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Till
Statsrådet LundgrenBo

Genom beslut den 12 december 1991 bemyndigade regeringen det stats-
råd har till uppgift föredra ärenden skatteväsendeatt statenssom attom
tillkalla särskild utredare med uppdrag lämna förslag till denatten
lagtekniska anpassning mervärdesskatten och punktskattemaav som
behövs vid svenskt medlemskap i EG.ett

Med stöd bemyndigandet förordnades den 9 januari 1992av numera
hovrättsrâdet Carl-Gustav Ohlson särskild utredare. Genom beslutsom
den 16 december 1992 förordnades kanslirådet Lennart Hamberg som
särskild utredare från och med den 15 december 1992.

Till i utredningen har förordnats kammarrättsassessomexperter Agneta
Bergqvist, departementssekreteraren Torbjörn Boström, kammarrättsrådet
Magnus Ekman från oktober 1992, departementssekreteraren Monica
Falck från maj 1993, kanslirádet Lennart Hamberg till december
1992, kammarrättsassessom Kjellsson,Per tulldirektören Inge Lindunger

Åkefrån juli 1993, departementssekreteraren Nordlander från maj
1993, hovrättsrâdet Carl-Gustav Ohlson från december 1992,
kammarrättsassessom Marianne Svanberg från maj 1993, byrâchefen
Robert Udd till juli 1993 och skattedirektören Rune Yregård.

Som sekreterare i utredningen har förordnats kammarrättsassessom
Anders Davidson från 1993, rådmannen Ulf Klerfalk frånmars numera

1993 till januari 1994 och avdelningsdirektören Liselotte Wernermars
från november 1992.

Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Punktskattema och
EG. Vid utarbetandet delbetänkandet har Liselotte Werner arbetatav som
sekreterare.

Stockholm i juni 1994

Lennart Hamberg

Liselotte Werner
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Sammanfattning

Inledning

Ett svenskt medlemskap i EG innebär betydande ändringar påatt
punktskatteomrâdet behöver Sverige måste införagöras. det beskattnings-
förfarande och den beskattningsteknik EG utvecklat för produkternasom
tobak, alkohol och mineraloljor. Beskattningsförfarandet vid handeln med
andra EG-länder får inte bygga på formaliteter i samband med gränspas-
seringar då några gränskontroller inte får förekomma. Sådana punktskat-

inte kräver beskattningsåtgärder vid kanter gränsen emellertidsom
behållas i fortsättningen.även

I betänkandet lägger utredningen fram förslag till EG-anpassade skatte-
regler för tobaks- och alkoholbeskattningen. Frågan EG-anpassningenom
på mineraloljeskatteorrtrådet behandlas Energiskatteutredningen Fiav
1992: 15.

Beskattningsförfarandet för tobaks- och alkoholskatterna

De förfarandereglema för de tobak,gemensamma tre varugruppema
alkohol och mineraloljor regleras i särskilt direktiv, 92 12EEG, detett
s.k. cirkulationsdirektivet. Regelsystemet kompliceratär och avviker i
hög grad från det beskattningssystem tillämpas i Sverige. Desom nu
skattepliktiga skall kunna cirkulera fritt, dvs, beskattnings-varorna utan
konsekvenser vid gränspasseringar, mellan medlemsländerna ända tills

när den slutlige konsumenten. Beskattning skall ske i konsum-varorna
tionslandet. Regelsystemet bygger vissa centrala begrepp, nämligen

a upplagshavare: fysisk eller juridisk myndig-en person som av
heterna i medlemsland givits tillstånd ledett i sinatt ettsom
näringsutövning, i skatteupplag framställa, bearbeta, lagraett och
förflytta skattepliktiga skatten förfaller till betalning;utan attvaror

upplagshavare skall ställa säkerhet för skattens betalning,en
b skatteupplag: plats där upplagshavare bedriver sådan verksam-en

het i a,som anges
c registrerad fysisk eller juridisk intevarumottagare: en person som

upplagshavareär myndigheterna i medlemsland harettmen som av
fått tillstånd under suspension skatten skattepliktigaatt ta emotav
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registreradmedlemsland;iupplagshavarefrån ett annat envaror en
betalning; skattensäkerhet för skattensställaskallvarumottagare

fårregistreradebetalning denförfaller till när varumottagaren
i sin besittning samtvarorna

juridiskfysisk elleroregistrerade somvarumottagare: personen
suspension skattenunderupplagshavareinte är meraavsommen

godkändfrånskattepliktigafårundantagsvis emotta envaror
till betal-förfallermedlemsland; skattenupplagshavare i ett annat

oregistreradedensamband medbetalas ining och skall att varu-
skall vidarebesittning;får varorna sin varumottagarenmottagaren

till myndigheternapåbörjas delstill honomleveranseninnan an-
betalning.för skattenssäkerhetdels ställamäla förhållandet,

betydandekravinnebär såledescirkulationsdirektivEG:s om-en
skatt-skattskyldig och närde regler ärläggning avser vem somsomav

svenska bestäm-nuvarandedeinträder. reglerskyldigheten Dessa ersätter
EG-punktskattelagama.i de olikaskattskyldighetmelserna m.m.om

kontrollkaraktär t.ex.reglerdessutomdirektivet innebär att avnya
måste införas. Utredningenåterbetalningsreglerledsagardokument, m.m.

behålls i principförfarandelagennuvarande svenskaföreslår denatt
respektiveinförs iEG-anpassade reglernadeoförändrad och att nya

punktskattelag.

Tobaksskatten

tobaksvarorbeskattninghelt lagUtredningen föreslår att avomen ny
tobaksbeskattning kräverEG-anpassadsvenskinförs eftersom om-en

tobaksskatteområdet omfattar skattEG-direktiven påfattande ändringar.
beskattnings-cigariller och röktobak. Gemensamtcigarrer,på cigaretter,

beskattas nationellttuggtobak, dock kanför ochsaknassystem somsnus
gränspasscringar tillkrävs i samband medbcskaltningsålgärdcr inteom
tobaksskattelag harutredningens förslag tillfrån EG-området.och I ny

och tuggtobak.för beskattninginförts särskilda regler av snus
obligatoriskt skallpunktskattcigaretter innebär EG-reglernaFör tasatt

cigarett, och deni fast beloppdel skalli två delar. En etttas utut per
detaljhandelspriset. Utredningenvissandra delen procentsats avsom en

cigarett och ifast deluppdelning i 51föreslår sådan öre enperomenen
övergångs-ettårig% detaljhandelspriset. Under15,2del utgör ensom av
cigarett.styckesskatt 73föreslås emellertid enhetlig öretid peren

delför cigaretternasskattenivåer på tobaksvaror ärEG:s regler om
% detalj-minstmåste uppgå till 57utformad så punktskattenatt av

uppfyller inte detcigarettbeskattningenhandelspriset. svenskaDen
fyraåriguppnåttförhandlingarna med EGSverige har dock ikravet. en

bakgrund härav bygger vårtövergångsperiod i detta hänseende. Mot
skattenivå cigaretter.oförändrad svenskförslag på en

utredningen i principröktobak föreslårcigariller ochcigarrer,För
beskattningsregler.oförändrade



SOU 19994:74 Sammanfattning 9

Alkoholskatten

Det svenska beskattningen öl, vin och sprit sedan denär juli1 1992av
helt relaterad till alkoholhalten och refonnen innebar väsentligtett
närmande till det EG beslutade beskattningssystemet alkohol. Detav av
svenska överensstämmer ändå inte med EG-reglernasystemet på raden
punkter. De nuvarande begreppen i den svenska lagen dryckesskatt,om

Ändringaranknyter till alkohollagstiftningen, måste ändras. måstesom
även vad gällergöras avgränsningen det skattepliktiga området.av
Ändringarna såär omfattande utredningen föreslår helt lagattpass en ny

alkoholskatt.om
Utredningen föreslår den svenska beskattningen på öl, liksomatt

hittills, relateras till alkoholstyrkan. EG-reglerna tillåter dock inte någon
progressivitet, så det nuvarande progressiva inslaget i den svenska
skatteskalan för öl måste slopas. Skatten skall i visst beloppettanges per
liter och volymprocent alkohol, lika för alla ölsorter. Utredningen
föreslår den skattenivån för öl skall tillatt 2,27 kr liter ochnya anges per
volymprocent alkohol, vilket innebär skatteintäkter frånatt statens
försäljning starköl blir oförändrade jämfört med nuvarande regler.av

EG-reglerna tillåter reducerad skattesats får tillämpas föratt öl meden
alkoholstyrka under 2,8 volymprocent. Reduktionen medgeren även att
s.k. O-skattesats tillämpas. Utredningen föreslår så sker fören s.k.att

lättöl, dvs. öl med alkoholhalt under 2,25 volymprocent.en
För s.k. folköl, dvs öl med alkoholstyrka 2,25änen om mer men

högst 3,5 volymprocent innebär den EG-anpassade proportionella
skatteskalan kraftig skattehöjning. I förhandlingarna med EGen ettom
svenskt medlemsskap har dock Överenskommits treårig övergångs-om en
period, under vilken reducerad skattesats kan tillämpas för folkölet.en
Utredningen föreslår därför övergångsbestämmelse under vilkenen
nuvarande skattenivå för folkölet kan behållas under år, dock medtre en
skattesats i förhållande till alkoholhalten.som anges

Beträffande vin omfattar skatteplikten enligt EG-reglerna drycker med
alkoholhalt 1,2-22 volymprocent. Dryckema indelas, ien huvudsakom

efter framställningssättet, i

vin, dvs produkt framställd vindruvor, alkoholhalt högsten av-
%,15 i vissa fall till 18 %upp

andra jästa drycker, dvs. fruktvin, cider alkoholhalt högstetc.,-
%15

mellanklassprodukter, dvs. starkviner m.fl. produkter, alkohol--
halt högst 22 %.

Även åtskillnad deñnitionsmässigt måste göras mellan dessaom en
produkter, tillåter EG-reglerna skattenivâer i huvudsakatt samma
tillämpas. Utredningen föreslår sådan ordning, överensstämmeren som
med nuvarande svenska regler. Den svenska skattenivån vissa produkt-
kategorier måste dock ändras. EG-reglerna förutsätter enhetligen
beskattningsnivå för vin med alkoholhalt 8,5över högst 15en men
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däremot lägrealkoholstyrka kanmed lägrevinvolymprocent. För
nuvarandedärför denföreslårUtredningenskattenivåer användas. att

8,5alkoholstyrkavin med överså alltförenklasskatteskalan att menen
liter.25,50 krmedenhetlig skattesatsfårvolymprocenthögst 15 peren

%, börhögstalkoholstyrka, 15med lägremellanklassprodukterFör
starkare mellanklas-tillämpas. Förför vinetskattesats somsamma

intealkoholsvagaredeEG-reglernagäller enligtsprodukter sorternaatt
alkoholstarkaredeskattenunderstigerfår skattesatsha somen

skattesänkning förviss%. innebär40 Detmed änsorterna enmer
mellanklassprodukterochför vinstarkviner. Skattesatsernaalkoholstarka

oförändrade.blirskatteintäktemasåhar beräknats att
sprit omfattaravseendesvenska reglernanuvarandeDe gruppen

1,81,8 viktprocentöverstigandealkoholinnehållspritdrycker med ett
omfattar be-EGInomvolymprocent.2,25viktprocent motsvarar

överstigeralkoholstyrkamedprodukterobligatorisktskattningen somen
enlighet härmed.utvidgas imåste alltsåSkattepliktenvolymprocent.1,2

alkoholstyrkan.till Deti proportiondirektbeskattningEG förutsätter en
beskatt-svenskainslaget i denprogressivanuvarandeinnebär detatt

likaliter,i visst beloppskallSkattenmåste slopas.ningen ett peranges
med 458 krskattenförslårUtredningenför spritsorter.alla uttasatt per

för sprit.totaltskatteintäkteroförändradealkohol, vilketliter settgerren
alkoholstar-skattesänkning förinnebär vissförslagna skattesatsenDen en

sprit-alkoholsvagarebeträffandeskattehöjningvisska drycker samt en
sorter.

vilketall etylalkoholomfattar i principEG-reglernaenligtSkatteplikten
skatteplik-nuvarande svenskatill denförhållandeutvidgning iinnebär en

förtärasavseddetylalkoholomfattar ärendast att somten somsom
omfatta etylalkoholobligatorisktsåledesBeskattningen skalldryck. som

fyllning ii parfymer ellerändamål,för tekniskaanvänds t.ex. som
rad undantag,dockskattepliktFrån dennachokladprodukter. somenges

dryckessektorn.tillhuvudsak inskränksbeskattningen iinnebär att

Reklamskatten

vidannonsblad skallvissa s.k.reklamtrycksaker ochBeskattningen av
någratullmyndigheten. Eftersomhosnuvarande regler skeinförsel enligt

föreslår utred-EG-områdetinomkan förekommagränskontroller inte
införselbeskattningendast omfattaändras tillningen regeln att avatt

land. Vadfrån tredjeannonsblad inkommerellerreklamtrycksaker som
från EG-förs till Sverigereklamtrycksakerbeskattning somavavser

sådanbedriverbetalas denskallområdet föreslås skattenatt somav
Vidarereklamtrycksaken.omfattaslandetverksamhet inom avsom

från EG-områdetförs inannonsbladdistribuerarföreslås denatt somsom
skattskyldig.är
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Förkortningar

ADB Automatisk databehandling
Dir Direktiv
ECU European Currency Unit
EFTA European Free Trade Association
EG Europeiska gemenskapema
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EU Europeiska unionen
FPP Förordningen 1984:247 punktskatter och prisreglerings-om

avgifter
KPI Konsumentprisindex
LDH Lagen 1977:293 handel med dryckerom
LDS Lagen 1977:306 dryckesskattom
LDT Lagen 1977:292 tillverkning drycker,om av m.m.
LFTA Lagen 1961:181 försäljning teknisk sprit och alkohol-om av

haltiga preparat
LPP Lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifterom
LTS Lagen 1961:394 tobaksskattom
Prop Proposition
RSL Lagen 1972:266 skatt på och reklamom annonser
RSV Riksskatteverket
SFS Svensk författningssamling
SOU Statens offentliga utredningar
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EG-direktivFörteckning över m.m.

Beskattningsförfarandet

Rådets den februari 1992 den generelladirektiv 9212EEG 25av om
punktskattepliktiga produkter och lagring, omsättningordningen för om

kontroll dessa produkter EGT L 76, 23.3.1992,ur 1.översamt nr s.
Rådets direktiv 92108EEG den december ändring14 1992av om av

direktiv 9212EEG den generella ordningen för punktskattepliktigaom
produkter och lagring, omsättning och kontroll dessa produkteröverom

EGT 390, 31.12.1992, 124.ur nr s.

Tobak

Rådets direktiv 72464EEG den 19 december 1972 andra skatterav om
omsättningsskatt på bearbetad tobak ur EGT 303, 31.12.1972,än Lnr
1.s.

Rådets direktiv 77805EEG den 19 december 1977 ändringav om av
direktiv 72464EEG skatterandra omsättningsskatt på bearbetadänom
tobak ur EGT L 338, 28.12.1977, 22.nr s.

Rådets direktiv 7932EEG den 18 december 1978 andra skatterav om
omsättningsskatt pâ bearbetad tobak EGTän ur L 10, 16.1.1979,nr

8.s.
Rådets direktiv 9278EEG den 19 oktober 1992 ändringav om av

direktiv 72464EEG och 7932EEG andra skatter omsättnings-änom
skatt på bearbetad tobak ur EGT L 316, 31.10.1992, 5.nr s.

Rådets direktiv 9279EEG den oktober19 1992 tillnärmningav om av
cigarettskatt ur EGT 316, 31.10.1992,L 8.nr s.

Rådets direktiv 9280EEG den oktober19 1992 tillnämmingav om
skatter på andra former bearbetad tobak cigaretter EGTuränav av nr

L 316, lO.1992, 10.s.
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Alkohol

Rådets oktober 1992direktiv 9283EEG den 19 harmoniseradav om
alkoholdryckerskattestruktur för alkohol och ur EGT L 316,nr

31.10.1992, 21.s.
Rådets oktober 1992 tillnärmandedirektiv 9284EEG den 19av om av

skattesatserna alkohol alkoholdrycker EGTpâ och ur L 316,nr
31.10.1992, 29.s.

Förordningar

Kommissionens förordning 271992 den 1992EEG 11 septembernr av
det administrativa ledsagardokument vid omsättning punktskatte-om av

pliktiga under suspensionsordningar ur EGT L 276, 19.9.1992,varor nr
1.s.

Kommissionens förordning EEG 364992 den 17 decemberavnr
1992 det vidförenklade ledsagardokument omsättning punktskatte-om av
pliktiga har blivit tillgängliga för konsumtion i avsändarlandetvaror som
ur EGT 369, 18.12.1992,L 17.nr s.

Kommissionens förordning EEG 222593 den 27 juli 1993nr av om
ändring förordning EEG 271992 det administrativa ledsagar-av nr om
dokument omsättningvid punktskattepliktiga under suspension-av varor
sordningar ur EGT L 198, 7.8.1993, 5.nr s.

Kommissionens förordning EEG 319993 den 22 novembernr av
1993 ömsesidigt erkännande förfaringssätt för fullständigtom av
denaturerad alkohol i syfte undantag från punktskatt ur EGT Lav nr
288, l2.23.11.1993, 12.s.
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Utredningsuppdraget

Direktivet

utfärdades direktiv förden december 1991Vid regeringssammanträdet 12
punkt-teknisk anpassning mervärdesskatten ochutredningen en avom

Därvid anfördes bl.a. följande.skatterna till EG.

för samarbetetansökt medlemskap i EG. Till grundSverige har om
ligger Romfördraget från 1957. I detta fördragmellan EG-ländema

marknad skall skapas för i princip hela EG-s.k. inreattanges en
skall gälla från och med den januariornrådet. inre marknaden 1Den

område inre med1993. Med inre marknad gränser,ett utanavsesen
tjänster och kapital. inrefri rörlighet för Denpersoner,varor,

marknadens fria rörlighet för bl.a. och tjänster innebärvaror
gränskontrollema mellan medlemsstaterna och friavskaffande av

handel sådan ordning förutsätter bl.a.Engränserna.över att
medlemsstaterna inför i delar enhetliga regler för den indirektastora

för mervärdesskatten och för olika punktskatter.beskattningen, dvs.
enhetliga EG-regler har redan kommit långt detArbetet med när

gäller mervärdesskatten. har kommit till uttryck i bl.a. EG:sDetta
sjätte mervärdesskattedirektiv från 1977 och flera därefter tillkomna
direktiv. Inför 1993 erfordras emellertid i EG omfattandeett

regelverk både för mervärdesskatten och för punktskatter-gemensamt
beslutas inkluderarDe reglerna bl.a.na. gemensamma som nu

beskattningsunderlaget, beskattningsordningen och regler för gräns-
överskridande handel. Vidare innebär det regelverket ändradenya
förutsättningar för de myndigheter administrerar skatterna.som

Vid svenskt medlemskap i EG kommer det ställas krav påett att
långtgående teknisk anpassning de svenska skatterna till deten av

regelverk beslutas i EG. Anpassningen innebär såvälsom nu
ändringar författningsteknisk materiella ändringar. Ennatur somav
inte obetydlig anpassning mervärdesskatten har gjorts denav genom
lagstiftning skett grundval kommitténssom av

Fi 1987:06 för indirekta skatter betänkande Reformerad mervär-
desskatt SOU 1989:35. Inom kort kommer utredningen Fim.m.,
1990:01 teknisk mervärdesskattelagen lägga framöversyn attom av

förslag bl.a.sitt slutbetänkande med ytterligare anpassningar.om
Emellertid kommer frågor återstå, såväl det gällermängd näratten
mervärdesskatten övriga indirekta skatter. En särskild utredaresom
bör tillkallas för fram förslag till den anpassning bliratt ta som
nödvändig.
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Utredaren bör lägga fram förslag till författningstekniskade och
andra ändringar behövs vid svensk anpassning de indirektasom en av
skatterna till EG-rätten. Utredaren bör vidare belysa de krav som en
EG-anpassning ställer de myndigheter för admini-som svarar
strationen ifrågavarande skatter. Utredaren skall däremot inteav
behandla frågor den indirekta beskattningens nivå.om

2. Genomförandet utredningsuppdragetav

Arbetet med fram förslag till anpassning till EG-reglernaatt ta en av
lagstiftningen på mervärdesskatte- respektive punktskatteområdet har
bedrivits parallellt. Utredningens förslag beträffande punktskatterna
redovisas i föreliggande delbetänkande. Mervärdesskattefrågorna kommer

redovisas i särskilt slutbetänkande.att ett
Vad gäller anpassning punktskatterna energiområdet ingåren av

detta i det uppdrag i juni 1992 till utredningen Fi 1992:15som gavs
med uppgift tekniskgöra energibeskattningen.översyn Utred-att en av
ningen har därför inte behandlat energiskattefrågor. Ett samråd med
energiskatteutredningen har dock skett vad gäller beskattningsförfarandet.

Enligt vårt utredningsuppdrag skall de krav EG-anpassningsom en
ställer på myndigheterna belysas. Regeringen beslöt emellertid i februari
1993 uppdra Riksskatteverket i samråd med Generaltullstyrelsenatt att
utreda frågor rörande formerna för organisationen punktbeskattningenav
inför svenskt medlemskap i EG. Detta utredningsuppdragett har
redovisats i RSV Rapport 1993:9, Punktskatter i EG-perspektiv. Motett
denna bakgrund har vi i förevarande arbete inte berört de administrativa
konsekvenserna för skatteadministrationen.

Under utredningsarbetet har, såvitt gäller punktskatterna, information
och synpunkter inhämtats från Vin Sprit AB, Svenska Bryggareföre-
ningen, Svenska Tobaks företrädareAB, för svensk dagligvaruhandel och
Philip Morris AB.

Regeringen har till utredningen överlämnat skrivelse från Factuen om
EG-anpassning mervärdesskatt och reklamskatt tidskrifter.av
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Författningsförslag

Förslag till
Lag tobaksskattom

Lagens tillämpningsområde

1 § Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror tillverkas här isom
landet, från EG-land eller importeras fråntas emot ett annatsom som
tredje land.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak ur
KN 24.02 och 24.03.nr

Som cigaretter maskinellt framställdaäven tobakssträngar,avses
vilka avseddaär rökas efter omslutning och inteatt ärav papper som
cigarrer eller cigariller.

