarande

iriktlinjerenligtlagstiftning deförändrad angessomav en medverkan.länsskattemyndigheternasdirektiven hemställer RSVom
länsskattemyndigheterna:frågeställningar belysasFöljande bör av

från administrativa ochbeskrivning nuvarande problema av
kontrollmässiga synpunkter,

skalltullmyndighet inteåtgärder vidtasb vilka behöver om
registreradlänsskattemyndighetvaruimort hosbeskatta av

skattskyldig,
både skattepliktig skatte-ochskattskyldigaskall medc hur

tullmyndighetbeskattningfri hosverksamhet hanteras;RIKSSKAT7EVERKET
YelexTeman Tema:Postadress Gatuadress

RSVsHillOJ32OI-760 0|-2|lo NTmonvngcn171SOLNA 2
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eller länsskatcemyndighethos uttagsbeskattning.genom
d vilka särskilda problem uppkommer importen skerom genomspedicör; bör möjligheterna till frivilligten inträde

för spedicörer bort,tas
e hur bör de administrativa sambandenutformas mellan RSV,

länsskattemyndighet cullmyndighet,och
E övriga synpunkter.

Länsskattemyndigheternas synpunkter bör RSV, Sune Persson.varatillhanda den 23 september.senast

%1.\—\,\\./b.—--f- J
Bo Norrman
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ränteeffekterochLikviditets-

årligBestående ränteeffekt1

kalenderåretutifrån förhållandenagjortseffekterna harBeräkningarna av
gång Räkningen skallvecka.periodiskt,Tullräkning ställs1988. ut peren

då Kreditim-från utfärdas.den15 den daginom dagarbetalasnormalt
länsskattemyndighetmervärdeskatt hosregistrerade förärportörer, som

52till tullverketi dag import-regelbunden import, betalaroch har moms
länsskatte-tillår. betalar importmomsgånger importören i ställetOmper

gånger år bort,avdragsrätten6 12myndighet eller tasattgenomper
likviditetenskattemedlenfogatid för-under längre överkommer han att -

situation undviker hanfinansiellaBeroende importörensförstärks. en
motsvarandefår Statsverketökad ränteintäkt. görräntekostnad eller enen

betalningarna tillSkillnaden i tid mellanoch ränteförlust.likviditets -
tvâmånadsredovisandeförlänsskattemyndigheterna harochtullverket

tidsskillnadMotsvarande54till i genomsnitt dagar.beräknatsimportörer
enmånadsredovisare 37 dagar.beräknatsharför importörer är varasom

iårränteeffektlikviditets ochGenomsnittlig per-
tvåmånads-% erläggs70 den importmomsAntagande: avsersomav

enmånadsredoviasare. Varje%redovisare och 30
innehållertullräkningsomgång 180 milj. kr. i1ca

importmoms.
52% 180% 52 543360 30 170 180Likviditetseffekt: 1 + xx xxx x

372360 8 330 milj. kr.milj. kr. ca
% 8 330 milj.11,75 % 11,75 kr.RäntesatsRänteeffekt: cax

975 milj. kr.
830 milj.% 10 % 8 330 milj. kr.10 kr.Räntesats cax

likviditets och rdnteeffektenKorrigeringar av -
grundasoch ränteeffektenBeräkningarna likviditets- ovan, somav

länsskatte-betalningarna till tullverket ochtidsskillnaden mellan myn-
momsåterbetal-måste till tidpunkten förkorrigeras med hänsyndigheterna,

speditions- fakturor.enligtde momsavdrag skerningar och till som

Återbetalning importmomsa av

000 registrerade14närvarande bortemotfinns förHos tullverket
införs importörer% importgodsCa 90 alltkreditimportörer. somavav

kreditim-andelerhållit liten portörer-tullkredit. Dessutom gäller att aven
dessaTullräkningarnaenmånadsredovisande exportföretag.ärna

väsentligtdockBeloppenmomsbelopp. äri vissa fallföretag storaupptar
påförs kreditimportörer.samtligatotalthälften vadmindre än somav
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Baserat på vad redovisats har antagits 20 %ovan att totala antaletca av
negativa deklarationer år 1987 443 937 och %40 de i dek-ca av
larationerna redovisade ingående momsbeloppen förorsakats im-av

Återbetalningarnaportmomsen. har beräknats ske i genomsnitt 15 dagar
innan skatt för viss redovisningsperiod förfaller till betalning.

Reducering likviditetseffekten:av
Återbetalningar totalt %40 1 180 52 milj. kr. 24 550 milj. kr.x x ca
Reducering: 15 24 550:360 milj. kr. 1 025 milj. kr.x ca

b Momsavdrag enligt speditörsrâkningar

Tullskyldig, anlitar speditörer med s.k. frivilligtsom inträde låteroch denne
på sig betalningsansvaretta för mervardeskatten, kan beräknas göra

momsavdrag i genomsnitt 26 dagar innan avdrag enligt tullräkning skulle
ha skett. 33 % momsbetalningarna till tullverketav beräknas bli erlagda av
dessa speditörer.