Skatt skall betalas föräven och tuggtobak KN 24.03.snus ur nr
Närmare bestämmelser härom meddelas i 39-43 §§.

Skatt på cigaretter

2 § Skatt cigaretterpâ med 51 styck ochöre 15,2tas ut procentper
detaljhandelspriset.av

Cigaretter med längd, exklusive filter eller munstycke, över-en som
Ärstiger 9 inte 18 cigaretter.två cigarettencm men cm anses som

längre varje ytterligare 9 eller del därav cigarett.anses cm som en

3 § Med detaljhandelspris i denna lag varje cigarettproduktsavses
högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och statligannan
skatt eller avgift. Tillverkaren, dennes eller denrepresentant som
importerar cigaretter från tredje land skall fastställa detaljhandelspri-
set.

Cigaretter får inte säljas till högre pris detaljhandelspriset.än Vid
tillhandahållande cigaretter på får dock skäligt tilläggrestaurangerav
för serveringskostnaden tas ut.

Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten
uppskatta priset efter vad kan skäligt.som anses
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cigarettförpackningarpåKontrollmärkning

för försäljning itillhandahållas4 § Cigaretter får inte änannat
uppgiftsärskild märkning medförsedd medoriginalförpackning om

detaljhandelspriset.

medtill pris§ cigaretter högre5 säljer änDen som angessom
pâförasbeskattningsmyndighetenskallsärskild märkning enligt 4 § av

ha utgått enligtskatt skulleden ytterligarebelopp motsvarande som
detaljhandelspriset hade varit fastställt till det§ första stycket2 om

för.pris såltssom varan
eller det saknastillförlitligen kan beräknas,beloppet inteOm om

uppskatta beloppetbeskattningsmyndighetenerforderliga uppgifter, får
efter vad skäligt.kansom anses

till försäljning på6 § tillhandahåller cigaretter sätt änDen annatsom
uppgiftmed särskild märkning medoriginalförpackning förseddi om

månader.eller fängelse i högstdetaljhandelspriset döms till böter sex

värdetföremål för brott enligt 6 eller7 § Cigaretter varit avsom
skall förklaras förverkadecigarettema inte finns kvar,dessa omom

inte särskilda skäl talar det.emot

Skatt på cigarrer, cigariller och röktobak

§ med 34 styck.8 Skatt på cigarrer och cigariller öretas ut per
med 374 kronor kilogram.Skatt på röktobak tas ut per

skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

9 § Skattskyldig denär som
inom landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga ellervaror,

godkänts upplagshavare enligt 10harannan som som
skattepliktiga2. yrkesmässigt från EG-landett annat tar emot varor

enligt 13 och §§,14
har godkänts skatterepresentant enligt 15som

till Sverige distansförsäljning4. säljer skattepliktiga genomvaror
enligt 16

föri fall i 1-3, från EG-land in ellerän ett annatannat som avses
skall användas förskattepliktiga äntar emot annatvarornavaror, om

privat bruk,
från tredje land importerar skattepliktiga varor.
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Upplagshavare

10 § Som upplagshavare får efter ansökan hos beskattningsmyndig-
heten godkännas den som

inom landet yrkesmässigt tillverka skattepliktigaattavser varor,
2. för försäljningyrkesmässig till näringsidkare skatteplik-tar emot

tiga från EG-land eller från upplagshavare iett annatvaror en annan
landet eller vid import från tredje land, eller

yrkesmässigt bearbetar eller i omfattning lagrar skatteplik-större
tiga varor.

§11 Upplagshavare säljer obeskattade till andra upplagsha-som varor
i Sverige eller till näringsidkare i EG-land skall hosett annatvare

beskattningsmyndigheten ställa försäkerhet betalning skatten innanav
leveransen de skattepliktiga påbörjas.av varorna

Beskattningsmyndigheten får bestämma upplagshavaren skallatt
ställa säkerhet för betalning skatten i samband med tillverkning,av
bearbetning eller lagring skattepliktigaav varor.

Skatteupplag

12 § Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring skatte-av
pliktiga tobaksvaror skall i skatteupplag godkäntäga ärrum som av
beskattningsmyndigheten.

Varumottagare

13 § Den yrkesmässigt skattepliktiga fråntar emotsom varor en
godkänd upplagshavare i EG-land eller yrkesmässigtett annat som
frän tredje land importerar skattepliktiga och inte själv ärvaror som
godkänd upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansökasom

registrering varumottagare.om som
Registrerad skall i enlighet med vad beskattnings-varumottagare

myndigheten bestämmer ställa säkerhet för betalning skatten.av

14 § Den yrkesmässigt skattepliktiga frän godkändtar emotsom varor
upplagshavare i EG-land, och inte upplagshavareärett annat som
enligt 10 § eller registrerad enligt 13 § Oregistreradvarumottagare

skall, innanvarumottagare från det andra EG-transporterasvarorna
landet anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och ställa
säkerhet för skatten.
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i EG-land§ registrerad och15 Upplagshavare är ett annat somsom
Sverigeskattepliktiga till sådan ilevererar varumottagare somvaror

här i landet.i och 14 §§, får skatterepresentant13 utse enavses
skall godkännas beskattningsmyndigheten.Skatterepresentanten av

förstället för skattskyldigSkatterepresentanten iär varumottagaren,
upplagshavaren levererar tillde den utländske varu-varor som

Sverige.imottagare
förskall ställa säkerhet skattens betalning iSkatterepresentanten

beskattningsmyndigheten bestämmer.enlighet med vad

Distansförsáüning

registrerad eller16 § upplagshavare,Om än varumottagareannan
i Sverige förvärvar skattepliktigaOregistrerad varumottagare varor

från säljaren ellerEG-land och transporterasett annat varan av av
distansförsäljning säljaren skattskyl-för säljarens räkning ärannan

dig. ställa säkerhet för betalning skatten innanSäljaren skall av
från det andra EG-landet påbörjas.transport

utländsk företagare skattskyldig enligt denna lag skallEn ärsom
företrädas beskattningsmyndigheten godkänd Enrepresentant.av en av

fullmakt utländske företagarensådan skall enligt denrepresentant av
för företagaren för redovisningen tobaksskattombud ochsom svara av

i övrigt företräda företagaren i frågorden utländske gäller skattsom
enligt denna lag. Beskattningsmyndigheten kan kräva säkerhet ställsatt
för förskattens betalning. Underlag kontroll skatteredovisningenav
skall finnas tillgängligt hos representanten.

Andra företagarestycket gäller inte utländsk juridiskären som
fastoch har driftställe här i landet.ettperson

Övriga skattskyldiga

17 § Den skattskyldig enligt 9 § 5 skall innanär trans-som varorna
frân det tillandra EG-landet anmäla beskattnings-porteras varorna

myndigheten och ställa säkerhet för betalning skatten.av

Registreringsskyldighet

18 § Skattskyldiga enligt 10, 13, 15 och 16 §§ skall registreradevara
hos beskattningsmyndigheten.
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från tredje landImport

från tredje land någonimporteras19 § skattepliktigaDä av somvaror
enligteller registreradupplagshavare enligt 10 §inte är varumottagare

Därvid gäller tullagentill tullmyndigheten.skall skatten betalas13 §
pris-punktskatter ochkap § lagen 1984: 1511987: 1065 och 9 4 om

regleringsavgifter.

inträdeSkattskyldighetens

inträder för20 § Skattskyldigheten
upplagshavareden närärsom

skattepliktiga till andra köparedenne levererar äna varor upp-
till andra köpare upplagshavare,här i landet ellerlagshavare än

i EG-land ellerregistrerad eller Oregistrerad varumottagare ett annat
tredje land,skattepliktiga tillexporterar varor

för-skattepliktiga för ändamålb i anspråkdenne änannattar varor
förasskatteupplagetsäljning eller när ut utan atttasvarorna annars ur

till godkänt skatteupplag,något annat
denne avregistreras,c

vid mottagandet skatte-den registrerad2. är varumottagare, avsom
pliktiga varor,

Oregistrerad vid mottagandetden är varumottagare, avsom
skattepliktiga varor,

godkänd skatterepresentant enligt 15 vid4. den är somsom
skattepliktigamottagandet av varor,
säljare vid distansförsäljning enligt 16 leveransden är närsom

sker,
de skattepliktigaden skattskyldig enligt 9 § närär varornasom

förs till Sverige. i
inträder för den upplagshavareSkattskyldigheten utan attsom vara

skattepliktiga tillverkas.enligt 10 § tillverkar närvaror, varorna

21 § Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1
inträder inte för somvaror

följd förstörts under framställning, be-a till karaktärav varornas
arbetning, lagring eller transport,

b har förstörts under tillsyn beskattningsmyndigheten,av
har återanvänts vid tillverkning, ellerc

för kvalitet id uteslutande provning skatteupp-använts av varornas
laget.

Vad i första stycket gäller enligt 13asägs även varumottagaresom
och för till följd karaktär förstörts under14 §§ varornasvaror som av

till denne.transport
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Särskilda redovisningsregler för vissa skattskyldiga

22 § enligtDen Oregistrerad 14 § skall lämnaär varumottagaresom
deklaration skattepliktigaför varje leveransmottagen av varor.
Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast
fem dagar efter dagden när emot.togsvarorna

skattskyldig skallDen enligt 9 § 5 lämna deklarationär närsom
förs Deklarationenskattepliktiga till Sverige. skall ha kommitvaror

in till beskattningsmyndigheten fem dagar efter införseln.senast
Den tillverkar skattepliktiga upplagshavareutan attsom varor vara

enligt 10 § skall lämna deklaration tillverkas. Deklaratio-när varorna
skall kommit in till beskattningsmyndigheten femha dagarsenastnen

efter den dag då tillverkades.varorna

Ledsagardokument m.m.

23 § Vid obeskattade Sverigemellan ochtransport ett annatav varor
EG-land skall upplagshavaren ledsagardokument fyraiupprätta ett
exemplar. Tre exemplar dokumentet skall åtfölja underav varorna

Det tredje exemplaret returexemplaret dokumentet skalltransport. av
undertecknas och återsändas till avsändaren 15mottagaren senastav
dagar efter utgången den månad under vilken har motta-av varorna
gits.

Har upplagshavare sålt obeskattade till näringsidkare ien varor en
EG-land och har upplagshavaren inte inom tvâ månader efterett annat

utgången den vilkenmånad under erhållitavsänts returex-av varorna
emplaret ledsagardokumentet, skall dröjsmålhan underrättautanav
beskattningsmyndigheten förhållandet.om

Har upplagshavaren sålt obeskattade till Oregistreradvaror en varu-
skall under åtföljas dokumenta-ävenmottagare transportenvarorna av

tion visar sådan säkerhet i 14 § ställts för skattenattsom som avses
i destinationslandet.

24 § Vid förtullning enligt tullagen 1987: 1065 skall, beskattningom
inte skett enligt 19 vid obeskattadetransportav varorna av varor

ledsagardokumentupprättas i fyra exemplar i enlighet med vadett
i 23 Ett exemplar skall förvaras hos avsändnings-som anges

tullanstalten. Med dokumenten skall i övrigt förfaras i 23 §som anges
första stycket. Returexemplaret skall återsändas till avsändnings-
tullanstalten.

Har tullmyndigheten inte inom eftertvå månader utgången denav
månad under vilken erhållit returexemplaretavsäntsvarorna av
ledsagardokumentet, skall myndigheten dröjsmål underrättautan
beskattningsmyndigheten förhållandet.om
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avsändarenskallobeskattade upprätta25 § Vid ettexport varorav
vad ii enlighet medi fyra exemplarledsagardokument som anges

åtfölja underskalldokumentetexemplar23 Tre varornaav
lämnatUtfartstullanstalten skall attestera atttransport. gemen-varorna

återsända det attesteradetill avsändarenTullmyndigheten skallskapen.
dagar.inom 15ledsagardokumentetexemplaret av

efter den månadmånader utgångeninte inom tvåOm avsändaren av
erhållit returexemplaretförvilkenunder avsänts export avvarorna

dröjsmål underrätta be-skall avsändarenledsagardokumentet, utan
förhållandet.skattningsmyndigheten om

tagitsskatt enligt denna lag harskattepliktiga för vilka26 § När varor
den förEG-land, skalltillskall levereras ett amratut som ansvarar

i exemplar.ledsagardokumentförenklatupprätta treetttransporten
ledsagar-under SådantåtföljaDokumentet skall transporten.varorna

försäljning i 28dock inte viddokument erfordras som avses

ochskall mellan Sverige27 § obeskattadeOm etttransporterasvaror
och inte når denEG-land enligt 23 mottagareannat somvarorna

här i landetskall beskattasi ledsagardokumentet,angetts omvarorna
varorna

konsumerats här,eller kan hafinns i Sverige antas
upplagshavare och det inte kan utredaslevererats från svensk2. en

konsumerats.finns eller de harvar varorna var
stycket den skattskyldig ställtfall i förstaI är somsom avses

skattskyldig-Beskattning skall skesäkerhet för transporten. som om
fråninförts till Sverige ellerheten inträtt närnär transportenvarorna

påbörjades.den svenska upplagshavaren

skattepliktiga till sådan köpare i28 § Vid försäljning ettvaror enav
registreradinte godkänd upplagshavare,EG-land, ärannat som

Oregistrerad skall säljaren innaneller varumottagare,varumottagare
ingivit bevisleverans sker, till beskattningsmyndigheten ha sä-attom

EG-landet för betalning den skattkerhet ställd i det andraär av som
skallförfaller endast det säljarendär. Detta gäller ärom som

leveransen sker för dennes räkning.ombesörja leveransen eller när

Återbetalning skattav

29 för skattepliktiga§ För skatt betalats i Sverige varor somsom
därefter EG-land under sådana förhållandenlevereras till attett annat

paragrafskatt återbetalning ske enligt dennaskall betalas där, kan
efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

erlagd skatt vid sådan för-Ansökan återbetalning i Sverigeom av
omfatta period kalender-säljning i 28 § skall ettomsom avses en
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kvartal in tilloch beskattningsmyndigheten inom år efterettges
kvartalets utgång. Den begär återbetalning skall visa den skattattsom

ansökan har betalats i Sverige, beskattatssamt attsom avser varorna
i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till EG-land skall ansökanett annat om
återbetalning innan förs landet.göras Den begärutvarorna ur som
återbetalning skall visa den skatt ansökan har betalats iatt avser

ÅterbetalningSverige. sker sedan sökanden till beskattningsmyndig-
heten ingivit dels dokument visar antingen skatten betalatsett attsom
eller säkerhet förställts skattens betalning i mottagarlandet, delsatt ett

undertecknat och återsänt exemplar returexemplaretmottagarenav
det ledsagardokument i 26av som anges

Har beskattats i enlighet med första27 § stycket ochen vara
visar den skattskyldige inom år efter det påbörjadestre att transporten

beskattats i land, skall den här i landet erlagdaatt ett annatvaran
skatten återbetalas.

30 § Den i Sverige betalat skatt för sedan exponeratssom varor som
till tredje land har till återbetalning skatt efterrätt ansökan.av

En skattskyldig enligt 13 ochär 14 ellervarumottagare som en
skatterepresentant enligt 15 i Sverige har erlagt skatt försom varor

visats ha återsänts till den utländske upplagshavaren skall eftersom
ansökan medges återbetalning skatten.av

Ansökan återbetalning förstaenligt och andra styckena görsom
skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en
period kalenderkvartal och in till beskattningsmyndighetenettom ges

Återbetalninginom år efter kvartalets utgång. medges inte förett
skattebelopp understiger 500 kronor1 för kalenderkvartal.ettsom

31 § Om skatt har återbetalats med för högt belopp på grundett av en
oriktig uppgift den sökande lämnat eller på grund felräkning,som av
misskrivning eller något uppenbart förbiseende, den sökandeärannat
skyldig betala tillbaka vad fått förhan mycket. Beslut häromatt
meddelas beskattningsmyndigheten.av

Åtgärd för oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inteatt ta ut ett
vidtas fem år efter utgångenän det kalenderår under vilketsenare av
beloppet betalats ut.

Avdrag

32 § I deklaration lämnas upplagshavare enligt 10 § fårsom av
avdrag förgöras skatt på varor

a har återtagits i samband med återgång köp,som av
b har förstörts olyckshändelse eller force majeure,som genom

förc vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
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d har till tredje land eller förts till frizon ellerexporteratssom
frilager för ändamål förbrukas där,änannat att

e har lagts på provianteringslager, ellersom upp
f har levererats för försäljning i exportbutik.som

33 § I deklaration lämnas registrerad eller Oregistreradsom av en
enligt och §§ får avdrag13 14 för skatt pâgörasvarumottagare

tobaksvaror förstörts under tilltransporten varumottagarensom genom
olyckshändelse eller force majeure.

Förfaranderegler m.m.

34 § fråga förfarandet vidI beskattningen gäller bestämmelsernaom
i lagen 1984: 151 punktskatter och prisregleringsavgifter.om

35 § Följande beslut beskattningsmyndigheten får överklagas hosav
länsrätten den skattskyldige, sökanden och Riksskatteverket:av av

beslut godkännande enligt 10, 12, 13, 15 och 16 §§,om
2. beslut ställande säkerhet enligt denna lag ochom av

beslut återbetalning enligt 29-31 §§.om
Om skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt förstaen

stycket, förs det allmännas talan Riksskatteverket.av
Beslut enligt får5 § överklagas hos länsrätten säljaren ochav av

Riksskatteverket.

36 § Beskattningsmyndigheten skall med hjälp automatisk databe-av
handling föra register har godkänts upplags-över personer som som
havare eller registrerade godkändaär övervarumottagare samtsom
skatteupplag.

Ändamålet med registret tillhandahålla skattskyldiga behörigär och
myndighet i Sverige eller EG-land uppgifter godkännandeett annat om
och registrering förstaenligt stycket.

Registret skall innehålla uppgift den registrerades regi-om namn,
streringsnummer, adress, skatteupplagens registreringsnummer och
adress, vilken kategori den registrerade får ellerta emotav varor som

får lagras pâ skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress ochsom
datum för godkännande registreringens eventuella giltighetstid.samt
Registret skall innehålla motsvarande uppgifteräven inhämtatssom
från EG-land. Uppgifterna till registret får inhämtas medett annat
hjälp automatisk databehandling.av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
medge enskilda och myndigheter inom landet får ha tenninal-att
åtkomst till registret.

Uppgifter i registret får lämnas till behörig myndighet iut ett annat
EG-land hjälpmed automatisk databehandling.av
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obehörigahandlingar skall behandlas såmed tillhörandeRegistret att
inte får tillgång till dem.

ñnans-kan riksdagens och skat-riksmöte inte pågår37 § Under tid då
bestämma skattesats eller beslutaförslag regeringenteutskott på omav

börja eller upphöraenligt denna lag skallskatt att tas ut.att

Skatteomräkning

iför 1995 med 8 och 39 §§38 tobaksvara skatten år§ För uttas
fram ochefter utgången år 1995 och tilltidenangivna belopp. För av

omräknas enligtmed belopp1998 skall skattenmed år uttas som
med de belopp gällerDärefter skall skattenandra stycket. tas ut som

1998.vid utgången årav
1996 1998 skalloch kalenderårenSkatten för t.o.m. tasettvart av

de i ochefter årlig omräkning 8med belopp motsvararut som en
det jämförelsetal,multiplicerade medangivna skattebeloppen39 §§

förhållandet mellan det allmänna prislä-uttryckt i procent, som anger
iföre år beräkningen och oktoberi oktober månad året detget avser

styckeskatten.skall omräkning endast1994. Såvitt gäller 2 § avse
de omräknadeföre november månads utgångRegeringen fastställer

skall för påföljandeenligt denna lagskattebeloppen tas utsom
itill hela kronor respektive helakalenderår. Beloppen avrundas ören

skattebeloppen.och 39 §§ angivnaförhållande till de i 8

tuggtobakskattskyldighet för ochm.m. snus

kilogram och tuggtobak39 § med 73 kr påSkatt på tas utsnus per
med 120 kr kilogram.per

40 § skattskyldig denär som
ellerlandet yrkesmässigt tillverkar tuggtobak,inom snus

yrkesmässig för in eller ellerfrån EG-land emotett annat tar snus
tuggtobak, eller

tredje eller tuggtobak.från land importerar snus

41 skattskyldig enligt 40 § skall registrerad hos§ Den 1är varasom
beskattningsmyndigheten.

enligt eller 3 får efter ansökanDen skattskyldig 40 § 2ärsom
omfattning eller detregistreras, verksamheten störreär omom av

finns särskilda skäl.annars

inträder42 § Skattskyldigheten för den registrerad närär snussom
inte registrerad, ioch tuggtobak levereras till köpare är tassomen
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anspråk för ändamål försäljning eller ingår i den skattskyldi-änannat
lager vid avregistrering.ges

För den skattskyldig enligt 40är § och inte registre-ärsom som
rad enligt inträder41 skattskyldigheten de skattepliktiganär

förs in till landet. Därvid skall de redovisningsreglervarorna som
i 22 § andra stycket tillämpas.anges

43 § Om eller tuggtobak importeras från tredje land någonsnus av
den registreradän enligt 41 § skallär skatten betalas tillannan som

tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen 1987:1065 och 9 kap. 4 §
lagen 1984: 151 punlctskatter och prisregleringsavgifter.om

I övrigt skall bestämmelserna i 30-32, 34, 35, 37 och 38 gälla
avseendeäven och tuggtobak. Därvid skall vad sägssnus som om

upplagshavare i stället den registrerad enligtär 41avse som

Denna lag träder i kraft den januaril 1995 då lagen 1961:394
tobaksskatt upphör gälla. Den upphävda lagen tillämpas dockattom

fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före den januari1 1995.
2. Bestämmelserna i 3-7 §§ tillämpas förstdock från och med den
januaril 1996.

stället förI vad föreskrivs i 2 § första stycket skall till ochsom
med den 31 december 1995 skatten på cigaretter med 73 öretas ut per
cigarett.
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Förslag till2.
alkoholskattLag om

tillämpningsområdeLagens

andra jästa drycker,vin ochbetalas för öl,skall§ Alkoholskatt1
i landet,tillverkas härför etylalkoholmellanklassprodukter samt som

från tredjeeller importerasEG-landfrån ett annattas emot somsom
land.

påSkatt öl

till KN 22.03hänförsbetalas för öl2 § Skatt skall omnrsom
volymprocent.överstiger 0,5alkoholhalten

innehållande blandningprodukterbetalas förSkatt skall även en av
22.06hänförlig till KNdryckoch icke-alkoholhaltigÖl omnr

volymprocent.överstiger 0,5alkoholhalten i blandningen
varje volymprocentförmed 2,27 kronorSkatt litertas ut per

alkohol.
volymprocent skatthögst 2,25öl med alkoholhaltFör uttasomen

med 0 kronor.