Reducering likviditetseffekten:av
33 % 1 180 52 26:360 milj. kr. 1 460x milj. kr.x x ca

Återbetalningar mervärdeskatt till speditörerav har ingåantagits i
återbetalningarna enligt a. Belopp korrigerats grundsom av mom-
savdragen kan ha blivit korrigerade återbetalningar, vilket medförsom att
reduceringarna kan mindre vadän beräknats.vara som

Korrigerad genomsnittlig likviditetseffekt vilken ränteeffekten bör
beräknas blir:

8 330 1 025 1 460 milj. kr. 5 845 milj. kr.- -
Den bestående årliga rdnteeffekten blir efter korrigeringarna:

Räntesats 11,75 % 11,75 % 5 845 milj. kr. 680 milj. kr.x- ca
Räntesats 10 % 10 % 5 845 milj. kr. 580 milj. kr.x- ca

Engångseffekt2 budgetstatens

Engångseffekten budgetstatens är resultatett det underattav
omläggningsåret flyter in mindre mervärdeskatt vadän skulle flutithasom
in betalning gjorts veckovis till tullverket.om Om förändringen genomförs
den januari år1 kommerett tullräkningarna skulle ha utfärdats undersom
tidsperioden januari april att uteblivnamotsvaras avdrag ingåendeförav-
skatt i momsdeklarationen tvåmånadsredovisareför lämnas i aprilsom
och juni. Detsamma enmånadsredovisaregäller för tidsperioden januari -maj. De tullräkningar skulle ha utfärdats isom maj juni tvåmånaders--redovisare och i juni enmånadsredovisare motsvaras uteblivetettav
avdrag ingåendeför skatt först efter budgetårsskiftet. Det kassamässiga
budgetutfallet försämras med ungefär 7 veckouppbörder eller 7ca
miljarder Försämringenkr. det kassamässiga budgetutfalletav kan fördelas

två budgetår införselbeskattningenattgenom slopas den 1 juni.per
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8689Dnr
l1LJOAvG1rTs0TR£DNING3N Stockholm den 23 1989lera

frånHemställan Hiljöavgittautredningen till
Kommittén för indirekta skatter RIS

Avvikande frånmening ledamoten Nic Grönvall
komer inlämnas torsdagen denatt 30 mars.

Stockholm 1989-03-23

W
ordf. uiljöavgifts-.
utredningen
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ANGÅENDE MILJÖ-KISSKRIVELSE TILL
PÅ ENERGI-FRAMTIDADETASPEKTER

SKATTESYSTEMET

våra tvåsamordning mellannödvändigt medVi det envaraanser
osäkerhet.för relativtredanEnergisektorn harutredningar. storutsatts

område omfattande investeringar ochpräglasdenSamtidigt är ett avsom
situationentidsmässigadenlånga Vi beklagarplaneringstider. att

väsentligt allaDet därförsamordning. attomöjliggjort starkare ären
energisektorns aktörer.tilltydliga signalertillvaramöjligheter atttas ge

frånutgångspunkt detmedUtifrån miljöpolitiskt perspektiv ochett
framföravåra två viljautredningar, skulleibedrivna arbetethittills

förslag:följande

inomframtida skattesystemförordarMiljöavgiftsutredningen ett
motiverade.miljömässigtenergiområdet avgifterochmed skatter ärsom

såväl miljöavgif-tillsamlade förslagvarit kunna läggaDet hadebästa att
samordnatIi energisektorn. awaktan systemskatter att ettter som

kväveföreningarochutsläppsavgifter svavelinföras, baseratkan
mellanvi dockkoldioxidutsläpp, börbränsleskatter gemensamtsamt

tvåvårade förslagKIS förmiljöavgiftsutredningen och attta ansvar
vår går riktning.inte iutredningar lägger i annan

miljöavgiftvår tillförslagFör vi i april läggadel kommer ettatt
utsläppsavgif-generellaförsta införandei oljasvavel motett steg avsom

från förbränning.svavelter

viktprocenttiondels30 krkubikmeter olja ochDen avgift svavel -
miljöavgiftsutredningen innebärakanf.n. diskuteras inomsvavel som

1,9eldningsolja ochörekWh för lättkostnadsökningar till 0,6upp
pånuvarande punktskatternaeldningsolja. DeörekWh för tung

värmeproduktion motsvarar:

Nuvarande punkt-
öre[lWhskatter,

5,5Kol
9,9eldningsolja E0 1Lätt
9,05eldningsolja E0Tung
2,9Naturgas

påenergisektornbetydelse förDe miljöavgifter kan väntas störstsom
kväveoxider.koldioxid ochavgiftersikt därutöver, och skattär,

påverkassåsom svavelutsläppen,Kväveoxidutsläppen kan, genom
miljöavgiftsutredningenreningsåtgarder. Kväveavgiftertekniska tar upp

huvudbetänkande.i sitt
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Koldioxidutsläppen energihushåll-kan dock endast minskas ökadgenom
ning förnybaraeller andel energislag.större

på fårEn skatt koldioxidutsläpp därför helt karaktär änen annan
fårmiljöavgifter ocksåsvavel och kväve. Den permanenten mer

fiskal karaktär.

Riksdagen delmålhar angivit frånsvenska koldioxidutsläppett attsom
tillåtasförbränning fossila nivå.bränslen inte skall öka dagensutöverav

Den tillgängliga energiprognosen pekar koldioxidutsläp-senast mot att
vid nuvarande utformning energi- miljöpolitiskaoch styrmedelpen av-

årkommer öka med tredjedel till 2010.änatt mer en-
Ett alternativ med nuvarande punktskatter reducerade med+moms

%30 enligt vad erfarit huvudalternativ i KIS arbeteär ettsom
påinnebär skatten näringslivets energianvändning sänks med ungefäratt

30 %. såsänkningen blir inte för olja hänsyn till detstor tarom man
förslag svavelavgift Miljöavgiftsutredningen kommer läggaattom som

våren.fram under

‘ Energiprognoserna pekar dock det blir ökanödvändigtmot att att
skattebelastningen fossila målbränslen för klara det riksdagenatt som

Miljöavgiftsutredningenställt bedömningen detta redan igör attupp.
så åtminstoneskatteomläggningen 1991 bör beaktas, inte sänkeratt man

belastningen för därefter införa rejäla höjningarattnu, senare mer
miljöavgifter.genom

Med hänsyn ocksåtill koldioxidproblemen det önskvärt förändraär att
skatterelationerna mellan olika bränslen jämfört med i dag.
Vid eldning med kol släpps det räknat energienhet %20ut per ca- -

koldioxid vid eldning med olja. Naturgasän koldioxidutsläppmer ger
ungefär 60 % oljans.ärsom av

Miljöavgiftsutredningen konstaterar det inte vårankommeratt
utredning ställning till huruvida införaböratt ta energi.man moms
Mot bakgrund vad här anförts hemställer miljöavgiftsutred-av som
ningen KIS vid utformningen sitt energiskatteförslag medatt av -

vårhänsyn till inriktningen utrednings kommande förslag detnärav
frångäller koldioxidskatter exkluderar kolet den KIS planeradeav-

30 procentiga reduktionen punktskatterna.av

Även i alternativ med enbart punktskatterett utan moms, anser
Miljöavgiftsutredningen kolets särskilt höga koldioxideffekt skulleatt nu
behöva beaktas vid utformningen förslaget till energibeskattning.av ny
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1989-03-30

ANLEDNINGMENINGAVVIKANDE MED
ANGÅENDESKRIVELSE KISTILLAV

PÅMILJÖASPEKTER FRAMTIDADET
ENERGISKATTESYSTEMET

majoriteten inom Miljöavgifts-väsentligt vad anförtsJag delar i allt som av
samordning KIS och Miljöavgifts-behovet mellanutredningen, vad avser av

så beskattningen därav.vitt gäller energisektorn ochutredningen
någon ökningriksdagensJag enda klara kravhävdar vägenatt att attom

från nivå får ske med bevaradkoldioxidutsläppen dagens sys-av
behålla kärnkraftproduktionen elektriskselsättning välfärdoch år att av

någonårs Jag vidare197980 riksdagsbeslut.energi i enlighet med attanser
i Sverige inte bör ske.ökning skattetrycketav

framtida miljöavgifter och energi-majoriteten jagI likhet med attanser
frånmåste tydlig styreffekt energikällor innebärha bortskatter somen

miljöfarliga utsläpp.
utgångspunkter energibeskattningförordar jag skerMed dessa att

frånfårdels koldioxidskatt, tydlig styreffekt bortsom engenom en
påfyllnaddelsochkoldioxidutsläpp mervärdeskattenergislag med höga som

årligen.till 31 miljarderenergiskatteuttag kr.till nuvarande om cauppupp
i energisektorn detframlägga förslag indirekt skattFör kunna äratt om

frånförslagen KISnödvändigt samordna ochangivna grunder, näraatt
fråganförMiljöavgiftsutredningen. Jag den skull helaattanser om

inom energisektorn samordnas ienergibeskattning miljöavgifter böroch
remiss.innan förslagen för denna sektor sändessärskild ordning

Nic Grönvall
ledamot av
Miljöavgiftsutredningen
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PÅMOMS ENERGI

Statens energiverkav

Rapport 1988:8 i energiverkets utredningsserie, 196 sidor.nr
Beställs Kundtjänst, Allmänna Förlaget, 106 47 Stockholm,genom
tfn 08-739 96 30.

ÅTGÄRDER ÖVER-SAMBANDI MED EN
GÅNG PÅTILL MOMS ENERGI

Statens energiverkav

Rapport 1988-12-01 i 50energiverkets PM-serie, sidor.
Beställs Statens energiverk, 117 87 Stockholm,genom
tfn 08-744 95 00.
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PÅEFFEKTER KPI AV BREDDAD MOMS-
SKATTEBAS

Statens pris- och konkurrensverk SPKav

Rapport R 1989:1 i SPK:s rapportscrie, 28 sidor.
Beställs SPK, Box 1115, 111 81 Stockholm,genom
tfn 08-700 15 00.
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