Skatt på vin

22.04 och 22.05för vin hänförs till KN3 § Skatt skall betalas nrsom
jäsning ochuppkommit enbartalkoholhalten genomom

uppgår till högstöverstiger 1,2 volymprocentalkoholhalten men
volymprocent, eller15

tilluppgår högstalkoholhalten överstiger 15 volymprocent2. men
tillsatser.och producerats18 volymprocent vinet utan

Skatt liter förtas ut per
volymprocentalkoholhalt 2,25 inte 4,5drycker med överöver menen

med 8,80 kronor,
volymprocent4,5 inte 7drycker med alkoholhalt överöver menen

med 13,00 kronor,
volymprocent8,5med alkoholhalt 7 intedrycker överöver menen

med 17,80 kronor,
volymprocentalkoholhalt 8,5 inte 15drycker med överöver menen

med och för25,50 kronor,
18 volymprocentdrycker alkoholhalt intemed 15över övermenen

med 42,40 kronor.
vin alkoholhalt högst 2,25 volymprocent skattFör med tasomen

med 0 kronor.ut
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Skatt på andra jästa vindrycker än eller öl

4 § Skatt skall betalas för andra jästa drycker vin eller ölän som
hänförs till KN 22.06 sådana drycker hänförs till KNsamtnr som nr
22.04 och 22.05 inte omfattas skatteplikt enligt 3men som av om
alkoholhalten överstiger 1,2 inte 10 volymprocent eller alko-men om
holhalten överstiger 10 inte 15 volymprocentöver undermen
förutsättning alkoholhalten uteslutande har uppkommitatt genom
jäsning.

Skatt liter förtas ut per
drycker med alkoholhalt 2,25 inteöver 4,5 volymprocentöveren men
med 8,80 kronor,
drycker med alkoholhalt 4,5 inteöver 7 volymprocentöveren men
med 13,00 kronor,
drycker med alkoholhalt inte7 8,5 volymprocentöver överen men
med 17,80 kronor föroch
drycker med alkoholhalt 8,5 inteöver 15 volymprocentöveren men
med 25,50 kronor.

För andra jästa drycker med alkoholhalt högst 2,25 volym-en om
skatt med 0 kronor.procent tas ut

Skatt på mellanklassprodukter

5 § Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med alkoholhalten
1,2över inte 22 volymprocentöver hänförs till KNmen som nr

22.04-22.06 inte beskattas enligt 2-4 §§.men som
Skatt liter förtas ut per

drycker med alkoholhalt högst 15 volymprocent med 25,50en om
kronor,
drycker med alkoholhalt 15 volymprocentöver med 42,40 kronor.en

Skatt på etylalkohol

6 § Skatt skall betalas för etylalkohol hänförlig till KN 22.07 ochnr
22.08 med alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent ävenen om
etylalkoholen ingår i hänförs till KN kapitel.ett annaten vara som
Skatt skall betalas föräven drycker hänförs till KN 22.04,som nr
22.05 och 22.06 alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.om

Skatt med 458 kronor liter alkohol.tas ut per ren
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från skattepliktenUndantag

distribueras i formbetalas för§ Skatt skall inte7 avvaror som
med de föreskrifterdenaturerad i enlighetfullständigtalkohol ärsom

EG-land, skallförsäljning tillVidregeringen meddelar. annat ettett
ledsagardokument âtfölja sådanaförenklatavsändaren upprättatav

under transporten.varor

skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

den8 § skattskyldig är som
ellerskattepliktigatillverkarlandet yrkesmässigtinom varor,

enligt 9upplagshavaregodkäntshar somannan som
EG-land skattepliktigayrkesmässigt från2. emottarett annat varor

enligt och 13 §§,12
enligt 14skatterepresentanthar godkänts som

distansförsäljningSverigetillskattepliktiga4. säljer genomvaror
enligt 15

för in ellerEG-landi 1-3, fråni fall än ett annatannat avsessom
användas förskall änskattepliktiga annattar emot varornavaror, om

privat bruk,
skattepliktigatredje land importerarfrån varor,

etylalkohol.landet tillverkarinom7. armars

Upplagshavare

beskattningsmyndighetenansökan hos§ får efter9 Som upplagshavare
godkännas den som

skattepliktigayrkesmässigt tillverkainom landet att varoravser
skatteplik-näringsidkareyrkesmässig försäljning till2. för tar emot

upplagshavare ieller frånEG-landtiga från ett annat en annanvaror
land,import från tredjelandet eller vid

omfattning lagrar skatte-bearbetar eller iyrkesmässigt större
pliktiga varor.

andra upplagsha-obeskattade till10 § Upplagshavare säljer varorsom
skallnäringsidkare i EG-land hosi Sverige eller till ett annatvare

skatten innansäkerhet för betalningbeskattningsmyndigheten ställa av
påbörjas.skattepliktigaleveransen de varornaav

upplagshavaren skallBeskattningsmyndigheten får bestämma att
tillverkning,skatten i samband medställa säkerhet för betalning av

skattepliktigabearbetning eller lagring varor.av
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Skatteupplag

§11 Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring skatte-av
pliktiga skall i skatteupplagäga godkänts beskatt-varor rum som av
ningsmyndigheten.

Wzrumottagare

12 § Den yrkesmässigt skattepliktiga fräntar emotsom varor en
godkänd upplagshavare i EG-land eller yrkesmässigtett annat som
från tredje land importerar skattepliktiga och inte själv ärvaror, som
godkänd upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansökasom

registrering varumottagare.om som
Registrerad skall i enlighet med vad beskattnings-varumottagare

myndigheten bestämmer ställa säkerhet för betalning skatten.av

13 § Den yrkesmässigt skattepliktiga frân godkändtar emotsom varor
upplagshavare i EG-land, och inte upplagshavareärett annat som
enligt 9 § eller registrerad enligt 12 § Oregistreradvarumottagare
varumottagare skall, innan från det andra EG-transporterasvarorna
landet anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och ställa
säkerhet för skatten.

14 § Upplagshavare registrerad iär EG-land ochett annatsom som
levererar skattepliktiga till sådana i Sverigevarumottagarevaror som

i 12 och 13 §§, får skatterepresentant här i landet.utseavses en
Skatterepresentanten skall godkännas beskattningsmyndigheten.av
Skatterepresentanten i stället förär, skattskyldig förvarumottagaren,
de den utländske upplagshavaren levererar tillvaror som varumottaga-

i Sverige.re
Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för skattens betalning i

enlighet med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Distansförsäüning

15 § Om upplagshavare,än registrerad ellerannan varumottagare
Oregistrerad i Sverige förvärvar skattepliktigavarumottagare varor
från EG-land ochett säljarenannat ellertransporterasvarorna av av

för säljarens räkning distansförsäljning säljarenär skattskyl-annan
dig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning skatten innanav

från det andra EG-landet påbörjas.transport
En utländsk företagare skattskyldig enligtär denna lag skallsom

företrädas beskattningsmyndigheten godkänd Enav en av representant.
sådan skall enligt fullmakt den utländske företagarenrepresentant av
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alkoholskattredovisningenförföretagarenombud för avsvarasom
gällerföretagaren i frågorutländskeföreträda deni övrigtoch som

säkerhetkrävaBeskattningsmyndigheten kanlag.skatt enligt denna att
kontroll skatteredovis-Underlag förbetalning.förställs skattens av

tillgängligt skatterepresentanten.hosningen skall finnas
juridiskföretagareutländsk ärgäller inteAndra stycket somen

landet.driftställe här ifastoch har ettperson

Övriga Skattskyldiga

skall innanenligt 8 §skattskyldig 516 § Den är trans-varornasom
till beskattnings-anmälaEG-landetfrån andradetporteras varorna

skatten.för betalningställa säkerhetmyndigheten och av

Registreringsskyldighet

registrerade§§ skall12, 14 och 15§ Skattskyldiga enligt17 vara
beskattningsmyndigheten.hos

från tredje landImport

från tredje land någonskattepliktiga importeras18 § Då somavvaror
enligtregistreradenligt 9 § ellerinte upplagshavareär varumottagare

Därvid gäller tullagentullmyndigheten.betalas till12 § skall skatten
punktskatter och pris-1984: 151och 9 kap 4 § lagen1987: 1065 om

regleringsavgifter.

Skattskyldighetens inträde

för19 § Skattskyldigheten inträder
upplagshavareden närärsom

skattepliktiga till andra köpare äna denne levererar upp-varor
upplagshavare,eller till andra köparelagshavare här i landet än
EG-land elleroregistrerad iregistrerad eller annatvarumottagare ett

till tredje land,skattepliktigaexporterar varor
för-skattepliktiga för ändamålanspråkb denne i änannattar varor

förasskatteupplagetsäljning eller när utan atttas ut urvarorna annars
skatteupplag,till godkäntnågot annat

avregistreras,c denne
vid mottagandet skatte-den registrerad2. är varumottagare, avsom

pliktiga varor,
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den Oregistreradär vid mottagandetvarumottagare,som av
skattepliktiga varor,

den godkänd skatterepresentantär enligt 14 vidsom som mot-
tagandet skattepliktigaav varor,

5. den säljare vid distansförsäljningär enligt 15 leveransnärsom
sker,

6. den skattskyldig enligtär 8 § de skattepliktiganärsom varorna
förs till Sverige.

Skattskyldigheten inträder för den upplagshavareutan attsom vara
enligt 9 § tillverkar skattepliktiga tillverkas.närvaror, varorna

20 § skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 första§ stycket l
inträder inte för varor som

a till följd karaktär förstörts under framställning, be-av varornas
arbetning, lagring eller transport,

b har förstörts under tillsyn beskattningsmyndigheten,av
c återanvänts vid tillverkning,
d uteslutande föranvänts provning kvalitet i skatte-av varornas

upplaget,
e föranvänds framställning vinäger hänförs till KNav som nr

22.09,
f föranvänds framställning läkemedel,av
g används för framställa smakämnen för tillverkningatt livsme-av

del och drycker med alkoholhalt inte överstiger 1,2 volym-en som
procent,

h direkt eller ingrediens används i halvfabrikat för framställ-som
ning livsmedel, eller fyllning, förutsatt alkoholinnehâlletav attsom
vid varje tillfälle inte överstiger 8,5 liter alkohol 100 kilogramren per
chokladprodukter, och liter5 alkohol 100 kilogram andraren per av
produkter,

i används i tillverkningsprocesser, förutsatt antingen den färdigaatt
produkten inte innehåller alkohol eller ingående alkoholatt är
denaturerad, eller

j används för vetenskapligt ändamål eller avseddaär levererasatt
till användare för vetenskapligt ändamål eller till sjukhus ellerannan
apotek för medicinskt ändamål.

Vad i förstasägs stycket a gäller även enligt 12som varumottagare
och 13 §§ för följdtill karaktär förstörts undervaror som av varornas

till denne.transport
Om skattepliktiga har levererats skatt enligt första stycketutanvaror

j, och används för ändamål än därannat skallvarorna som anges,
den till vilken levererats för skatten. Beskattning skallvarorna svara
därvid ske i den ordning föreskrivs för skattskyldig enligt 8 §som

2 14-0762
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skattskyldigavissaförredovisningsreglerSärskilda

skall lämnaenligt 13 §Oregistrerad§21 Den är varumottagaresom
skattepliktigaleveransför varjedeklaration mottagen varor.av

beskattningsmyndighetenin tillkommitskall haDeklarationen senast
efter den dagfem dagar när emot.togsvarorna

deklarationskall lämna närenligt 8 § 5skattskyldigDen ärsom
kommithaDeklarationen skallSverige.tillförsskattepliktiga varor

införseln.efterfem dagarbeskattningsmyndighetentillin senast
godkändskattepliktigatillverkarDen utan att upp-varavarorsom

Deklaratio-tillverkas.deklarationskall lämna närlagshavare varorna
fem dagarbeskattningsmyndighetenkommit in tillskall ha senastnen

tillverkades.efter den dag då varorna

ledsagardokument m.m

Sverige ochmellanobeskattade22 § Vid ett annattransport varorav
fyraledsagardokument iupplagshavarenEG-land skall upprätta ett

underskall åtföljadokumentetexemplarexemplar. Tre varornaav
dokumentetreturexemplaretexemplarettredjeDettransport. av

till avsändaren 15återsändasochundertecknas senastmottagarenav
harunder vilkenmånadefter dendagar utgången motta-varornaav

gits.
näringsidkare itillobeskattadesåltupplagshavareHar varor enen

eftermånaderinte inom tváupplagshavarenEG-land och harett annat
erhållitunder vilken avsäntsden månadutgången returex-varornaav

underrättadröjsmålskall hanledsagardokumentet,emplaret utanav
förhållandet.beskattningsmyndigheten om

Oregistreradobeskattade tillsåltHar upplagshavaren varu-varor en
åtföljas dokumenta-under ävenskall transportenmottagare avvarorna

förställts skatteni 13 §säkerhetsådantion visar att som avsessom
destinationslandet.i

beskattningskall,1987:1065tullagenenligt23 § Vid förtullning om
obeskattadevidenligt 18inte skett transport varoravav varorna
enlighet med vadexemplar ii fyraledsagardokumentupprättas ett
hos avsändnings-skall förvarasexemplarEtti 22angessom

förfaras i 22 §skall i övrigtMed dokumententullanstalten. som anges
avsändnings-återsändas tillskallReturexemplaretstycket.första

tullanstalten.
denefter utgångenmånaderinte inom tvåtullmyndighetenHar av

erhållit returexemplaretvilken avsäntsmånad under avvarorna
underrättadröjsmålmyndighetenskallledsagardokumentet, utan

förhållandet.beskattningsmyndigheten om
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24 § Vid obeskattade skall avsändaren upprättaexport ettav varor
ledsagardokument i fyra exemplar i enlighet med vad isom anges
22 Tre exemplar dokumentet skall åtfölja underav varorna

Utfartstullanstalten skall lämnattransport. attestera att varorna
gemenskapen. Tullmyndigheten skall till avsändaren återsända det
attesterade exemplaret ledsagardokumentet inom dagar.15av

Har avsändaren inte inom eftertvå månader utgången den månadav
under vilken för erhållitavsänts returexemplaretexportvarorna av
ledsagardokumentet, skall avsändaren dröjsmål underrätta be-utan
skattningsmyndigheten förhållandet.om

25 § När skattepliktiga för vilka skatt enligt denna lag har tagitsvaror
skall levereras till EG-land, skall den förut ett annat som ansvarar

förenklat ledsagardokumentupprättatransporten i exemplar.ett tre
Dokumentet skall åtfölja under Sådant ledsagar-transporten.varorna
dokument erfordras dock inte vid försäljning i 27som avses

26 § Om obeskattade skall mellan Sverige ochtransporteras ettvaror
EG-land enligt 22 och inte når denannat mottagarevarorna som

i ledsagardokumentet, skall beskattas här iangetts landetvarorna om
varorna

finns i Sverige eller kan ha konsumerats här,antas
2. levererats från svensk upplagshavare och det inte kan utredasen

finns eller de har konsumerats.var varorna var
I fall i första stycket den skattskyldigär ställtsom avses som

säkerhet för Beskattning skall ske skattskyldig-transporten. som om
heten inträtt införtsnär till Sverige eller när fråntransportenvarorna
den svenska upplagshavaren påbörjades.

27 § Vid försäljning skattepliktiga till sådan köpare iav ettvaror en
EG-land, inte godkändär upplagshavare,annat registreradsom

eller Oregistrerad skallvarumottagare säljaren innanvarumottagare,
leverans sker, till beskattningsmyndigheten ha ingivit bevis sä-attom
kerhet ställd iär det andra EG-landet för betalning den skattav som
förfaller där. Detta gäller endast det säljarenär skallom som
ombesörja leveransen eller leveransennär sker för dennes räkning.

Återbetalning skattav

28 § För skatt betalats i Sverige för skattepliktigasom varor som
därefter levereras till EG-land under sådana förhållandenett annat att
skatt skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf
efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan återbetalning i Sverige erlagd skatt vid sådan för-om av
säljning i 27 § skall omfatta period kalender-som avses etten om
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efterbeskattningsmyndigheten inom årtillkvartal och in ettges
den skattåterbetalning skall visabegärkvartalets utgång. Den attsom

beskattatsi Sverige,har betalatsansökan attsamt varornasom avser
i mottagarlandet.

skallEG-land ansökantillVid övriga leveranser ett annat om
begärförs landet. Deninnanåterbetalning göras ut somurvarorna

skall betalats iansökan harvisa den skattåterbetalning att avser
Återbetalning beskattningsmyndig-sökanden tillsedanSverige. sker

skatten betalatsvisar antingeningivit dels dokumentheten attett som
mottagarlandet, delsbetalning iställts för skattenseller säkerhet ettatt

återsänt exemplar returex-undertecknat ochvarumottagarenav
i 25ledsagardokumentemplaret det som angesav
första stycket ochenlighet med 26 §beskattats iHar en vara

påbörjadesefter detvisar skattskyldige inom ården att transportentre
här i landet erlagdaland, skall denbeskattats iatt ett armatvaran

skatten återbetalas.

sedanbetalat skatt för29 § i SverigeDen exponeratsvaror somsom
efter ansökan.återbetalning skatttill tredje tillland har rätt av

ellerskattskyldig enligt 12 och 13 §§En ärvarumottagare ensom
förhar erlagt skatti Sverigeskatterepresentant enligt 14 varorsom

skall efterutländske upplagshavaren,visats till denha återsäntssom
återbetalning skatten.ansökan medges av

styckenaenligt första och andraåterbetalning görsAnsökan om
skall omfattabeskattningsmyndigheten. Ansökanskriftligen hos en

till beskattningsmyndighetenkalenderkvartal och inperiod ett gesom
Återbetalning förmedges inteefter kvartalets utgång.inom årett

kronor för kalenderkvartal.understiger 500skattebelopp 1 ettsom

för ändamål i 20 §30 § Om skattepliktiga använts som avsesvaror
för återbetalningbetalatsförsta e-h kan, skattstycket varorna,om

beskattningsmyndigheten.ansökan hosske efter skriftlig
omfatta periodskallförsta stycketAnsökan enligt ettomen

inom årtill beskattningsmyndighetenoch inkalenderkvartal ettges
Återbetalning inte för skattebeloppmedgesefter utgång.kvartalets

skallför kalenderkvartal. Ansökanunderstiger 500 kronorl ettsom
användningen.dokumentation styrkeråtföljas somav

med för högt belopp på grundåterbetalats31 § Om skatt har ett av en
eller grund felräkning,sökande lämnat påoriktig uppgift den avsom
förbiseende, den sökandeuppenbartmisskrivning eller något ärannat

fått för mycket. Beslut häromtillbaka vad hanskyldig betalaatt
beskattningsmyndigheten.meddelas av

Åtgärd fårerhållet återbetalningsbelopp inteoriktigtför att ta ut ett
kalenderår under vilketefter utgången detfem årvidtas än avsenare

beloppet betalats ut.
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Avdrag

32 § deklarationI lämnas upplagshavare enligt 9 § får avdragsom av
för skatt pågöras varor

a har återtagits i samband med återgång köp,som av
b har förstörts olyckshändelse eller force majeure,som genom

för vilkac skattskyldighet enligt denna tidigarelag inträtt,
d har till tredje land eller förts till frizon ellerexponeratssom

frilager för ändamål förbrukas där,änannat att
e har lagts på provianteringslager, ellersom upp
t har levererats för försäljning i exportbutik.som

33 § I deklaration lämnas registrerad eller Oregistreradsom av en
enligt 12 och §§ får13 avdrag för skattgörasvarumottagare

alkoholvaror förstörts under tilltransporten varumottagarensom
olyckshändelse eller force majeure.genom

Förfaranderegler m.m.

34 § I fråga förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelsernaom
i lagen 1984: 151 punktskatter och prisregleringsavgifter.om

35 § Följande beslut beskattningsmyndigheten får överklagas hosav
länsrätten den skattskyldige, sökanden och Riksskatteverket:av av

beslut godkännande enligt ll, 12, 14 och 15 §§,om
2. beslut ställande säkerhet enligt denna lag ochom av

beslut återbetalning enligt 28-31 §§.om
Om skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt förstaen

stycket, förs det allmännas talan Riksskatteverket.av

36 § Beskattningsmyndigheten skall med hjälp automatisk data-av
behandling föra register över har godkäntspersoner som som upp-
lagshavare eller registreradeär över god-varumottagare samtsom
kända skatteupplag.

Ändamålet med registret tillhandahållaär skattskyldiga ochatt
behörig myndighet i Sverige eller EG-land uppgifterett annat om
godkännande och registrering enligt första stycket.

Registret skall innehålla uppgift den registrerades regi-om namn,
streringsnummer, adress, skatteupplagens registreringsnummer och
adress, vilken kategori den registrerade får ellerta emotav varor som

får lagras på skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress ochsom
datum för godkännande registreringens eventuella giltighetstid.samt
Registret skall innehållaäven motsvarande uppgifter inhämtatssom
från EG-land. Uppgifterna till registret får inhämtas medett annat
hjälp automatisk databehandling.av
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regeringen bestämmer fårRegeringen myndigheteller den som
får ha terminalåt-myndigheter inom landetföreskriva enskilda ochatt

komst till registret.
beskattningsmyndighet itillUppgifter i registret får lämnas ettut

databehandling.automatiskEG-land med hjälpannat av
skall behandlas så obehörigaRegistret tillhörande handlingarmed att

får tillgång tillinte dem.

riksdagens finans- och skat-37 § Under tid då riksmöte inte pågår kan
skattesats eller beslutaförslag regeringen bestämmateutskott på omav

eller upphöralag skall börjaskatt enligt denna att tas ut.att

Skatteomräkning

i 2-6 §§skatten för år 1995 med38 § För alkoholdrycker uttas
och fram till ochefter utgången år 1995angivna belopp. För tiden av

med belopp omräknas enligtmed år 1998 skall skatten tas ut som
Därefter med de belopp gällerandra stycket. skall skatten tas ut som

vid 1998.utgången årav
1996 1998 skallSkatten för och kalenderåren t.o.m. tasvart ett av

omräkning de i 2-6 §§med belopp efter årlig motsvararut som en
med jämförelsetal, uttrycktangivna skattebeloppen multiplicerade det

i förhållandet mellan det allmänna prisläget iprocent, angersom
oktober månad före det beräkningen och i oktober 1994.året år avser

månads de omräknadeRegeringen fastställer före november utgång
skattebeloppen skall för påföljandeenligt denna lag tas utsom

respektivekalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor hela iören
förhållande till angivna skattebeloppen.de i 2-6 §§

kraft januari 1995 då lagen 1977:306Denna lag träder i den 1
upphävda lagen tillämpas dockdryckesskatt upphör gälla. Denattom

fortfarande före den januarii de fall skattskyldighet inträtt l 1995.
skall reducerad skattesats2. T.0.m. den 31 december 1997 en

förtillämpas med 0,89 kr liter och volymprocent alkohol öl medper
alkoholhalt 2,25 inte 3,5 volymprocent.överöveren men
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Förslag till
Lag ändring i lagen 1972:266 skatt påom om

och reklamannonser

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1972:266 skattom om
och reklamannonser

dels 26 och 32 §§ skall följandeha lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, 9 följandeatt en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§
skattskyldig den i yrkes-är skattskyldig den iärsom som yr-

mässig verksamhet inom landet kesmässig verksamhet inom lan-
offentliggör skattepliktig det offentliggör skattepliktigannons
eller skattepliktig reklam i eller skattepliktig reklamannan annons
form eller framställerän i form elleränannons atman armons
skattepliktig reklamtrycksak. framställer skattepliktig reklam-

trycksak.
Den bedriver verksamhet Den bedriver yrkesmässigsom som

inom landet skattskyldig förär verksamhet inom landet skatt-är
skattepliktig reklamtrycksak skyldig för skattepliktig reklam-som

verksamheten och inkommer trycksak verksamhetenavser som avser
från utlandet, i den mån skatt för och förts in till landet utansom
trycksaken icke erlagts vid inför- reklamskatt erlagts vid inför-att
seln. seln. Den i yrkesmässigsom
Se vidare anvisningarna. verksamhet distribuerar annons-

blad förts in till landet utansom
reklamskatt erlagts vid inför-att

seln likaså skattskyldig.är
Se vidare anvisningarna.

9a§
En utländsk företagare ärsom
skattskyldig enligt denna lag skall
företrädas beskattnings-av en av
myndigheten godkänd represen-

En sådan skalltant. representant
enligt fullmakt den utländskeav
företagaren ombud för före-som

för redovisningentagaren svara
reklamskatt och i övrigt före-av

träda den utländske företagaren i
frågor gäller skatt enligtsom
denna lag. Beskattningsrrtyndig-
heten kan kräva säkerhet ställsatt
för skattens betalning. Underlag
för kontroll skatteredovisning-av

skall finnas tillgängligt hosen
representanten.
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Första stycket gäller inte en
utländsk företagare juri-ärsom
disk och fast drift-har ettperson
ställe här i landet.

26§
reklamtrycksak Införs till landet från tredjeInförs till landet

enligt 5§ land reklamtrycksak skat-skattepliktigär ärsomsom
utgivits tepliktig enligt 5 § ellereller annonsblad har annons-som

har utgivits i sådantutomlands skall reklamskatt blad somer-
land skall reklamskatt erläggas tillläggas till tullmyndigheten. Där-
tullmyndigheten. Därvid gällervid gäller tullagen 1987:1065

kap. 1984:152 tullagen 1987:1065 och 9 kap. 4och 9 4 § lagen
prisregle- § lagen 1984:151 punkt-punktskatter och omom

och prisregleringsavgif-ringsavgifter. skatter
ter.

beskattningsvärdetReklamskatt vid införsel utgår med 11 procent av
enligt det lägre beloppeller, nedsättning har medgetts 14 medom

beskattningsvärdeföranleds nedsättningen. Somsom av anses varans
1987:1068. dettavärde beräknat enligt 4 § tulltaxelagen Visas att

i beskattningsvärde enligtvärde innefattar kostnad inte ingår 13 §som
andra skall beskattningsvärdet reduceras i motsvarande mån.stycket,

efterBeskattningsvärdet för annonsblad beräknas grundersamma som
förgäller reklamtrycksak.

32§
enligt förstaBeslut enligt 10 § första stycket Beslut 10 § stycket

eller 24 § andra eller tredje styck- eller 24 § andra eller tredje styck-
får överklagas hos Riksskatte- får överklagas hos Riksskatte-et et

verket. Riksskatteverkets beslut verket. Riksskatteverkets beslut
får inte överklagas. Beslut enligt får inte överklagas. Beslut enligt
7 och 14 §§ får överklagas hos 9a och 14 §§ får överklagas
länsrätten. hos länsrätten.

kraft januariDenna lag träder i den 1995.1
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4. Förslag till
Lag ändring i lagen 1984: 151 punktskatter ochom om
prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs kap.1 1 2 kap. 2 och 8 §§ lagenatt
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter skall haom
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.I

§1
Denna lag gäller för skatter och Denna lag gäller för skatter och
avgifter enligt avgifter enligttas ut tas utsom som

lagen 1928:376 skatt på lagen 1928:376 skatt páom om
lotterivinster, lagen 1941:251 lotterivinster, lagen 1941 :251

särskild varuskatt, lagen särskild varuskatt, lagenom om
1957:262 allmän energis- 1957:262 allmän energis-om om
katt, lagen 1961:372 ben- katt, lagen 1961:372 ben-om om
sinskatt, lagen 1961:394 sinskatt, lagen 1961 :394 to-om om
tobaksskatt, lagen 1972:266 baksskatt, lagen 1972:266om om
skatt på och reklam, skatt pâ och reklam,annonser annonser
lagen 1972:820 skatt på lagen 1972:820 skatt pâom om
spel, lagen 1973:37 avgift spel, lagen 1973:37 avgiftom om
på vissa dryckesförpackningar, vissapå dryckesförpackningar,
lagen 1973:1216 särskild lagen 1973:1216 särskildom om
skatt för oljeprodukter och kol, skatt för oljeprodukter och kol,
bilskrotningslagen 1975:343, bilskrotningslagen 1975:343,
lagen 1977:306 dryckess- lagen 1977:306 dryckess-om om
katt, lagen 1978:69 försälj- katt, lagen 1978:69 försälj-om om
ningsskatt på motorfordon, lagen ningsskatt på motorfordon, lagen
1978:144 skatt pâ vissa 1978:144 skatt på vissaom om

lagen 1982:691 skatt lagen 1982:691 skattresor, om resor, om
på vissa kassettband, lagen vissapâ kassettband, lagen
1982:1200 skatt pâ video- 1982:1200 skatt på video-om om
bandspelare, lagen 1982:1201 bandspelare, lagen 1982:1201

skatt på viss elektrisk kraft, skatt visspä elektrisk kraft,om om
lagen 1983:1053 skatt lagenpå 1983:1053 skatt pâom om
omsättning vissa värdepapper, omsättning vissa värdepapper,av av
lagen 1983:1104 särskild lagen 1983:1104 särskildom om
skatt för elektrisk kraft från käm- skatt för elektrisk kraft från käm-
kraftverk, lagen 1984:351 kraftverk, lagen 1984:351om om
totalisatorskatt, lagen 1984:355 totalisatorskatt, lagen 1984 355:

skatt på vissa dryckesförpack- skatt på vissa dryckesförpack-om om
ningar, lagen 1984:405 ningar, lagen 1984:405om om
stämpelskatt aktier, lagen stämpelskatt pä aktier, lagen
1984:410 avgift pâ bekämp- 1984:410 avgift på bekämp-om om
ningsmedel, lagen 1988: 1567 ningsmedel, lagen 1988: 1567

miljöskatt på inrikes flygtra- miljöskatt på inrikes flygtra-om om
fik, lagen 1990: 582 koldiox- fik, lagen 1990:582 koldiox-om om
idskatt, lagen 1990:587 idskatt, lagen 1990:587om om
svavelskatt, 2 § första stycket 6 svavelskatt, 2 § första stycket 6
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avkastnings-1990:661lagenavkastnings-1990:661lagen omom
pensionsmedel, lagenpåskattpensionsmedel, lagenskatt på

vissaskatt1990:662vissaskatt på1990:662 pre-ompre-om
lagen 1990: 1087miebetalningar,1990: 1087miebetalningar, lagen
vissa oljeproduk-lagerskattoljeproduk-vissalagerskatt på omom

1990:1427lagen sär-1990: 1427 sär-lagen ter, omter, om
för grupplivför-premieskattgrupplivför- skildpremieskatt förskild

1991:1482lagensäkring,1991: 1482lagensäkring, m.,mm m.,
1483lotteriskatt, lagen 1991:1483lagen 1991:lotteriskatt, omom

vinstsparandeskatt pâvinstsparandeskatt på m.m.,omm.m.,om
lagerskatt1992:1479lagerskatt lagen1479lagen 1992: omom

1992:1438bensin, lagenviss1992:1438 påviss bensin, lagenpâ
användningochdieseloljeskattanvändningochdieseloljeskatt omom

oljeprodukter, lagenvissaoljeprodukter, lagenvissa avav
lagerskatt på1992:1439pålagerskatt1992:1439 omom

lagen 1994:000dieselolja,dieselolja. om
lagen 1994:00tobaksskatt, om

alkoholskatt.
1967:340 pris-lagenpris- 2.1967:340lagen2. omom
jordbrukets område,reglering påområde,jordbruketsreglering på

1974:226 prisregleringprisreglering lagenlagen 1974:226 omom
område, lagenfisketspáområde, lagenfisketspâ
avgift gödsel-1984:409gödsel-avgift på1984:409 omom
1990:615medel, lagen1990:615medel, lagen omom

jordbruksproduk-avgifter på vissajordbrukspro-vissaavgifter på
1990:616lagen1990:616lagendukter ter omm.m.,m.m.,
1990:615införande lagen615införande lagen 1990: omavavom

vissa jordbrukspro-avgifter påvissa jordbruks-avgifter påom
dukterprodukter m.m.m.m.

författning iii Hari författningHar angessomangessom
i författningförsta stycket ellerförfattningförsta stycket eller i

med stöd sådanutfärdatssådanutfärdats med stöd avav somsom
bestämmelseförfattning lämnatsbestämmelseförfattning lämnats

från denna lag gälleravvikerlag gälleravviker från denna somsom
dock den bestämmelsen.den bestämmelsen.dock

2 kap.

2§
i dekla-SkatteredovisningenSkatteredovisningen i dekla-

skall bestämdarationenskall bestämdarationen avseavse
redovisningsperio-tidsperioderredovisningsperio-tidsperioder

der.der.
gäller dock intestycketgäller dock inte i FörstaFörsta stycket

skatt på lotterivinster,lotterivinster, i frågafråga skatt på omom
enligt lagen 1991:14831991:1483 skattskatt enligt lagen omom

vinstsparande ellerskatt påpå vinstsparande ellerskatt m.m.m.m.
aktier och intestämpelskatt påstämpelskatt på aktier och inte

för avgifterhellerför avgifterheller tas ututtas somsom
författningarna i kap §enligt l 1författningarna i kap §enligt 1 1

i mån Jord-första stycket 2 denförsta i den mån jord-stycket 2
eller Fiskeriverketbruksverketeller fiskeriverketbruksverket

avvikande bestämmel-meddelaravvikande bestämmel-meddelar
ser.ser.
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Särskilda bestämmelser gäller för
vissa skattskyldiga enligt lagen
1994:000 tobaksskatt ochom
lagen 1994:000 alkoholskatt.om

8§
Deklarationer skatt Deklarationer skattsom avser som avser
enligt författningarna i kap enligt1 l § författningarna i kap §1 1
första stycket skall1 ha kommit första stycket 1 skall ha kommit
in till beskattningsmyndigheten in till beskattningsmyndigheten

den tjugofemte i månaden den tjugofemte i månadensenast senast
efter redovisningsperiodens slut efter redovisningsperiodens slut
eller, skatteredovisningennär inte eller, skatteredovisningennär inte

redovisningsperioder, redovisningsperioder,senastavser senastavser
tjugofem dagar efter den skatte- tjugofem dagar efter den skatte-
pliktiga händelsen. Särskilda pliktiga händelsen. Särskilda
bestämmelser gäller i fråga bestämmelser gäller i frågaom om
skatt enligt lagen 1984:351 skatt enligt lagen 1984:351om om
totalisatorskatt och enligt lagen totalisatorskatt och enligt lagen
1984:405 stämpelskatt på 1984:405 stämpelskatt pâom om
aktier. aktier för vissa skattskyldige:samt

enligt lagen 1994:000 to-om
baksskatt och lagen 1994:000

alkoholskatt.om
I fråga avgifter enligt för- frågaI avgifter enligt för-om om

fattningarna i lkap § första fattningarna1 i lkap §1 första
stycket 2 bestämmer jordbruks- stycket 2 bestämmer Jordbruks-
verket eller fiskeriverket dekla- verket eller Fiskeriverket dekla-
rationstiden. rationstiden.

Denna lag träder i kraft den januari1 1995.
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Inledning1

vidindirekta skatterMed punktskatter sådana tas utsomavses
tillhandahållande vissa och tjänster.produktion, import, etc. av varor

från mervärdesskatten, ocksåPunktskattema skiljer sig därvid ärsom
generell räckvidd. Sverige förekommerindirekt skatt med Ien men

regleras i skildaför rad olika punktskatter,närvarande somen
för skatterna emellertid enhetligtskatteförfattningar. Gemensamt är ett

i lagen 1984: punktskat-beskattningsförfarande, regleras 151 omsom
prisregleringsavgifter,och LPP.ter

alkoholdrycker, tobak, oljeprodukter ochPunktskatter på varor som
liknande funnits sedan länge i Sverige. flertal punktskatterhar Ett av

följddetta slag slopades emellertid vid ingången år 1993av som en
varuomrâdetskattereformen. återstående punktskattema påDe ärav

statsfinansiell betydelse. Motsvarande punktskatteremellertid storav
finns vanligen andra länder, bl.a. inom EG.också i

Det finns i Sverige också punktskatter inte varuomrâdet,som avser
lotterier och spel, eller i form stämpelskat-pâutan tas ut t.ex.som av

Även denna punktskatter har ofta motsvarigheter iter typm.m. av
andra länder.

Som kommer framgå följande hardet EG beslutatatt ettav om om-
fattande regelverk inomavseende de centrala punktskattema varuom-
râdena alkoholdrycker, tobak och oljeprodukter. Utredningens arbete
och föreliggande förslag från utredningen i allt väsentligtavser
punktskattema på alkohol och tobak, inklusive beskattningsför-
farandet.

Frågor EG-anpassning de svenska punktskattema påom av
mineraloljeornrådet ingår i det utredningsuppdrag givitssom
Energiskatteutredningen Fi 1992:15. Frågor punktskatter påom
mineraloljor behandlas därför inte föreliggandei betänkande. Vad
gäller beskattningsförfarandet, enligt EG-reglema lika förärsom
alkohol, tobak och mineraloljor, handhar samråd under skett mellan
utredningarna.

I övrigt det endast undantagsvis EG:s regelverk påverkar deär som
nuvarande svenska punktskattema. kommerDetta redovisasatt

i det följande.närmare
förDet bör fullständighetens skull det finns olikanämnas att

avgifter i vissa avseenden står punktskattema avgifternära, t.ex.som
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bekämpningsmedelpá och gödselmedel. vissaFör avgifternaav
tillämpas förfaranderegler.LPP:s Det har inte ingått i utredningens
uppdrag dessa avgifter. allmänna förutsättningarDeöveratt se som
gäller inom EG för kunna nationella punktskatter,att ta ut varom

i det följande, kan dock ha betydelse för sådana avgifter.ävenmera
I betänkandet lämnas redogörelse för såväl EG:s regler deen som

nuvarande svenska reglerna. börDet Riksskatteverketnämnas iatt
samråd med Generaltullstyrelsen på Regeringens uppdrag utrett
formerna för och organisationen punktbeskattningen vid svensktettav
medlemskap. Uppdraget redovisas i Punktskatter i EG-rapporten ett
perspektiv, RSV 1993:9.Rapport
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punktskattereglerEG:2 s

Allmänt2.1

inom EG såvittgränskontrollema199293 slopadesVid årsskiftet
möjliggöra dettaresandetrañk. Förtrafik ochkommersiell attavser

beskattningsförfarandet, skatteba-efter samordnahar strävat attman
indirekta skatterna.för dei viss mån skattesatsernaochserna --

punktskatteområdet.gäller också påDetta
i antalkommit till uttrycksamordning harEG:s tillsträvan ett
viktigasteinkomstsynpunktbehandlar de frånvilka alladirektiv,

drycker, tobakalkoholhaltigaskatterna påpunktskattema, nämligen
uttryckligt i direktiv-övrigt gäller vilketoch mineraloljor. I anges-

vilket också kan92 12 EEG ochartikel i direktivet3.3texten anses
medlemslän-det enskildai Romfördragetframgå artikel 8a attav -

andra ochinföra punktskatter påderna får behålla eller vantgrupper -
dock endast under dende nämnda,också tjänsterpå än nu-

forrnaliteter ibeskattningen kan hanterasförutsättningen utanatt
gränspasseringar inom EG.samband med

förfaranderegler förEG har således beslutat gemensammaom
och mineraloljor. Förfarandereglernapunktskatterna alkohol, tobakpá

saknas idetta fall övergångs-i kraft den januari 1993. Dethar 1trätt
mervärdesskatteomrâdet. Förfarande-regler det slag finns påav som

skattepliktiga skall kunnaprincip dereglerna innebär i att varorna
gränskontroller och beskattnings-cirkulera fritt, dvs. utanutan

medlemsländerna ända tills de når den slutligakonsekvenser, mellan
skall i konsumtionslandet.konsumenten och beskattningenatt se

direktiv skattebaser och skattesatserEG har dessutom beslutat om
behandlarpunktskatteomrâdena. direktivför de nämnda De som

dedetaljerade definitionerskattebaserna innehåller mycket av
Direktivenskattebelagda produkterna alkohol, tobak och mineraloljor.

skall beskattas enligt desåledes exakt vad gemensammaanger som
skattereduktion ochföreskrifterreglerna. De innehåller också t.ex. om

användning. detfrån beskattning vid viss Närundantag typom av
fastamedlemsländerna inte beslutatgäller skatternas nivå har

mervärdesskatteområdet, direktivenskattesatser precis ipâutan, som
minimiskattesatser, vilka inte får underskridas. Iendast vissaangett

princip medlemsland fritt välja den skattesatsstår det således attett
från olika synpunkter bedöms lämplig, så länge miniminivånsom

iakttas. skattenivå medlemsland på detta valt, måsteDen sättett
produkter slag. Vidare gälleremellertid tillämpas på alla ettsammaav

förbud den inhemska produktionenvia beskattningenmot att gynna
framför i medlemsland. Med-motsvarande produktioner ett annat

förlemsländema kan inte tillämpa lägre skattesatsen en vara
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producerad i det landet vad tillämpar på liknandeänegna man varor
producerade i medlemsland.ett annat

2.2 Beskattningsförfarandet i EG

Beskattningsförfarandet regleras huvudsakligen i rådets direktiv
92 12EEG, med ändringar, i det följande benämnt cirkula-senare
tionsdirektivet. Direktivet omfattar beskattningsförfarandet för varu-

alkohol och alkoholhaltiga drycker, tobak mineral-samtgrupperna
oljor. I det följande lämnas översiktlig redogörelse för-överen
farandet. En detaljerad redogörelse finns i specialmotiveringen.

2.2.1 N âgra centrala begrepp

I direktivet definieras inledningsvis vissa begrepp centrala förärsom
förståelsen förfarandereglema. Dessa begrepp ärav

a upplagshavare authorized warehousekeeper: fysisk elleren
juridisk myndigheterna i medlemsland givitsettperson som av
tillstånd led i sin näringsutövning i skatteupplagatt ett ettsom
framställa, bearbeta, lagra och förflytta med förflyttning avses
härvid omsättning mellan upplagshavare eller omsättning
mellan upplagshavare och registrerad eller Oregistreraden en
varumottagare skattepliktiga skatten förfaller tillutan attvaror
betalning; upplagshavare skall ställa säkerhet för skattensen
betalning,

b skatteupplag tax Warehouse: plats där upplagshavareen
bedriver sådan verksamhet i a under förhållandensom anges

bestäms myndigheterna i det land där upplaget ärsom av
beläget,
suspensionsordning suspension ordningarrangement: en som
gäller i samband med framställning, bearbetning, lagring och
förflyttning punktskattepliktiga och innebär attav varor som
skatten inte förfaller till betalning,

d registrerad registered trader: fysisk ellervarumottagare en
juridisk inte upplagshavareär myndig-person som men som av
heterna i medlemsland har fått tillstånd under suspension-ett att
sordning punktskattepliktiga från upplagshava-ta emot varor en

i medlemsland; registrerad skallett annatre varumottagareen
ställa säkerhet för skattens betalning; skatten förfaller till
betalning den registreradenär får i sinvarumottagare varorna
besittning; skatten skall betalas i enlighet med bestämmelser

fastställs det medlemsland där ärsom varumottagarenav
verksam samt
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e Oregistrerad non-registered trader: fysiskvarumottagare en
eller juridisk inte upplagshavare underärperson som men som
suspensionsordning undantagsvis får punktskatte-ta emotmera
pliktiga frán auktoriserad upplagsinnehavare i ett annatvaror en
medlemsland; skatten förfaller till betalning och skall betalas i
samband med den oregistrerade fåratt varumottagaren varorna
i sin besittning; skall vidare innan leveransenvarumottagaren
till honom påbörjas dels till myndigheterna anmäla förhållandet,
dels ställa säkerhet för skattens betalning.

Medlemsländerna skyldigaär ADB-register medupprättaatt
uppgifter befintliga skatteupplag, upplagshavare och sådanaom

i punkt d.varumottagare som anges
I det följande beskrivning skattepliktensnärmareges en av

omfattning, skatteuppbörden och vad upplagshavare ochav av
registrerade eller oregistrerade har iaktta under denvarumottagare att
tid omfattas suspensionsordningen vara av m.m.

2.2.2 Beskattningsförfarandets huvudprinciper

Skatteplikten

De omfattas cirkulationsdirektivet, dvs. alkohol, tobakvaror som av
och mineraloljor, blir skattepliktiga i och med de framställs inomatt
EG eller i och med de införs till EG. Skatteplikten emellertidäratt
inte undantagslös. Sålunda gäller avsedda för bl.a.äratt varor som
ambassader, konsulat och medlemsland erkända internationellaettav
organisationer skattebefriade. Intillär den 30 juni 1999 står det vidare
medlemsländerna fritt inom vissa från skatteplikt undantagränser,att,

säljs i s.k. tax-freebutiker flygplatserpå och liknande.varor som
Syftet med den ordning regleras i direktivet är attsom varorna,

de skattepliktiga, skall kunnaär bearbetas, lagrastrots att samt
förflyttas mellan medlemsländerna i tidigare led detaljistledetän utan

detta medför några beskattningskonsekvenser. Under den tidatt som
skattepliktiga skatten förfalleromsätts till betalningetc. utan attvaror
omfattas suspensionsordningen, vilket i princip innebärvarorna av att

skjuter beskattningskonsekvensema framför sig tills dessman att
någon anledning inte längre omfattas den nämndavarorna av av

ordningen.

Betalningsskyldighetens inträde

För skattepliktiga inte omfattas suspensionsordningenvaror som av
gäller skatten förfaller till betalning i samband medatt att varan
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från tredje land. För omfattasframställs eller importeras varor som
förfallergäller i stället skattensuspensionsordningen näratt varanav

tillgänglig förtillgänglig konsumtion. konsum-blir för En vara anses
omfattas suspensionsordningen. Dettation den upphör ärnär att av

från skatteupplag och levererasnaturligtvis fallet när ut etttasvaran
fråndetaljistledet, levererastill också när ettt.ex. en vara sommen

registrerad eller oregistreradskatteupplag kommer i varumottagaresen
förfaller betalning skattepliktigbesittning. Skatten till även när en vara

omfattas suspensionsordningen förstörs under sådana för-som av
hållanden inte medför befrielse från skatten.som

medför för brukskattepliktiga privatpersonerFör egetvaror som
skatten förfallerfrån det medlemslandet till det andra gäller iattena

det land där har anskaffats. Vid bedömningen devarorna av om varor
för brukprivatperson medför skall avsedda egetsom en anses vara

skall hänsyn mängden Medlemsländema får,till bl.a.tas omvaror.
vägledande anvisningar vilken mängdså erforderligt, utfärda omanses

därvid bör godtas. förhållandet medförDet störreattsom en person
mängder vad i anvisningarna får emellertid inteän ensamtsom anges
innebära de medförda avsedda för änannat egetatt ansesvarorna
bruk. Andra omständigheter talar för skall såledesmotsatsensom
beaktas. Mängdangivelsema i sådana eventuella vägledande an-
visningar får cigariller,inte understiga följande: 800 cigaretter, 400

cigarrer,200 kg piptobak, 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter1
vin inklusive högst 60 liter mousserande vin 110 liter öl.samt

Skatteuppbörden

Uppbörden skatten skall enligt huvudregeln ske i enlighet med deav
bestämmelser gäller i och vid dendet land där tidpunkt närsom - -
skatten förfaller till betalning. Uppbördsbestämmelsema i respektive
medlemsland mäste för inhemska och förvara gemensamma varor
sådana kommer från medlemsland. Skatteupp-ett annatvaror som
börden skall i princip ske hos den upplagshavare eller den var-

i besittning de skattepliktiga skattenär närumottagare som av varorna
förfaller till betalning. finns emellertid rad undantag från deDet en nu
angivna huvudreglema.

Om skattepliktig redan har blivit tillgänglig fören vara, som
konsumtion i medlemsland, skickas till medlemsland förett ett annat

där avsändaren användas för kommersiella ändamål, skallatt av
uppbörden ske i det sistnämnda landet. Motsvarande gäller också när

redan har blivit tillgänglig för konsumtion i med-etten vara, som
lemsland, levereras till eller avsedd levereras till näringsid-är att en
kare i och för hans verksamhet eller till offentligrättsligt subjekt iett

medlemsland. fallI dessa kan, allt efter omständigheterna,ett annat
uppbörden ske hos leverantören, distributören eller Innanmottagaren.
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för skattensleverans sker skall säkerhet ställas betalning. Om skatt
varifrånredan har erlagts i det land levereras, skall den skattenvaran

återbetalas.
Om inte upplagshavare eller registrerad ellerären person som

Oregistrerad anskaffar skattepliktig i med-varumottagare etten vara
lemsland, och levereras till honom i medlemslandett annatom varan
direkt försorg, skall skatteuppbördeneller indirekt säljarensgenom
ske sistnämnda bestämmelse, siktei det landet. Denna påtarsom
bl.a. tillgänglig förpostorderhandeln, gäller har varitäven om varan

förhållandenkonsumtion i det förstnämnda landet. Vid dessa iär
princip säljaren skattskyldig och skattskyldigheten inträder i samband

föreskrivamed leverans. Medlemsländerna kan dock skatten iatt
stället skall erläggas myndigheterna i mottagarlandet godkändav en av
skatterepresentant. Det åligger det medlemsland i vilket säljaren har
sin verksamhet till säljaren dels innan leverans sker ställeratt attse
säkerhet för efterskattens erläggande, dels leverans sörjer för
inbetalning skatten och dels för förteckning samtligaöverav en
sådana fråga.leveranser här iärsom

2.2.3 Särskilda suspensionsordningenbestämmelser rörande

Cirkulationsdirektivet innehåller övergripande bestämmelser vadom
gäller i samband med framställning, bearbetning, lagring ochsom

förflyttning skattepliktiga den omfattasunder tidav varor som varorna
suspensionsordningen. Medlemsländema skyldiga följa dessaär attav

övergripande bestämmelser, i övrigt oförhindrade fastställaär attmen
kompletterande bestämmelser i Av bestämmelserna iämnet.egna,

direktivet framgår följande.
Framställning, bearbetning lagringoch skattepliktiga skallav varor

i princip alltid ske i skatteupplag skatten inte betald. Denärom som
vill inrätta och driva skatteupplag skall söka tillstånd hos myndig-ett
heterna i det land upplaget fårskall beläget. Den tillstånd attvara som
driva skatteupplag upplagshavare har iaktta följande. Iett att
samband med skattepliktiga tilllevereras skatteup-att ett annatvaror
plag eller till registrerad eller Oregistrerad skall hanvarumottagareen
ställa säkerhet för skattens betalning. Skattemyndigheterna i det land
där upplaget beläget fastställer vilketpå detta skall ske.är sätt
Myndigheterna har, det något skäl bedöms nödvändigt,om av som

upplagsinnehavaren kräva säkerhet för skattens betalningrätt att av
innan lämnaräven upplagsinnehavarens besittning. Redan detvarorna

förhållandet upplagshavaren framställereller skatteplik-att tar emot en
tig kan således medföra han tvingas ställa säkerhet. Upp-attvara
lagshavaren vidare skyldig föra förteckningär lagret ochöveratt
därvid från fårhan respektive till han levererarnotera vem varor vem
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formerhar slutligen olika myndig-Han att accepteravaror. av
hetskontroll upplaget.av

befrias frånupplagshavare kan i vissa fall erlägga punktskatt.En att
Så fallet omfattas suspensionsordningen, förstörsär om varor, som av
till följd olyckshändelser, force majeure eller liknande. Enav
förutsättning inträffadeför skattebefrielse dock det kan styrkasär att
på tillfredsställande Motsvarande gäller också för sådanasätt.ett
varuförluster beror på karaktär och uppkommer isom varomas som
samband med framställning, bearbetning, lagring och Dettransport.
ankommer på de enskilda medlemsländerna undernärmareatt ange
vilka förutsättningar befrielse från punktskatt kan ske. Andra typer av
varuförluster de angivits medför inte befrielse frånän som nu
punktskatt. innebär bl.a. upplagsinnehavarenDet inte befrias frånatt
skatt belöper pá sålts med sådan förlust hänför sigsom varor som som
till bristande betalning från köpare kundförlust, eller frânhäntssom
upplagshavaren brott. Vid fall förluster medförgenom av som
befrielse skall skatten erläggas i enlighet med den skattesats och de
övriga bestämmelser gäller vid den tidpunkt förlusten inträffadesom
eller, den tidpunkten inte fastställas,kan vid den tidpunktenom
förlusten upptäcktes.

Leveranser skattepliktiga omfattas suspension-av varor, som av
sordningen, skall enligt huvudregeln ske mellan skatteupplag. En upp-
lagshavare auktoriserats myndigheterna i medlemsland fårettsom av
sända skattepliktiga till skatteupplag i medlemslandett ett annatvaror

och också till skatteupplag i det landet detett annat utan attegna- -
får nâgra beskattningskonsekvenser. Leveranserna från det ena
upplaget till det andra dock medföra vissa risker för skattenattanses
inte blir betald. Den säkerhet upplagshavaren har ställa iattsom
samband med leveranser skattepliktiga täcka riskenattav varor avser
för skatten inte kommer erläggas. Säkerheten kan ställasatt att
tillsammans med och den kan också kompletterastransportören med

motsvarande säkerhet ställd Detmottagarenen av av varorna. ansvar
säkerheten åvilar avsändaren och eventuellt ocksåsom genom -

bortfaller först sedan dettransportören visats nättatt varorna-
Därefter övertar för skattenmottagaren. mottagaren ansvaret att

betalas.
Mottagaren skattepliktiga sänds från skatteupplagettav varor som

under suspension skatten inte alltidär upplagshavare. Mottaga-av en
kan också registrerad eller Oregistrerad ivarumottagareren vara en

EG-land. Sådana skall alltid ställa säkerhet förett annat varumottagare
skattens betalning och detta skall ske innan leveransen påbörjas. Om

registrerad förfallerär skatten till betalning hanmottagaren när tar
och han skyldig erlägga iär skatten enlighetemot medattvarorna

bestämmelser fastställs det enskilda medlemslandet. Omsom av
inte registreradär skall skatten erläggas samtidigtmottagaren densom

förfaller till betalning, dvs. kommernär i hans besittning. Förvarorna
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innangäller dessutom han,oregistreradeden attvarumottagaren
tillanmälan leveransenskallpåbörjas,leveransen göra en om

skattemyndighetema.
suspensionunderinte sändaupplagshavare kan däremotEn varor

land. Dettai upplagshavarenstillskatten egetvarumottagareenav
underskulle hanäringsidkaren rättgäller även att ta emot varorom

EG-land.suspension från ett annat
fall han ofta levererarför detkan,upplagshavareEn attt.ex.
oregistreradregistrerad ellertillskattepliktiga vammottagareenvaror

destinationslandet.iland, skatterepresentanti utseett annat en
skattemyndigheten i detgodkändskallRepresentanten, avsom vara

i stället föråläggs därvidsker,land till vilket leverans att, varu-
erlägga skattenmottagaren, m.m.

överträdelser tidgäller under denbestämmelserde somsomav
suspensionsordningen innebäromfattasskattepliktiga attavvaror

till-ordningen, dvs. deomfattasupphör attatt ansesavvarorna
skatten omedelbartinnebär i sinför konsumtion. Dettagängliga atttur

det land därskall därvid erläggas ibetalning. Skattenförfaller till
fysiska eller juridiskaoch denöverträdelsen har skett sompersonav

Om det inte möjligtför betalning skatten.ställt säkerhet ärhar attav
den ha skett i det land däröverträdelsen skett,fastställa ansesvar

tillskattepliktig inte når framfelaktigheten konstaterades. Om varaen
finns,fastställadet inte möjligtadressaten och är att var varanom

levererades.land varifrånskall skatten betalas i det varan

på2.2.4 Krav dokument m.m.

omfattasmedlemsländerVid omsättning mellan varor som avav
åtföljas ledsagardokumentsuspensionsordningen skall ettavvarorna

underlättaSyftet med dokumentetavsändaren. ärupprättas attsom av
effektiv kontroll nödvändiga samarbetetskattekontrollen och det för en

administrativtDokumentet kanmellan medlemsländerna. ettvara
innehållDokumentets form ocheller handelsdokument.dokument ett

gäller271992. För handelsdokumentenhar fastställts i förordningen
det administrativainformationde skall innehållaatt samma som

med informationskall kunnadokumentet. Dokumentet ersättas genom
ADB-rutiner.

skall i fyra exemplar. Ettadministrativa dokumentetDet upprättas
skattepliktigabehållas avsändaren deexemplar skall ettvarorna,avav

tillbaka till avsändarenskall skickasskall behållas mottagaren, ettav
ställas till förfogandesedan skett och skallleverans ett mottagarenav

har sin verksamhet. Deför det land därmyndigheten i mottagaren
ytterligare exemplarkan föreskrivaenskilda medlemsländerna ettatt

exemplar skall,och detta femtedokumentet skall upprättas attav
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sedan leverans skett, skickas tillbaka till myndigheterna i det land där
avsändaren de skattepliktiga har sin verksamhet.av varorna

I de fall skattepliktiga skickas från skatteupplag tillettvaror en
registrerad eller Oregistrerad näringsidkare skall åtföljasvarorna av -
förutom det ovannämnda dokumentet dokument visarett attsom-

ställt säkerhet för skattens betalning.mottagaren
I förordningen 364992 har dessutom lämnats föreskrifter ettom

förenklat ledsagardokument. förenkladeDetta dokument, som
innehåller färre uppgifter, användas i samband med transportavses av

inte under suspensionär dvs. beskattade.ärvaror som som
I syfte underlätta skattekontrollen kan de enskilda medlemslän-att

derna föreskriva skattepliktiga avsedda förär konsum-att varor, som
tion i det landet, skall förses med skattekontrollmärken. Ettegna

med kontrollmärken får emellertid inte påsystem något hindrasätt
den fria omsättningen punktskattepliktiga mellan med-av varor
lemsländema.

Återbetalning2.2.5 skattav

Av det tidigare anförda framgår det undantagsvis kan förekommaatt
har varit tillgängliga för konsumtionatt i medlemslandvaror, som ett

föroch vilka skatten därför redan har betalats i det landet, levereras
till medlemsland under sådana förhållandenett skattannat i ställetatt
skall betalas där. Den skatt har betalats i det förstnämnda landetsom
skall dä, under vissa förutsättningar, återbetalas. Förutsättningar
härför denär begär återbetalning kan visa skattenatt verkligenattsom

betaldär i det landet och skatten kommer betalas i detattena att
andra landet.

2.3 De olika punktskatterna i EG:s regelverk

Inom EG har sedan lång tid eftersträvat samordna reglerattman om
skattebaser och Skattesatser på punktskatteområdet. Före 1993 fanns
emellertid endast mycket begränsat regelverk. Genomförandetett av
den inre marknaden nödvändiggjorde emellertid detaljerade regler om
skattebaser och skattesatser på alkohol, tobak och mineraloljor.
Direktiven innehåller detaljerade föreskrifter skattebaser, vilkaom
föreskrifter bindande förär medlemsländerna. Ett enskilt medlemsland
saknar således i princip möjlighet avvika från de definitioneratt m.m.

i direktiven. När det gäller skattesatserna ordningenärsom anges en
Man strävade här efteräven fastställa skattesatser, frånannan. att

vilka medlemsländerna inte skulle få avvika. Detta har emellertid visat
sig svårt genomföra. Man har därför nöjt sigatt med fastställavara att
minimiskattesatser, vilka inte får underskridas medlemsländerna.av
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införa högre skattesatserfrittmedlemsländernastår däremotDet att
dock normaltDirektiven innebärminimiskattesatsen.angivnadenän

fårskattenivåendastingetbegränsningenden annatatt, enanges,om
varuslag.för varjefinnas

alkoholhaltigapunktskatternaomfattarreglernaDe gemensamma
övrigafrågamineraloljeprodukter. Itobakdrycker, samt varorom
fall skalli såpunktskatter,nationellamedlemsländerna hakan ut-som
erfordras.intevidbeskattningsåtgärder gränspassageformas så att

fall angivna iförekommandeiskattesatsernaEG-direktivenI är
iskall skattesatsernalagstiftningmedlemslandsECU. varjeI anges

i devärdet ECU:nstadgarDirektivennationella valutan.den att av
oktober varje år. Detfastställas den lskallvalutorolika ländernas per

lagstift-medlemsländemasiskall tillämpasfastställda värdetsålunda
följerkalenderårområdet under detifrågavarandening på det här som

därefter.närmast
skattesatserna påskattebasema ochförredogörelseNedan följer en

behandlas i dettaangivitstidigaretobak. skälalkohol och Av som
mineraloljor.rörandeinte frågorsammanhang

2.3.1 Tobak

ochdirektiven 72464EEGitobak reglerasBeskattningen av
behandlar skattebasen,ändringar, vilkamed7932EEG samtsenare
vilka behandlar skattesatser-9280EEG,9279EEG ochi direktiven

na.
övrigrespektivei cigaretterindelasTobaksproduktema grupperna

i sin in idelasröktobak. sistnämndaDen tur gruppernagruppen
cigaretterför rullningtobak avseddcigarrer och cigariller, av

grovsnittad tobak.fmsnittad piptobaktobak samt
liknandevetenskapligt ellerindustriellt,Tobak avsedd för annat

från beskattning.ändamål undantagenär

Cigaretter

kan rökasfärdiga tobaksrullarcigaretter omfattarBegreppet som
cigarrer ellerhänföra till begreppendirekt inteoch är attsom
tobaksrullaromfattar också färdigacigarettercigariller. Begreppet

applicerat rullen ienkeltefter det påkan rökas sätt ettettattsom man
exklusive filter ellermed längdpappersomslag. Cigaretter en

inte 18 tvåöverstiger 9munstycke somcm ansessom cm men
Överstiger deninte 27cigaretter. längden 18 sommen cm ansescm

cigarettertre osv.
delar, proportionell skattcigaretter består tvåPunktskatten på av en

och styckeskatt.en
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Den proportionella skatten utgår med viss på visstprocent ett
högsta detaljhandelspris varifrån efter medlemsländemas eget-
gottfinnande eventuella tullavgifter kan avräknas. Det högsta-
detaljhandelspris på vilket skatten skall beräknas fastställs enligt
huvudregeln respektive tillverkare eller importör. Medlemsländemaav
har emellertid möjlighet fastställa prisband inom vilket detatt ett
högsta detaljhandelspriset skall Prisbandet dockmåsterymmas. vara
utformat på sådant det kansätt spegla prisskillnadema mellan olikaatt
cigarettprodukter.

Styckeskatten utgår med belopp enhet, vilket belopp skallett per
tilluppgå minst 5 och högst 55 den sammanlagdaprocent av summan

punktskatten den proportionella skatten och styckeskatten ochav
mervärdesskatten.

Kombinationen mellan den proportionella skatten och styckeskatten
skall sådan detaljhandelspriset på cigaretter på rimligtatt sättvara ett
visar skillnaden mellan olika tillverkares eller leverantörers priser.

Punktskatten på cigaretter skall tilluppgå minst 57 procent av
detaljhandelspriset inklusive punkt- och mervärdesskatt. Med
detaljhandelspriset därvid priset för cigaretter i denavses mest
efterfrågade prisgruppen. Vilken prisgrupp den efter-är mestsom
frågade bestäms med ledning förhållandet den januari1 varje år.av

Skattesatsen för såväl den proportionella skatten styckeskattensom
måste identisk för alla cigaretter.typervara av

Övriga tobaksprodukter

Som tidigarenämnts indelas övriga tobaksprodukter i under-gruppen
cigarrer och cigariller, ñnsnittad tobak grovsnittadgrupperna samt

tobak.
Cigarrer och cigariller definieras med ledning bl.a. tobaksparti-av

klarnas storlek det material med och det på vilketsamt sätt tobaken
rullas.

Indelningen i fin- respektive grovsnittad tobak sker ledningmed av
tobakspartiklamas storlek. Om vikten den snittade tobaken tillav mer

25än innehåller partiklar mindreär 1 iprocent än omfångsom mm
tobaken finsnittad. I övrigt tobaken grovsnittad.anses som anses som

Under förutsättning tobaken avseddär användas för cigarettrull-att att
ning, står det emellertid medlemsländerna fritt hänföra tobak medatt

mindre inslag partiklar med denett ovannämnda storleken tillav
finsnittad tobak.gruppen

Skatten på cigarrer, cigariller och snittobak kan utgå antingen som
proportionell skatt, styckeskatt eller kombinationen som en som en

därav.
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proportionella skatten skall beräknas det högsta detaljhan-Den
fördelspriset i enlighet med vad också gäller cigaretter.som

ellerStyckeskatten skall beräknas kg styck.per
cigariller skall uppgå till minstPunktskatten på cigarrer och 5

detaljhandelspriset inklusive punkt- och mervärdeskatt ellerprocent av
till minst ECU 000 stycken. För ñnsnittad tobak skall skatten7 1per

till minst 30 det angivna priset eller till minst 20uppgå procent av
ECU kg. grovsnittad tobak gäller skatten skall uppgå tillFör attper
minst 20 priset eller till minst 15 ECU kg.procent av per

respektive får det inte finnas skillnader iInom någragrupp
skattesatsen. Det således inte tillåtet tillämpa olika skattesatserär att

cigarrer till produktens kvalitetmed hänsynt.ex. etc.

2.3.2 Alkohol

Skattebaserna och skattesatserna på olika alkoholhaltigatyper av
drycker regleras i direktiven 9283EEG respektive 9284EEG.
Definitionerna dryckerna anknyter till dem tillämpas förav som
bestämmande tull de allmänna märknings- och tillverknings-samtav
regler har utfärdats inom EG.som

Öl

Skatten på öl skall beräknas med ledning antingen stamvörtstyrkanav
iuttryckt grader Plato eller alkoholhalten uttryckt i volymprocent.

Stamvörtstyrkan mått på mängden socker eller råvaraär ett annan
vört i den vätska skall jäsas och står inte i exakt proportion tillsom
alkoholhalten. Man kan dock räkna med cirka tredjedelatt en av

omvandlas till alkohol under jäsningsprocessen.stamvörten I det
följande medtas endast uppgifter relaterade till alkoholhalten.

Minimiskattesatsen uppgår till 1,87 ECU hektoliter öl ochper
volymprocent alkohol. Detta cirka 84 ECU1 9,00öremotsvarar
kr liter öl med alkoholstyrka 5 volymprocent. Det ärper en om
viktigt till öl räknas i punktskattesammanhang inte ölatt attnotera
med alkoholstyrka 0,5 volymprocent.högsten om

Medlemsländerna får tillämpa reducerade skattesatser dels för
har alkoholhalt högst 2,8 dels för ölprocent,som en om som

tillverkas mindre, fristående bryggerier. mindre, friståendeMedav
bryggerier sådan bryggerier tillverkar högst 200 000avses som
hektoliter öl år och samtidigt juridiskt och ekonomisktärper som
fristående från andra bryggerier. eller fleraTvå samverkande
bryggerier tillsammans årligen tillverkar högst den angivnasom
mängden öl kan dock fristående.anses som
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i mängd tillverkas mindre,Skattesatsen för öl begränsad avsom
får inte lägre 50 denfristående bryggerier än procentvara av

ordinarie för saknas motsvarande begränsnings-skattesatsen öl. Det en
alkoholhalt högst 2,8 volymprocent.regel det gäller öl mednär omen

produkterna måste ingå iDetta torde innebära ävenatt man om-
beskattningsunderlaget har möjlighet tillämpa O-skattesats påatt en-
sådana produkter.

Vin

EG-direktivets definition begreppet vin mycket detaljerad och iärav
delar syfte underlätta förståelsen redo-vissa mycket komplicerad. I att

exakta definitioner finns special-visas reglerna här översiktligt. Mer i
motiveringen.

Med vin druvor jästa drycker med alkoholhalt 1,2-avses av en om
volymprocent också framställda drycker15 på medsättsamt samma
alkoholhalt under förutsättning16-18 drycken inteprocent atten om

innehåller förståsnågra tillsatser. Med mousserande vin drycker med
alkoholhalt 1,2-15 buteljerats i flaskor med korkprocenten om som
champagnetyp eller har visst övertryck i flaskan.ettav som

Skatt på vin skall utgå med fast belopp hektoliter dryck.ett per
Minimiskattesatsen 0 ECU. Detta innebär medlemsländernaär äratt
skyldiga ha beskattningsordning, samtidigt inte äratt atten men man
skyldiga någon skatt.att utta

Reducerad skattesats får tillämpas för vin med alkoholhalten om
högst 8,5 Medlemsländerna får tillämpa olika skattesatserprocent.
mousserande respektive icke-mousserande vin.

Länder vid årsskiftet 199293 tillämpar högre skattesats försom en
medvin alkoholhalt 16-18 får fortsätta så.göraprocent atten om

Skattesatsen för det alkoholstarkare vinet får dock inte högre änvara
den skattesats tillämpas för starkvin nedan.sesom

Från beskattning får undantas vin tillverkas privatpersonersom av
och inte för kommersiellt bruk.är avsettsom

Starkvin Intermediate productsm.m.

Med starkvin i detta sammanhang drycker med alkoholhaltavses en
l,2-22 inte omfattas vinbegreppet. Det härärprocentom som av

egentligen fråga mellanklassprodukt, dryck baseradärom en en som
på vin eller sprit inte faller in under respektive begrepp.men som
Detta starkvinsbegrepp skiljer sig alltså från det används i svensksom
alkohollagstiftning, där med starkvin vins medelalkoholstyrkaettavses

överstiger 15 inte 22 volymprocent.som men
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Skatten skall utgå med fast förbelopp varje hektoliter dryck.ett
Minimiskattesatsen 45 ECU hektoliter, vilketär 4,05motper svarar
kr liter.per

Medlemsländema får införa reducerad skattesats för starkvinen
med alkoholhalt högst 15 ordinarieDen skattesatsenprocent.en om
får därvid reduceras med högst 40 Den reducerade skattesat-procent.

får dock inte lägre skattesatsen för vin ellerän mousserandesen vara
vin.

spritdrycker

Direktivens rubrik till den alkoholprodukter behandlas igrupp som
detta avsnitt Ethyl alcohol. rubrikenär Av framgår beskattningenatt
sträcker sig längre till den dominerandeän produkten inom gruppen

spritdryckema. Beskattningen omfattar principiellt också annan-
alkohol, alkohol ingår beståndsdel i parfymert.ex. som som en m.m,

denaturering inte har skett.om
Begreppet spritdrycker omfattar i huvudsak drycker med en

alkoholhalt överstigande 22 procent.
Skatten skall utgå med ledning alkoholhalt hektoliter färdigav per

dryck vid 20 grader C. Omvandling skall ske till hektoliter ren
alkohol.

Minimiskattesatsen för spritdrycker uppgår till 550 ECU per
hektoliter alkohol. Detta 49,50 kr liter alkohol,motren svarar per ren
vilket i sin innebär liter 40-procentig sprit skall beskattastur att en
med minst 19,80 kr.

För spritdrycker finns i direktiven bestämmelse säger atten som
medlemsländer vid utgången år 1992 tillämpat skattesatssom av en

till högst 000l ECU hektoliter alkohol inte får sänkaom upp per ren
skattesatsen. Bestämmelsen också länder harattanger som en
skattesats överstigande 000 ECU inte fâr1 sänka den till mindreett
belopp 000än l ECU.

Det står medlemsländerna fritt tillämpa med högst 50att procenten
reducerad skattesats på spritdrycker framställda mindre, friståendeav
tillverkare. Med mindre tillverkare i detta fall sådana fram-avses som
ställer högst 10 hektoliter alkohol âr.ren per

Cider m.m.

Förutom de alkoholhaltiga drycker finnsnämntsgrupper av som nu
i direktiven ytterligare angiven, nämligen andra jästa dryckeren grupp

vinän och öl fermented beverages other than wine and beer.
Begreppet inrymmer i huvudsak produkter under kodupptassom
22.06 i EG:s tulltaxa. Där cider, päronvin och mjödanges som
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förutsättning för bl.a. cider skallytterligareexempel. En att vara
alkoholstyrkanjästa dryckerhänförligt till andra är attgruppen

volymprocent eller styrkanantingen överstiger 1,2 inte 10 attmen
heltsamtidigt alkoholenöverstiger inte volymprocent10 15 sommen

drycken till följdfrån jäsningsprocessen. I den månhärrör av en-
följd tillsatser avviker från vadalkoholhalt eller tillalltför hög av -

hänföra tillstället någonden iär attsagts av gruppernasom nu
alkoholhalten överstigerintermediate products ellerstarkvin om-

spritdrycker.22 volymprocent -
produkter hänförliga till dennadirektiven framgårAv att grupp

hektoliter färdig dryck,skall beskattas med visst belopp attett per
beskattas med högre skattesatsmousserande drycker får samt atten

för medfår reducerad skattesats dryckermedlemsländerna tillämpa en
volymprocent. Dessutom dealkoholhalt högst 8,5 attangesen om

för skattenivân vin skall tillämpas. Dettabestämmelser gällersom
förenligt med direktiven tillämpa O-skattesatsinnebär det är attatt en

inom andra jästaför cider och andra drycker gruppensom ryms
drycker öl.vin ochän
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3 Svenska punktskatteregler

3.1 Beskattningsförfarandet i Sverige

Bestämmelser det administrativa förfarandet vid punkt-uttagom av
skatter och prisregleringsavgifter finns i inledningsvis inämntssom
LPP förordningenoch i 1984:247 punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter FPP. Av § förstal kap. 1 stycket framgår1 LPP vilka
olika punktskatteförfattningar LPP tillämplig pâ. Vidareär LPPär
enligt kap. första1 l § stycket tillämplig2 på avgifter pâtas utsom
bl.a. jordbrukets och fiskets område. Enligt kap.l 2 § gäller vissa
bestämmelser i LPP för bl.a. överlastavgift ochäven vägtrafikskatt.
LPP gäller i huvudsak inte i fråga skatter skall erläggas tillom som
tullmyndighet.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län beskattningsmyndighetär för
de punktskatter i kap.l 1 § första stycket 1 LPP. Ensom anges
beskrivning skattemyndighetens organisation vid arbetet medetc.av
dessa frågor finns i den inledningsvis nämnda RSV Rapport 1993:9.

Vem skattskyldigär och tidpunkten för skattskyldighetenssom
inträde regleras inte i LPP i respektive skatteförfattning. Av LPPutan
framgår den skattskyldig skall redovisaär skatten tillatt som
beskattningsmyndigheten lämna deklaration. Skatteredovis-attgenom
ningen i deklarationen skall bestämda tidsperioder, s.k. redovis-avse
ningsperioder. Undantag gäller fördock skatt vinstsparande och
stämpelskatt aktierpå skall redovisas efter varje skattepliktigsom
händelse.

Som regel kalendermånadär redovisningsperiod. Särskilda
bestämmelser längre redovisningsperioder finns dock i vissaom
skatteförfattningar.

Den skattskyldigär skall registrerad hos beskattnings-som vara
myndigheten. Detta framgår de olika skatteförfattningama. I FPPav
finns bestämmelser den skall registrerad skall anmälaattom som vara
detta till beskattningsmyndigheten.

Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken
redovisningsskyldighet inträtt under perioden. En allmän förutsättning
för redovisningsskyldigheten skattskyldigheten har inträtt.är Somatt
huvudregel gäller redovisningen skatt skall ske enligt bokför-att av
ingsmässiga grunder.



SOU 1994:Svenska punktskazteregler 7462

redovisningsperiod skallskatteredovisningskattskyldig avservars
för varje period.beskattningsmyndighetentilllämna deklaration

efterden i månadenkommit in 25:eskall haDeklarationen senast
registrerad skattskyldigredovisningsperiodens slut. Den ärsom som

redovisanågon skatthan inte hardeklarationskall lämna även attom
för perioden.

skatt för perioder skall lämnaredovisarSkattskyldig intesom
händelse. Deklarationen skallskattepliktigdeklaration efter varje -

inskatteförfattning ha kommiti aktuellinte stadgas senastannatom -
händelsen.skattepliktiga25 dagar efter den

påförs förseningsavgift.kommit in fördeklarationenHar sent
redovisningsperiod eller, skatteredovisningenSkatten för viss när

skallskattepliktig händelse,period, för varjeinte sådan varaavser
ha kommit in tilldeklarationen skallinbetald den dag dåsenast

dag då den harBetalning ha skett denbeskattningsmyndigheten. anses
förkonto. Betalas skattenbokförts angivetpå särskilt sent tasett

dröjsmålsavgift ut.
inte redovis-redovisningsperiod eller, skattenvarjeFör om avser

fattas be-skattepliktig händelse skallningsperioder, för varje ett
nämligenbeskattningsbeslut,skattningsbeslut. finnsDet tre typer av

omprövningsbeslut och beslutbeskattningsbeslut,s.k. grundläggande
skatteberäkning.om

in i tid till beskatt-deklaration har kommitI och med rättatt en
beskattningsbeslut ha fattats i enlighet medningsmyndigheten anses

grundläggande beskattningsbeslut. Har deklaratio-deklarationen s.k.
ha bestämts till noll kronor.inte kommit in i tid skattenrättnen anses

noll innebär dock endast denskatten bestämd till kronorAtt attanses
har beslutats. deklara-så bestämd intill dess något Kommerär annat

vid tidpunkttionen in till beskattningsmyndigheten en senare anses
deklarationen, intebeslut i stället ha fattats i enlighet med ettom om-

dessförinnan.prövningsbeslut har meddelats
skattskyldige ellerske begäran den påOmprövning kan på av

Omprövning skall ske ibeskattningsmyndighetens initiativ.eget
överklagas.samband med beslutettatt

beskattningsbeslut i frågaförvaltningsdomstol ändratNär ett enen
fatta beslut skatteberäkning.skall beskattningsmyndigheten snarast om

innebär myndigheten skall räkna och besluta denDetta utatt om nya
skatten för aktuella redovisningsperioden.den

beskattningsbeslut överklagas tillSkattemyndighetens kan Läns-
överklagas tilli Kopparbergs län, beslut kan Kammarrättenrätten vars

i Sundsvall.
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3.2 olikaDe punktskatterna i Sverige

3.2.1 Tobaksskatten

Enligt lagen1 § 1961:394 tobaksskatt LTS skall tobaksskattom
erläggas för tobaksvaror, dvs. cigarrer, cigariller, cigaretter,
röktobak, och tuggtobak, tulltaxenr. 24.02 och 24.03snus ur
tulltaxclagen 1987: 1068. Skatt utgår vid tillverkning inom landet och
vid import skattepliktigav vara.

skattskyldig den tillverkar skattepliktigär inom landet försom vara
sälja den och den hos Skattemyndigheten i Kopparbergs länatt som

har registrerats importör 3 § LTS. Enligt 4 § LTS kan densom som
för in tobaksvaror till landet för återförsälja dem ansöka hostatt
Skattemyndigheten få bli registrerad skattskyldig. Kravetattom som

införselnär skall omfattning eller detstörreatt attvara av annars
finns särskilda skäl.

Skattskyldigheten inträder då levereras till köpare eller itasvaran
anspråk för ändamål försäljning eller vid avregistreringänannat - -
finns i lager 5 § LTS.

Om skattepliktig förs in i landet någon denänen vara av annan
registrerad skall skatten betalas till tullmyndighetenär Därvidsom .gäller tullagen 1987:1065.

Bestämmelserna skattesatser finns i 2 § LTS. Härav framgår attom
tobaksvaror beskattas efter vikt. Cigarrer, cigariller och cigaretter be-
skattas efter styckevikt i Sålunda ingår filter ochävenvarans gram.
dylikt i beskattningsvikten. Röktobak, tuggtobak och beskattassnus
efter kilogramvikt. Enligt förordningen5 § 1961:395 tobaksskattom
skall beskattningsvikten för cigarrer, cigariller och cigaretter avse
vikten vid normal fuktighetshalt, varmed relativ luftfuktighetmenas en

cirka %55 vid cirka +20C.temperaturav en av

Följande Skattesatser tas ut

Varuslag Vikt för l gram Belopp först.
1 öre 1 kg krst.

Cigarrer och cigariller
I 1,7 34t.o.m.grupp

över 1,7 3,0 38t.o.mgrupp
III 3,0 5,0 42grupp
IV 5,0 51grupp

Cigaretter
I 0,85 71t.o.mgrupp

0,85över t.o.m.1,20 78grupp
III 1,20 1,55 83grupp
IV 1,55 1,90 88grupp
V 1,90 93grupp

Röktobak 374:-
Tuggtobak 120:-
Snus 73:-
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skall skattesatsernaEnligt LTS1994.Angivna skattesatser avser
till ändringar i denomräknas med hänsyn1998därefter årligen t.0.m.

allmänna prisnivån.
för kalenderåret 1993tobaksskattenuppbördSkattemyndighetens av

Tullens uppbördskattskyldiga 14.kr. Antalet6 180 miljoner varvar
kr.till 0,3 miljoneruppgick under 1993

Skattemyndigheten iregistrerade hosskallSkattskyldiga vara
skall denbestämmelser i LPPEnligtKopparbergs län 4 § LTS. som

redovisningsperiod,för varjedeklaration ärregistrerad lämnaär som
deklaration finns i §avdrag i 7Bestämmelserkalendermånad. om

får för skatt påavdragLTS innebär görasatt vara somsom

skattskyldighetåterförsäljning och för vilkenförförvärvatsa
tidigare inträtt,

samband med återgång köp,b återtagit i av
utförts riket ellerför räkningskattskyldige eller hansdenc urav

ändamål förbrukas där,förförts till svensk frihamn änannat att
förvaring proviant,inrättats förpå tullagerd lagts avsomupp

fartyg luftfartygproviant på ellerutförts riket såsomeller ur
försäljning i exportbutik,föreller levererats

enligt denna lag icketillhandahållits för framställninge av
skattepliktiga varor,

förlustenför den skattskyldige, i den månf försålts med förlust
från köparen.hänför till bristande betalningsig

3.2.2 Dryckesskatten

vid omsättning inom landet och vidDryckesskatt skall erläggas
finns iinförsel vin, starköl och öl. Bestämmelsernaspritdrycker,av

Beskattningen alko-lagen dryckesskatt LDS.1977:306 avom
tidigareförändrades helt den juli l992 då denholdrycker l procentav-

Nuvarande skattgiften beräknades varuvärdet slopades.påsom
efter progressivalkoholhalt ochrelateras enbart till dryckens tas ut en

skatteskala.
betydelse i lagen 1977:292Beteckningarna i LDS har somsamma

tillstånds-tillverkning drycker, LDT. Socialstyrelsen ärom m.m.av
tillverkning drycker.och tillsynsmyndighet det gällernär av

inom landet och införsel sprit-Skatteplikten omfattar omsättning av
Definitionerna de olikadrycker, vin, starköl och öl l § LDS. av

dryckerna finns i §§ LDT.l-5
dryck.förstås sprit avsedd förtärasMed spritdryck är attsom som

i koncentrationSprit innehåller alkohol änär av meren vara som en
Tekniskviktprocent. Vin maltdryck dock inte sprit.1,8 och anses som
för för-sprit inte till spritdrycker eftersom den inte avseddräknas är

täring.
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Med vin dryck framställd jäsningär saft frånavses som genom av
druvor, bär, frukt eller rabarber och innehåller 1,8änsom mer
viktprocent högst 22 volymprocent alkohol. Vin kallas lättvinmen om
det har alkoholhalt högst volymprocent15 och starkvinen av om
alkoholhalten överstiger 15 22 volymprocent.men

Med maltdrycker förstås jäst, odestillerad dryck framställdärsom
med torkat eller malt huvudsakligt extraktgivanderostat ämne.som
Starköl maltdryck innehållerär 2,8 viktprocent alkoholänsom mer
och öl maltdryckär alkoholhalt överstiger 1,8 2,8vars men
viktprocent. 1,8 viktprocent 2,25 volymprocent; 2,8motsvarar

Ölviktprocent 3,5 volymprocent. med alkoholstyrka undermotsvarar
1,8 viktprocent, lättöl, skattefri sedan 1988.är

skattskyldig i fråga spritdrycker och vin enligt §är 4 LDS detom
i lagen 1977:293 handel med drycker LDH angivna partihan-om
delsbolaget Vin Sprit frågaAB. I starköl och öl denärom
skattskyldig inom landet yrkesmässigt tillverkar dryckerna.som
skattskyldig skall registrerad hos beskattningsmyndigheten. Omvara
verksamheten omfattning ellerär större det finns särskilda skälav om
kan importörer, yrkesmässigtäven för in skattepliktiga malt-som
drycker till landet för försäljning till återförsäljare, registreras 8 §
LDS.

Enligt 9 § LDS inträder skattskyldigheten för spritdrycker och vin
Vinnär Sprit AB levererar dryckerna till Systembolaget AB.

Skattskyldigheten för starköl och öl inträder dryckernanär levereras
till köpare eller i anspråk för ändamål försäljning eller,tas änannat
vid avregistrering, finns i lager.

Vid införsel till landet skattepliktig dryck registreradänav av annan
skattskyldig skall dryckesskatt erläggas till tullmyndigheten och då
tillämpas tullagen 15 § LDS. Införsel spritdrycker, vin ochav
starköl får med vissa undantag bedrivas endast Vin Sprit AB.av

Som slopadesnämnts den tidigare värderelateradeovan procentav-
giften den julil 1992. Den dryckesskatten relateras endast tillnya
dryckernas alkoholhalt och efter progressiv skatteskala, dvs.tas ut en
den alkoholen beskattas hårdare högre alkoholhalt dryckenrena
har. Skatten är grundbelopp och för drycker medsammansatt ettav -

alkoholhalt överstiger 19 volymprocent tilläggsbelopp.en som ett-
I fråga drycker med alkoholhalt inte överstiger 19 volym-om en som

har skatteskalan indelats i intervall inom vilkaprocent skatt medtas ut
belopp. För drycker alkoholhalt överstiger sju intesamma vars men

19 volymprocent beskattningenutgår från intervall volympro-treom
centenheter. För drycker alkoholhalt understiger sju volympro-vars

har skattesatserna utformat utifrån de traditionellacent alkoholgränser-
för maltdrycker. Drycker med alkoholhalt överstiger 19na en som

volymprocent har skattesats för varje hel volymprocent. Fören
drycker med alkoholhalt mellan 19 och 39 volymprocent åstadkomsen

3 14-0762
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femte volym-ökar vidtilläggsbeloppetprogressionen att vargenom
procent.

Följande Skattesatser uttas

kronorSkatt,Alkoholhalt,
litervolym- per

procent
tilläggsbeloppgrundbelopphögstöver

3,102,25 3,5 -8,803,5 4,5 -13,0074,5 -17,80107 -27,801310 -38,101613 -49,401916 - varje5,30 för hel volymprocent49,402419
överstiger 19som

varje6,40 för hel volymprocent75,902924
överstiger 24som

varje6,70 för hel volymprocent107,9029 34
överstiger 29som

varje hel volymprocent8,00 för141,4034 39
överstiger 34som

varjeför hel volymprocent181,40 8,1039
överstiger 39som

skall skattesatsernaEnligt LDSår 1994.Angivna skattesatser avser
till ändringar i denmed hänsyn1998 omräknasdärefter årligen t.0.m.

prisnivån.allmänna
volymprocentalkoholhalt överstiger 19fråga dryckerI varsom

volymprocenttal,till helaavrundning ske uppåtskall närmast om
del helalkoholhalten uppgår till procent.av

för kalenderåretdryckesskattenuppbördSkattemyndighetens av
miljonerför spritdrycker, 2 787miljoner kr1993 uppgick till 5 748

skattskyldigakr för öl. Antalet l632 miljonerkr för vin, 2samt var
uppbörd skatten påför öl. Tullensrespektive 19för vin och sprit av

kr.miljoneröl under 1993 245var
registrerade hos Skatte-skallSkattskyldiga nämnts varasom ovan

skallregistreradoch denKopparbergs län ärmyndigheten i som
redovisning finns i 2 kap. LPP.deklaration. Bestämmelserlämna om
finns bestämmelser i 13 § LDSdeklarationenavdrag iNär det gäller

förstarköl och öl fårför skatt påavdrag görasinnebär attsom
drycker som

till svensk frihamn förförtsfrån landet eller harhar förts ut
såvitt gäller starköl,där, ellerändamål förbrukasän attannat

exportbutik,försäljning iförhar levererats
skattskyldighetoch för vilkenför återförsäljninghar förvärvats2.

tidigare inträtt,
köp,samband med återgångåtertagits ihar av
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4. har sålts med förlust för den skattskyldige i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köpare.

I fråga deklaration för spritdrycker vinoch får avdrag endastom
ske då drycker har återtagits i samband med återgång köp.av

3.2.3 Reklamskatten

Enligt 1 § lagen 1972:266 skatt på och reklam RSLom armonser
skall reklamskatt erläggas för avsedd offentliggörasär attannons, som
inom landet, och för reklam, avseddär spridas inom landetattsom
i form Skattepliktenän kan i huvudsak delasannan trearmons. upp
områden: reklamtrycksaker och övrig reklam.annonser,

Med särskilt upplåtits i trycksakett utrymmeannons menas som en
för återgivning eller bild för utgivarenän och sådanttextav annan

i trycksak tagits i anspråk utgivarenutrymme fören som av egen
reklam. Med trycksak enligt RSL förstås avtryck framställts isom
flera lika exemplar i tryckpress eller screenförfarande.genom
Upplåtet i eller på något inteutrymme är trycksakattsom anse som

således inteär någon skattepliktig annons.
Skatteplikt föreligger för alla för vilka vederlag utgår,annonser

innehåll. Sålunda beskattas alla betalningoavsett infördamot
offentliga meddelanden, kungörelser, familjeannonser Skatte-m.m.
plikt föreligger föräven reklam och gratisärannonser som avser som
införda. Med reklam förstås enligt RSL meddelande användsett som
i kommersiell verksamhet och har till syfte åstadkomma avsättningatt

försäljning, köp eller liknande fastighet, nyttighet ellergenom av vara,
tjänst.

skatteplikt föreligger för reklamtrycksaker 5 § RSL. Enligt §l
RSL förstås med reklamtrycksak: trycksak framställts huvud-som
sakligen i syfte offentliggöra reklam. Vissa inskränkningaratt i
trycksaksbegreppet har gjorts i RSL. Som trycksak därvid inteanses

försetts med tryck, utgörs glas, klädes-vara som om varan av penna,
plagg eller har självständigt bruksvärde ellerannat ettsom om varan

avseddär användas affärshandling, kontorsmaterial,att etikett,som
emballage eller liknande. Trycksaker viss och skallsom avser vara
åtfölja denna vid försäljning eller motsvarande, såsom garantisedel,
bruksanvisning eller instruktionsbok inte reklamtrycksak.anses som
Inte heller trycksak enbart innehåller affärstekniskanses som
information, information till återförsäljare, intern information till
anställda, medlemmar mfl., kalender, jubileumsskrift m.m. som
reklamtrycksak enligt RSL.

Vidare föreligger skatteplikt för övrig reklam offentliggörs isom
s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal,
sportanläggning, eller liknande lokal, fastighetpåteater eller på annat
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reklam återgesskatt påDetmotsvarade ävensätt. är som genom
ljud § RSL.film eller återgivning 5visning avav

den i yrkes-enligt 9 § RSLskattskyldig till reklamskatt är som
skattepliktig elleroffentliggörinom landetmässig verksamhet annons

framställer skatte-ellerformskattepliktig reklam i än annonsannan
reklamtrycksak.pliktig

utlandet utgivet annonsbladreklamtrycksak och iOm skattepliktig
tullmyndighet, varviderläggas tillinförs skall reklamskatttill landet

Stadgandet tillämpas så26§ RSL.tullagen då gäller, gott som
utomlands utgivnaInförselreklamtrycksaker.uteslutande på av

armonsblad sådanMedförekommer knappast alls.annonsblad avses
tillhandahålls gratisövervägande deltillperiodisk publikation som

anvisningarna till 24 §.
från utlandet ochreklamtrycksak kommit inskattepliktigOm en

stycket RSL deninförseln enligt 9 § andrainte erlagts vidskatt har är
verksamhet reklam-landet ochbedriver verksamhet inom varssom

skattskyldig.trycksaken avser
i princip följandeövrigtreklamskatten iNär det gäller är tre
offentliggörskattskyldiga, nämligen dekategorier annonsersom

dem.fl. annonsorgan,publikationerägare eller utgivare somav
afficheringsföretag, trafikföretag,formoffentliggör reklam i annan

reklarntrycksakerframställeridrottsföreningar m.fl. desamt som
bokbinderiarbete. Skattskyl-självständigt utförtryckeri och den som

redovisningsskyldighet, skallfråndiga, inte undantagnaär varasom
Kopparbergs län 19 § RSL.Skattemyndigheten iregistrerade hos

2-månadersperioder.förRedovisning skatten skerav
be-nyhetstidning 4Skatten för i allmänär procent avannons

beskattningsvärdeti alla övriga fall llskattningsvärdet och procent av
dvs. det avtalade prisetBeskattningsvärdet vederlaget,12 § RSL. är

reklamskatt ellerbeskattningsvärdet skall inte13 § RSL. I annan
reklamtrycksakerin. Beträffandestatlig avgift räknas utgörsskatt eller

ersättning för dendel vederlagctbeskattningsvärdet den ärsomavav
för bokbinderiarbetet med avdragframställningen ochtryckeritekniska

%Vid införsel skatten 11liknande.för kliché, reprofilm eller utgör
beskattningsunderlaget.av

uppgick under kalen-reklamskattenuppbördSkattemyndighetens av
skattskyldiga 5 033.miljoner kr. Antalet1993 till 849deråret var

miljoner kr.uppbörd under 1993 82Tullens var

Försäljningsskatten på motorfordon3.2.4

motorfordon skattförsäljningsskatt påEnligt lagen 1978:69 tasom
import be-import och vidvid tillverkning eller ävenut av nya avav

motorcyklar. Försäljnings-lastbilar ochpersonbilar, bussar,gagnade
traditionell punktskattutformad påför närvarandeskatten är som en
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beskattningen vid import sker iinnebär bl.a.varuområdet. Det att
förtullning, importören inte registreradsamband med ärom som

Kopparbergs län.importör hos Skattemyndigheten i
Även försäljningsskatt på motorfordonnågra EG-direktivom om

svenska försäljningsskatten vidinte finns, krävs ändringar den ettav
utformadimportbeskattningen såEG-medlemskap. Det beror på äratt

beskattningsåtgärder vid Efterden i fall förutsättervissa gränsen.att
emellertid Riksskatteverket isärskilt uppdrag från regeringen harett

EG-perspektiv,Försäljningsskatt på motorfordon i RSVettrapporten
lämnat förslag till omläggning beskatt-Rapport 1993:10, ett en av

förgränsproblematiken försvinner. Frågan beredsningssystemet så att
närvarande i Finansdepartementet.

saknas det skäl för utredningenden angivna bakgrundenMot attnu
förslag beträffande försäljningsskatten.lämna några

3.2.5 Spelskatt, stämpelskatt m.m.

varuområdet finns rad punktskatter iUtöver punktskatterna på en
Sverige för olika spelverksamhet, stämpel-tas ut typer somsom av
skatt förvärv fast egendom Några EG-regler reglerarvid etc. somav
detta finns i huvudsak inte. Eftersom de svenska skatterna inteområde
heller förutsätter form åtgärder grund gränsöverskri-någon påav av
dande, innebär EG-medlemskap inga krav förändringar. Vipå harett
därför inte anledning förslag beträffande dessa skatter.lämna någraatt

frågaI skatterna, nämligen den enligt lagentas utom en av som
1984:405 stämpelskatten aktier,på emellertid märkaär att attom
EG-direktivet 74553EEG bl.a. begränsar möjligheterna tillämpaatt

skattenivå.nuvarande svenska Frågan eventuella ändringarom av
ifrågavarande skatt skall emellertid utredas i särskild ordning. Vi
lämnar därför inte heller i fråga denna stämpelskatt förslag.någraom
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överväganden4

4. Inledning1

Ett svenskt medlemsskap i EG innebär betydande ändringar påatt
punktskatteområdet måste Sverige har således införa detgöras. att
beskattningsförfarande den beskattningsteknikoch EG utvecklatsom
för produkterna alkohol, tobak och mineraloljor. Sverige har vidare

landet i fortsättningen endast tillämpakanatt acceptera att ett
beskattningsförfarande medvid handeln andra EG-länder intesom
bygger på formaliteter i samband med gränspasseringar. Gränskontrol-
ler eller andra liknande kontrollåtgärder får inte förekomma.typer av

medförDetta minskar för punktbeskatta andraatt utrymmet att varor
de EG särskilt reglerat, dvs. alkohol, tobak och mineraloljor.än som

En anpassning till EG:s regelsystem innebär inte samtligaatt
punktskatter på andra alkohol, tobak och mineraloljor måsteänvaror
slopas. Sådana punktskatter inte kräver beskattningsâtgärder vidsom

frånoch gränskontroller kan, de utgångspunktergränsen här ärsom
ifråga, vidare behållas i fortsättningen. Det föreligger frånävenutan
de utgångspunkterna i och för sig heller inte något hinder mot att
behålla sådana skatter enligt gällande beskattningsförfarandesom nu
kräver gränskontroller. I de fallen det dock oavvisligt kravär ett att
beskattningsförfarandet ändras så sådana kontroller inte längreatt
krävs. Detta kan principiellt ske beskattningen flyttas frånattgenom

in i landet, dvs. skatteuppbörden skergränsen uteslutande iatt
grossist- eller detaljistledet och därvid baseras på omsättningen

led.nästagentemot
När det gäller de punktskatter regleras EG-regler har ut-som genom

redningen haft lägga fram förslag till EG-anpassade Skatteregler föratt
tobaks- och alkoholbeskattningen. Som inledningsvis behandlasnämnts
däremot frågan anpassningen mineraloljeskatteområdetpåom av
Energiskatteutredningen Fi 1992: 15.

frågaI tobak och alkoholdrycker krävs så omfattande ändringom en
beskattningen vi funnit det erforderligt föreslå heltatt attav ny

lagstiftning. Vi lämnar förslagsåledes till dels lag tobaks-en ny om
skatt, dels lag alkoholskatt.en ny om

3.2.3-3.l2.5För övriga svenska har vi ipunktskatter avsnitten ovan
lämnat kortfattad redogörelse. Av denna har framgått vi endastatten
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har anledning utformningen reklamskattennärmare övervägaatt av
Övrigaavsnitt punktskatter påverkas inte3.2.3. svenska av en

svensk EG-anslutning, eller, i fråga försäljningsskatten påsom om
motorfordon och stämpelskatten aktier, hanteras EG-anpassningen
i ordning.annan

4.2 Beskattningsförfarandet för tobaks- och
alkoholskatterna

framgårSom tidigare avsnitt har EG konstruerat be-ett gemensamtav
skattningsförfarande för punktskatterna på de tobak,tre varugruppema
alkohol och mineraloljor. Avsikten med dessa regler ärgemensamma

de punktskattebelagda skall kunna hanteras inom hela EG-att varorna
området beskattningsåtgärder eller kontroller vid de inreutan att

erfordras.gränserna
Beskattningsförfarandet för de ochär gemensamt tre varugruppema,

regleras i särskilt direktiv, 9212EEG, cirkulationsdirektivet.ett
Regelsystemet komplicerat, och avviker i betydande grad från detär

tillämpas i Sverige. Med viss förenkling kan säga attsom nu en man
EG-systemet uppbyggt efter rutiner påminner tullförfaran-är som om
det. Det svenska nuvarande beskattningssystemet för punktskattema

däremot i hög grad parallellt till beskattningsordningenär på övriga
skatteområden. Det innebär bl.a. beskattning, skattekontrollatt m.m.
bygger på den affärsbokföringennormala hos yrkesmässiga aktörer på
marknaden.

Vi har det väsentligt inom de EG-reglernaansett att, ramar som ger,
långtså möjligt behålla nuvarande beskattningsprinciper. Denna stånd-

punkt har också kommit till uttryck i den RSV Rapport 1993:19,
Punktskatter i EG-perspektiv, tidigare nämnts.ett som

Framför allt innebär EG-direktivet krav på betydande omläggningar
de regler skattskyldig och skattskyldig-är närav som avser vem som

heten inträder. Här måste rad begrepp introduceras. Det är,en nya
framgått avsnitt 2.2, upplagshavare, skatteupplag, registreradsom av

och Oregistrerad distansförsäljning För EG:svarumottagare, attm.m.
beskattningsordning skall kunna fungera krävs detta regelverkatt
hanteras på enhetligt sätt.ett

deI nuvarande svenska punktskattereglerna återfinns bestämmelser
skattskyldighet, skattskyldighetens inträde och registreringsskyl-om

dighet i punktskatteförfattning. Förfarandet i övrigt däremotärresp.
reglerat i LPP. I regleras sådantLPP skatteredovisningen,som
skattekontroll, beskattningsbeslut, betalning skattav m.m.

De bestämmelser införda i LPP berörs iär inte allsstort settsom nu
reglerna i cirkulationsdirektivet. Dessa förfaranderegler behandlasav

inte i direktivet, förutsätts reglerade på nationell nivå. Vi harutan
således funnit LPP i allt väsentligt kan kvarstå oförändrad. Endastatt
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konsekvensändringar till följd ändringarsmärre i de olika punkt-av
skatteförfattningama behövs.

Det regelverk tillkommer till följd EG:s cirkulationsdirektivsom av
de nuvarande svenska bestämmelsernaersätter skattskyldighetom

dei olika punktskattelagama. Direktivet innebär därtill attm.m. nya
regler kontrollkaraktär ledsagardokument återbetalnings-etc.,av
regler måste införas. kommer iReglerna allt väsentligt attm.m. vara
lika för de tobak, alkohol och mineraloljor.tre varugruppema,

Mot denna bakgrund har vi vilken lagstiftningsteknikövervägt som
kan lämplig för införandet det regelverket i den svenskavara av nya
skattelagstiftningen. Vi har därvid funnit det lämpligt i fallatt, vart
tills vidare, föra in den regleringen i punktskatteförfattning.nya resp.
Eftersom det regelverket omfattande har vi ocksåär övervägtnya om
det skulle kunna sammanföras i speciell förfarandelag för deen
EG-reglerade punktskattema. En sådan förfarandelag skulle då
komplettera och punktskatteförfattning.LPP Detta skulle emel-resp.
lertid innebära det samlade regelverket punktskattatt som avser en
skulle fördelas på olika lagar. sådanEn ordning bedömer vitre vara
alltför svåröverskådlig.

Ett alternativ skulle kunna söka inordna de EG-annat attvara nya
reglerna förfarandet i LPP. Eftersom reglerarLPP antalett stortom
punktskatter och avgifter nationell karaktär, kan dock sådanrentav en
åtgärd också ifrågasättas. I fall kräver sådant inarbetandevart ett av
EGreglema i LPP så omfattande omläggning LPP det arbetetatten av
inte kan utföras i förevarande sammanhang.

Vi har således valt lämna LPP i princip oförändrad, och införaatt
de reglerna i punktskattelag. Det kan nämnas att motsvaran-nya resp.
de lagstiftningsteknik valts i Danmark och i Tyskland.

Vårt utredningsuppdrag omfattar tobaks- och alkoholskatten. I våra
förslag till lagar i fråga dessa skatter har den lagstiftningnya om som
krävs till följd EG-förfarandet inarbetats. frågaI skatten påav om
mineraloljeprodukter kommer förslagmotsvarande lämnasatt av
Energiskatteutredningen Fi 1992:15, med vilken utredning samråd
skett i denna fråga.

förslagVåra i fråga beskattningsordningen framgår inärmareom
specialmotiveringen. utförligEn motivering finns till förslaget om en

lag tobaksskatt.ny om
De ändringar föreslås de regler erfordras isom avser nya som

samband med hanteringen punktskattebelagda inom EG-om-av varor
rådet. När det gäller fråga beskattningen importen från tredjeom av
land har vi däremot generellt inte haft anledning för-översett att se
farandet. Indirekt kan emellertid denna importbeskattningäven beröras

de reglerna för EG-handeln.av nya
Det beskattningssystem för handeln inom EG reglerassom av

cirkulationsdirektivet den kommersiella handeln med punktskat-avser
tebelagda För privatpersoners hantering tobaks- och alkohol-varor. av
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gäller principen fri rörlighet artikel 8 iöver gränsernavaror om
cirkulationsdirektivet. beskattade i EG-land kan,Varor är ettsom om

fritt föras medlemsländer.de avsedda för privat bruk, till andraär
Sverige förhandlingarna med EG medlemskap dock begärthar i om

Sverige övergångsvis skall få tillämpa särskilda restriktioner vidatt
privatpersoners inresa till Sverige. Kraven innebär Sverige underatt

tid efter skall få beskatta införseln till Sverigeviss inträdet i EGen av
alkoholdrycker och cigaretter, beskattning skett iäven ett annatom
EG-land.

sådan således övergångskaraktär,En beskattning, avses vara avsom
inte föreslagna lagstiftningen tobaks- ochin i den påpassar av oss

alkoholskatteområdet. hur dessa restriktioner skall hanterasFrågan om
utreds för närvarande kommittén former för narko-av om nya
tikabekämpning i EU-perspektiv 1994:01. Vi läggerJUettm.m.
därför inte fram förslag erforderlig lagreglering dennanågra om av
tillfälliga beskattningsordning för resandeinförsel. Vi vill dock påpeka,

den punktskatt skall vid sådan privatinförsel skallatt tas utsom vara
densamma den enligt reglerna i den föreslagnatas utsom av osssom
lagstiftningen.

4.3 Tobaksskatten

I fråga tobaksskatten bör skillnad vad gäller skatten pågörasom
cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak, skatten på ochresp. snus
tuggtobak. Den förra produktgruppens beskattning måste tillanpassas
EG-reglerna. Snus och tuggtobak kan dock beskattas efter nationella
regler, eftersom beskattningssystem saknas.ett gemensamt

4.3.1 Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak

För rubricerade tobaksprodukter reglerar EG-direktiven, på sätt som
beskrivits under avsnitt 2.3. skattepliktens omfattning, beskattnings-
underlaget och beskattningsnivån.

skattepliktens omfattning

När det gäller skattepliktens omfattning, dvs. vilka produkter som
skall omfattas beskattningen, har vi funnit de svenska reglernaattav
i allt väsentligt med EG:s.överensstämmer EG-reglerna fram-är, som
går specialmotiveringen till förslaget till lag skatt på tobak,av ny om
dock mycket detaljrika. olikaDe tobaksproduktema definieras på ett
tekniskt mycket komplicerat Vi inte det nödvändigtsätt. ärattanser

lagstiftningen med detta regelverk, i sak inte tordeatt tynga som
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innebära några ändringar förhållandei till nuvarande svenska avgräns-
ningar. De tekniska specifikationer lämnas i EG-direktiven börsom
i Sverige kunna utfärdas i form verkställighetsföreskrifter.av

Beskattningsunderlaget

EG:s regler beskattningsunderlaget medför dock krav på väsent-om
liga ändringar de svenska reglerna. EG-direktiven föreskriver efterav
vilken grund skatten skall beräknas, och vad gäller cigarettbe-
skattningen avviker reglerna kraftigt från de nuvarande svenska regler-

frågaI cigarrer, cigariller och röktobak kan dock de svenskana. om
reglerna i huvudsak behållas.

För cigarettema innebär EG-reglerna, tidigare framgått, attsom
punktskatt obligatoriskt skall i delar.två En del skall utgå itas ut ett
fast belopp cigarett, och den andra delen vissper procentsatssom en

detaljhandelspriset. Detta kompliceratär avsevärt änsystemav mer
den nuvarande svenska beskattningen, där skatten enbart beräknas
efter viktklass.

Vi lämnar förslag till sådan uppdelning punktskatten på ciga-en av
i fast del, föreslås bli 51 cigarett,retter öre och i delen som per en

%15,2utgör detaljhandelspriset. föreslagnaDe skattesatsernasom av
innebär i princip oförändrad skattenivâ.en

De beskattningsprinciperna innebär också tillverkare ellernya att
importörer cigaretter blir skyldiga fastställa maximalt tillåtetatt ettav
detaljhandelspris för de cigaretter de marknadsför i Sverige. Detta
detaljhandelspris, måste på varje cigarettpaket, ligger tillsom anges
grund för beskattningen. Cigaretter får i detaljhandeln inte säljas till

pris överstiger det åsatta priset.ett som
Mot bakgrund EG-reglernas komplexitet har Sverige i förhand-av

lingarna med EG medlemskap begärt övergångstid medom atten
införa värdebeskattningsprincipen. Denna övergångsperiod har i
förhandlingarna bestämts till år efter Sveriges EG-inträde.ett

I särskild övergångsregel föreskrivs, i enlighet med förhandlings-en
resultatet, endast styckeskatt skall cigaretterpåatt under 1995.tas ut
Vi föreslår därvid enhetlig styckeskatt skall eftersomatt EG-tasen ut,
reglerna förutsätter enhetlig styckeskatt.en

För cigarrer, cigariller och röktobak innebär EG-reglerna med-att
lemsländerna kan välja mellan olika beskattningsprinciper. Vi kan
därför i huvudsak behålla nuvarande beskattningsregler. När det gäller
cigarrer och cigariller den svenskaär beskattningen dock utformad så

delas in i 4 viktgrupper. Detta inteatt möjligtär enligt EG-varorna
reglerna, däremot tillåter enhetlig styckeskatt. Vi förordarsom en en
sådan beskattning, bl.a. eftersom %96 de cigarrercigarillerav som

säljs tillhör viktgrupp.nu samma
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Skattenivån ä

tobaksprodukter utformaderegler skattenivån påEG:s är somom
överstigerflertalet tobaksprodukter den svenskaminiminivåer. För

specialmotivering-miniminivåer se vidareskattenivån markant dessa
därför formelltskattenivån påverkas intesvenskaen. Den av en

svensk EG-anslutning.
EG:s miniminivå utformad så punkt-cigaretterna däremotFör är att

%minst detaljhandelspriset. Denskatten måste uppgå till 57 av
uppfyller inte det kravet. Sverige har isvenska cigarettbeskattningen

tills vidare få avvika från EG:sförhandlingarna med EG begärt att
fyra-årig övergångsperiod i dettarniniminivå, har uppnåttoch en

bakgrund fråganbakgrunden, ochhänseende. Mot den attmot av om
punktskatter formellt inte ingår i utrednings-skattenivân på svenska

oförändrad svensk skattenivåförslag på påuppdraget, bygger vårt en
%-nivå för dencigaretter. Effekterna anpassning till EG:s 57enav

specialmotiveringen.svenska cigarettbeskattningen beskrivs i

4.3.2 Snus och tuggtobak

Eftersom för beskattning dessa produkter saknas, kanEG-regler av
den punktskatten behållas oförändrad den tekniskt kansvenska om

inte krävs i samband medså beskattningsåtgärder grän-attanpassas
spasseringar till från EG-området.och

Någon utbredd kommersiell införsel dessa produkter från andraav
därför inteEG-länder torde inte aktuell. Det torde någotvara vara

problem behålla skatten skatteuppbörd i sambandstörre ävenatt om
införsel föreskrivasmed från EG inte kan ske. Det bör i stället denatt
till Sverige från EG-land yrkesmässigt för in ellerett annatsom snus

tuggtobak eller från tredje land importerar eller tuggtobak fårsnus
efter registreras beskattningsmyndighetenansökan hos verksam-om
heten omfattning eller finns särskildadet skäl.är större annarsav om
För de fall registrerad yrkesmässig inför ochnågon inte ärsom snus

får särskilda redovisningsreglertuggtobak från EG-landett annat
tillämpas.

4.4 Alkoholskatten

Den svenska beskattningen öl, vin och sprit sedan den juli1ärav
1992 helt till alkoholhalten tidigarerelaterad och inte till såvälsom
alkoholhalten detaljhandelspriset. Reformen innebar väsentligtettsom

till förnärmande det EG beslutade beskattning alkohol.systemetav av
Det svenska ändå inte med EG:s på radöverensstämmersystemet en
punkter. De skillnader föreligger måste överbryggas.som



överväganden 77SOU 1994:74

delsavsnitt 2.3.2,angivits ibestår,regelsystem ettEG:s avsom
delsskattestrukturen,harmonisering9283EEG ettdirektiv avom
Särskiltalkoholskatten.förminiminivåer9284EEGdirektiv om

komplicerat idetaljrikt ochmycketskattestrukturdirektivet är ytterst
ochkategorierna drycker,olikadeDefinitionernauppbyggnad.sin av

precision.medskettsåledesdem, harmellanavgränsningen stor
med-säkerställaminsttorde intemed dettaAvsikten attattvara

utformning.konkurrensneutralskattelagstiftning fårlemsländemas en
EG-principerna,tillskattelagstiftningen måstesvenskaDen anpassas

detaljeringsnivâutformas på deninte börlagstiftningenäven somom
dockdefinitionerna måstecentraladirektiven. Definns i vara

svenskai dennuvarande begreppendeinnebär bl.a.Detdesamma. att
alkohollagstift-tillanknyterdryckesskatt,1977:306lagen somom

Även vadändringarnödvändiggörsövrigtiändras.ningen, måste
innebärhuvudsakomrâdet. Iskattepliktigaavgränsningen detgäller av

skatteplikten.utvidgningändringarna aven
endast lågaskattenivåernareglerardirektivetI angessom
med tanke påmedför,detta direktiviBestämmelsernaminiminiváer.

formella anpassnings-ingaskattenivån,svenskanuvarande högaden
krav.

erfordras vadför de ändringarkortfattatföljande redogörsI det som
finns igenomgångdetaljeradEngäller de olika mervarugruppema.

specialmotiveringen.

Öl4.4.1

överstiger 0,5alkoholhaltmedskall allt ölEnligt EG-reglerna somen
detinnebärskatteplikten. Detunderföras involymprocent att

enbartölskatten,svenskaområdet för denskattepliktiga avsersom nu
volymprocent, måsteöverstigande 2,25alkoholhaltöl med en

skallalkoholsvagt ölsådantendastsagda innebärutvidgas. Det att
faktisknödvändigtvisintebeskattningssystemet,omfattas att enav

följande.vidare i detskattepåföring skall ske se
direktantingen ibestämmasenligt EG-reglernaSkatten öl skallpå

förhållande till öletseller ialkoholstyrkan,proportion stam-mot
beskattningen,svenskanaturligt denfunnit detvörtstyrka. Vi har att

emellertidinnebäralkoholstyrkan. Dettillliksom hittills, bör relateras
för öl måsteskatteskalansvenskainslaget i denprogressivadetatt

progressivitet.inte sådanEG-reglerna tillåterslopas. en
efter de ölkatego-med beskattningprincipenfår den svenskaVidare

iskallslopas. Skattenalkohollagstiftningenrier i ettangessom anges
för ölsorter.alkohol, lika allavolymprocentliter ochvisst belopp per

fråni frågamedgerenda undantag EG-reglernaDet rentavsteg enom
bortseskatteberäkningen kanvidbeskattningproportionell är att man

från hel volymprocent.delar av en
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föreslårVi emellertid skatt direkt i proportion till ölets alkohol-en
halt. Vi intehar haft i uppdrag ställning till vilka skattenivâeratt ta

skall förgälla de svenska punktskatterna. För kunna lämnaattsom ett
förslag till lagtext har vi emellertid räknat skattesatser såut att statens
skatteintäkter från försäljning starköl blir oförändrade jämfört medav
nuvarande regler. Det innebär skattenivån för öl skall tillatt anges
2,27 kr liter och volymprocent alkohol.per

För s.k. lättöl, med alkoholstyrka under 2,25 volymprocent,en
förutgår närvarande ingen skatt i Sverige. Enligt EG-reglema skall

beskattning ske, för öl med alkoholstyrka understigande 2,8men en
volymprocent får reducerad skattesats tillämpas. Denna reduktionen
medger även s.k. 0-skattesats tillämpas. Vi föreslår så skeratt atten
för lättölet.

För s.k. folköl, öl enligt alkohollagstiftningen med alkoholstyrkaen
2,25 högstän 3,5 volymprocent, innebär den EG-anpas-om mer men

sade proportionella skatteskalan kraftig skattehöjning, frånen
nuvarande 3,10 kr liter till 7,90 kr liter, vid föreslagenper per en
skattenivå pâ 2,27 kr liter. förhandlingarnaI med EG svensktper om
medlemskap har dock överenskommits treårig övergångsperiod,om en
under vilken tid reducerad skattesats kan tillämpas för folkölet. Vien
föreslår därför övergångsbestämmelse enligt vilken nuvarande skat-en
tenivá för folkölet kan behållas under tiden 1995-1997, dock med en
skattesats i förhållande till alkoholhalten.som anges

Förslagen kan sammanfattas enligt följande.

Öldryck Lättöl Folköl Svagt Starköl
2,25 % %3,5 vol. starköl %5,6 vol.

vol. %4,5 vol.

Skatt nu
krliter 0 3,10 8,80 13,00

Skatt förslag
krliter 7,90 10,20 12,70

Skatt 1995-
1997 krllter 3,10

4.4.2 Vin m.m.

Under denna rubrik behandlas i svensk alkohollagstiftningvaror som
betecknas vin. I Sverige förutsätts därvid alkoholstyrkansom vara

1,8över viktprocent 2,25 volymprocent, högst 22 volym-men
Skatteplikten omfattar i Sverige enbart dryckerprocent. med en

alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent.
Enligt EG-reglerna omfattar skatteplikten i dessa fall drycker med
alkoholhalt l,2-22 volymprocent. Gruppen indelas, ihuvudsaken om

efter framställningssättet, i
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alkoholhalt högstvindruvor,framställdproduktvin, dvs. aven-
%fall till 18%, ivissa15 upp

alkoholhalt högstfruktvin, ciderdvs.jästa drycker,andra etc.,-
%15

alko-m.fl. produkter,starkvinermellanklassprodukter, dvs.-
%.22holhalt högst

specialmoti-ibeskrivsvaruslagen närmareDefinitionema de treav
veringen.

Även mellan dessadefinitionsmässigt måste görasåtskillnadom en
huvudsakskatteniváer iEG-reglemaprodukter, tillåter att samma

medordning, överensstämmersådanVi föreslårtillämpas. somen
avsnitt 3.2.2.svenska regler senuvarande

Även minimini-konstrueradeskattenivânreglerEG: är somomsom
produktkategorier ändras.vissaskattenivân pásvenskadenvâer måste

beskattningsnivâ för vin medenhetligförutsätterEG-reglerna enen
vin med lägreFörvolymprocent.högst 15alkoholhalt 8,5över men

skattenivâer användas.lägrekan däremotalkoholstyrka
alltförenklas såskatteskalannuvarandeföreslår därför denVi attatt

fårvolymprocenthögst 15alkoholstyrka 8,5vin med över enmen
totaltskatteintäkten för vinberäknas såDennaenhetlig skattesats. att

oförändrad.blirsett
%,alkoholstyrka, högst 15mellanklassprodukter med lägreFör

EG-reglema begränsarför vinet tillämpas.bör skattesats somsamma
starkare mellanklasspro-skattenivân förtillämpligadärigenom den

skattesatsinte får hadukter, eftersom de alkoholsvagare sorterna en
%.med 40alkoholstarkare änunderstiger skatten pâ sorter mersom

alkoholstarka starkviner.förskattesänkninginnebär vissDet en
beräknade utifrån denpå vinDe skattesatserna är attm.m.nya

oförändrad.blirskatteintäkten från dessatotala grupper

följande.exempliñeras enligtFörslagen kan

Rödvin Lättvins- PortvinVittVittDryck Lågalko-
%% aperitif 20 vol.lättvin 12 vol.holvin lättvin

%% % 15 vol.% 8,5 vol. l0 vol.7 vol.

Skatt nu
27,80 38,10 54,7017,80krliter 13,00 17,80

Skatt förslag
42,4017,80 25,50 25,50 25,50krliter 13,00

spritdrycker4.4. 3 m.m.

spritdryckernuvarande reglerna omfattarEnligt de svenska gruppen
alkoholinnehâll överstigande 1,8 viktprocentendast produkter med ett

dockEnligt EG-reglema skall beskattningen2,25 volymprocent.
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obligatoriskt omfatta produkter med alkoholstyrka överstigeren som
1,2 volymprocent. Skatteplikten får alltså utvidgas i enlighet därmed.

För spritdrycker förutsätter direktiven beskattning direkt ien
proportion till alkoholstyrkan. Det innebär det nuvarandeatt pro-
gressiva inslaget i den svenska beskattningen måste bort. Skattentas
skall i visst belopp liter och volymprocent, lika förett allaanges per
spritsorter. Däremot kan den genomsnittliga beskattningsnivån kvarstå
oförändrad, eftersom EG-reglema endast föreskriver miniminiváen
för beskattningen. För spritdrycker med genomsnittlig alkoholhalt, ca
38 volymprocent, kan skatten således bestämmas så den överens-att

medstämmer nuvarande nivå. För drycker med högre alkoholhalt
måste viss skattesänkning ske, och höjs skatten kraftigtomvänt fören
alkoholsvagare spritsorter. Den framräknade skattesatsen, 458av oss
kr liter alkohol, oförändrade skatteintäkter totaltper ren ger sett.

Förslaget kan exemplifieras följande.enligt

Varugrupp Svag likör Brännvin Stark likör
%25 vol. %39 %vol. 50 vol.

Skatt nu
krliter 82,30 173,40 270,50

Skatt förslag
krliter 114,50 174,00 229,00

Den nuvarande svenska Skatteplikten omfattar endast spritdrycker,
dvs. etylalkohol avsedd förtärasär dryck. Skattepliktenattsom som
enligt EG-reglema dockär vidare, och omfattar i princip all etylalko-
hol. Beskattningen skall således obligatoriskt omfatta etylalkohol som
används för tekniska ändamål, i parfymer, ingrediens i olikasom
livsmedel Från denna skatteplikt meddelas docketc. rad undantag,en

innebär beskattningen i huvudsak inskränks tillatt dryckessek-som
Undantagen förutsätter emellertidtorn. etylalkoholen denatureratsatt

på visst eller densätt, används för framställning läkemedel,att förav
medicinskt bruk, i livsmedelsindustrin i vissa fall Avgräns-etc.
ningarna framgår närmare specialmotiveringen. En frågaav som
måste uppmärksammas i samband med svenskt medlemskap deärett
svenska denatureringsreglema. Utredningen har inte sinsett som
uppgift i vadöver mån dessa kan behövaatt ändras.se

Den nuvarande svenska lagstiftningen uppbyggdär så skattskyl-att
digheten i fråga vin och spritdrycker åvilar endast Vin Spritom
AB. Skattskyldigheten utlöses endast i samband med leverans till
Systembolaget AB. I den mån alkohollagstiftningen tillåter vin ochatt
spritdrycker levereras någon utlöses ingen skattskyldighet.annanstans,
Sådana därför iär praktiken skattefria. EG-reglema medgervaror
givetvis inga sådana undantag. Reglerna vilka skatt-ärom som
skyldiga, skattskyldighetens inträde skall regleras sättm.m. samma
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för dryckesskatten för övriga punktskatter. Det innebär också attsom
skattepliktiga alltid skall beskattas, hanteringsordningen.oavsettvaror

Avgränsningen skattskyldigheten, skattskyldighetens inträde etc.av
föreslås således regleras på för skattensätt på alkohol församma som
skatten på tobak. Förslagen har kommenterats i specialmo-närmare
tiveringen.

4.5 Reklamskatten

Skatteplikten för reklamskatt kan i huvudsak delas påupp annonser,
reklamtrycksaker och övrig reklam. Beskattningen reklamtrycksa-av
ker och vissa s.k. annonsblad kräver gränskontroller. Det måste
därför ifrågasättas beskattningen sådana trycksaker kan upprätt-om av
hållas i framtiden.även

En tänkbar lösning för skapa förutsättningar för beskattningatt en
reklamtrycksakema i framtiden kanäven följande. Vidav vara

införsel reklamtrycksak skall skatten enligt gällande huvudregelav nu
erläggas i samband förtullning.med Om skatt inte erläggs vid
införseln skall, enligt kompletterande bestämmelse, skatten i ställeten
betalas den bedriver sådan verksamhet inom landetav som som
omfattas reklamtrycksaken. Den kompletterande bestämmelsenav
innebär beskattning kan ske beskattningsåtgärder iatt trots att
samband med införsel inte har vidtagits. Denna bestämmelse bör
utvidgas så beskattning reklamtrycksaker och annonsblad vidatt av
införsel från EG-land generellt kan ske någon formett annat utan av
gränskontroll. Vi föreslår sådan regel, utformning kom-en vars

i specialmotiveringen.närmarementerats
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Specialmotivering5

5.1 Lag tobaksskattom

Inledning

Beskattningen tobak regleras i rådets direktiv 72464EEGav om
andra skatter omsättningsskatt bearbetadpå tobak och iän rådets
andra direktiv 7932EEG med ändringar det senastesenare genom
direktiv 9278EEG vilka alla behandlar skattebasen, i direkti-samt

9279EEG och 9280EEG, vilka behandlar skattesatserna.ven
Tobaksvaroma delas in i cigaretter, cigarrercigariller ochgrupperna

röktobak. Den sistnämnda delas i sin in i rulltobak, dvs.turgruppen
finskuren tobak avsedd för cigarettrullning, och röktobak.annan

Varorna och tuggtobak omfattas inte EG:s regler harmo-snus av om
nisering tobalcsskatter. Sådana tobaksvaror kan dock beskattasav
nationellt. En förutsättning då beskattningen tekniskt utformasär att
så den inte medför gränskontroller.att

En svensk EG-anpassad tobaksbeskattning kräver så omfattandepass
ändringar i nuvarande lagstiftning utredningen föreslår denatt att
nuvarande lagen 1961:394 tobaksskatt upphävs och heltattom en ny
lag beskattning tobaksvaror införs.om av

EG:s bestämmelser förfarandet vid beskattningen för de EG-om
anpassade varuområdena regleras huvudsakligen i rådets direktiv
9212EEG den generella ordningen för punktskattepliktigaom pro-
dukter och lagring, omsättning kontroll dessa produkteröversamtom

Ändringarnedan benämnt cirkulationsdirektivet. i tilläggoch till
detta direktiv har gjorts direktivi 92108EEG. De varuområden som
omfattas förutom tobaksvaror,är, alkohol och alkoholhaltiga drycker

mineraloljor artikel 3 i cirkulationsdirektivet.samt
De svenska reglerna beskattningsförfarandet vid punktbe-om

skattningen finns, inledningsvis, i LPP. tillämpasnämnts Lagensom
förfarandetpå vad gäller bl.a. tobaksskatten, kap.1 l § LPP. Somse

framgått avsnitt förfarandebestärnmelserna4.2 i LPP iav anses
huvudsak kunna tillämpas på den EG-anpassade tobaksskattelag-nya
stiftningen. De särskilda förfaranderegler behövs föreslåsnya som
dock införda i den tobaksskattelagen.nya
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mycket detaljrik.förfarandetCirkulationsdirektivets reglering ärav
emellertid inte förbestämmelser lämpar sigdetaljrikaMånga dessaav

regleraskan erforderliga bestämmelserlagreglering i Sverige. ställetI
förordningsform eller, efter bemyndigande,tillämpningsföreskrifter ii

myndighetsnivå. Utredningen lämnarföreskrifter utfärdade påsom
föreskrifter.förslag till sådanainte

tillämpningsområdeLagens

§1
Tobaksskatt skall be-tillämpningsområde.Paragrafen behandlar lagens

fråni landet,tillverkas härtalas för tobaksvaror tas emot ettsom
från tredje land.importeras AttEG-land ellerannat varor somsom

skattepliktiga i och med decirkulationsdirektivet bliromfattas attav
territorium eller i och med deinom gemenskapensframställs att

artikel 5.1 i cirkulations-till territorium framgårimporteras detta av
införandeenligt nämnda artikeldirektivet. Med import varoravmenas

territorium det definieras igemenskapens sådantfrån tredje land till
Rom-traktaten.

fråninförsel skattepliktigaimport behandlasSom även av varor
EG-ländemas territorium, ivissa områden tillhör men somsom

land. gäller införsel fråntredje Dettabeskattningshänseende anses som
från följande områden artikeleller införselde engelska Kanalöarna

cirkulationsdirektivet:2. 1-2. 3 i
Büsingen,Tyskland: Helgoland och områdetön

d Italia och den italienska delenItalien: Livigno, Campione av
Luganosjön,

Melilla,Spanien: Ceuta och
franska utomeuropeiska koloniema: såvidaKanarieöarna och de

Spanien respektive Frankrike förklararinte annat.
Ålandsöama tillhöraVid finskt medlemsskap i EG torde ävenett

denna kategori.
artikel i cirkulationsdirektivetEnligt särskild bestämmelse 2.4en

tillförsäkra transaktioner medskall medlemsländerna vidare att
skall behandlasi eller avsedda för Furstendömet Monacoursprung

transaktioner eller avsedda för Frankrike.med iursprungsom
beträffande Jungholz och Mittelberg iMotsvarande regel gäller

förhållande i förhållande till Storbritannientill Tyskland, Isle of Man
och Nordirland Marino i förhållande till Italien. VarorSansamt som
sänds till eller från dessa områden skall således, områdenatrots att

behandlas ochinte tillhör EG, vid punktbeskattningen EG-varorsom
importbeskattning sker inte.

relativtCirkulationsdirektivets innehåller såledesartikel 2 en om-
fattande skatteterritorium. Motsvarandeprecisering EG-ländemasav
avgränsningar finns på mervärdesskatteområdet. Enligt vår mening
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införashelhet i denlämpligen i sindetaljerade regler intebör dessa
ställetslag bör iPreciseringar dettaskattelagstiftningen.svenska av

grundas på direktivetsoch därvidtillämpningsföreskriftsnivå,ske på
bestämmelser.

till gemenskapende införstullkontrollstår under närOm varorna
lämnar EG:stillfälle dedetimporttillfället närskall varaanses

Enligt artikel 5.2cirkulationsdirektivet.itullprocedur artikel 5.1
punktskattepliktigaskall varor som

artikel 2. 2.2land eller de itill tredjeinförs från eller skickasa
antingenocheller Kanalöarna ärområdenaoch 2.3 nämnda som

cirkulation ellerför friutgivenEG-tullprocedur påunder sätt ånannat
tullfrilager, ellerfrizon ellerplacerade iär ettsom en

under denvia EFTA-länderEG-ländermellanb avsändaärsom
administrativa enhets-användande detmedEG-procedureninterna av

vadi likhet medsuspension skattenunderdokumentet, hanteras av
EGpunktskattepliktig inomvid hanteringenföreskrivits varaavsom

följande.se vidare 10 § och
skattepliktigastycke deparagrafens andraföreslagnaI den attanges

cigariller röktobakochcigaretter, cigarrertobaksvaroma är samt
9278EEG.ändrat72464EEG,i direktivartikel 3 genom

för cigarettmllning,tobak avseddfinsnittadRöktobak delas in i dels
hänvisninglagens §den nuvarande l görsdels röktobak. I enannan

Utredningen1068.1987:till tulltaxenr i tulltaxelagen attanser
eftersomden lagenfinnas imotsvarande hänvisning bör även nya
svenskanuvarandetobaksersättning. Denomfattarävennumren

grundvaltulltaxa, utarbetad påmed EG:stulltaxelagen i likhet av
för harmoniseradrörandekonventioninternationell ett system var-en

HS-konventionen.Hannonized System,och kodiñeringubeskrivning
tulltaxenummerkapitelrubriker och över-svenska tulltaxansDen

tulltaxa, därhar dock EG:stulltaxa. Dessutommed EG:sensstämmer
Kombinerad Nomenklatur kods.k.enlighet medbenämns i envarorna

undermb-flera ledmed KN nr,CN codes, vilket har översatts av
tulltaxan. Vidnuvarande svenskamotsvarighet i denriker saknarsom

svenskinförlivas meddock EG:s tulltaxamedlemskap kommer attett
ändring gjorts på sådärförföreliggande lagförslag har sättI atträtt.

nr.tulltaxenr ändrats till KN
beskriv-givits följandeolika tobaksvaromaEG-direktiven har deI

ningar.
ledning bl.a. tobaks-definieras medCigarrer och cigariller av

vilketmaterial med och det påstorlek det sättpartiklarnas samt
ändratsdirektiv 7932EEGtobaken rullas. artikel 2 iI genomsom

cigariller de kancigarrer eller9278EEG medsägs att avses, om
rökas de är:som

naturtobak,uteslutandetobaksrullar gjorda av
naturtobak,täckbladtobaksrullar med2. yttre av
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tobaksrullar med cigarrfärgat täckblad och ombladyttre ett av
rekonstituerad tobak där %minst 60 vikten tobakspartiklama ärav av
både och längrestörre 1,75än och där täckbladet spiralrullatärmm
med spetsig vinkel på minst 30 grader till den längsgående axelnen
på cigarren,

tobaksrullar4. med cigarrfärgat täckblad rekonstitueradyttre av
tobak där den sammanlagda vikten exklusive filter eller munstycke
inte understiger 2,3 och minst %60 vikten tobakspar-gram om av av
tiklarna både vidareär och längre än 1,75 och Omkretsen pâmm
minst tredjedel längden inte understiger 34en av mm.

Enligt artikel 7 i direktiv 7932EEG skall heltäven ellervaror som
delvis består tobak,än i övrigt uppfyller de förannatav men som
cigarrer och cigariller uppställda kriterier beskattas cigarrer ochsom
cigariller, under förutsättning de har täckblad naturtobakatt ett av
eller täckblad och omblad rekonstituerad tobakett ellerett ettav
täckblad rekonstituerad tobak.av

I artikel 3 i direktivet 7932EEG ändrat 9278EEG hargenom
begreppet cigaretter definierats enligt följande:

färdigaa tobaksrullar kan rökas direkt och inte ärsom attsom
hänföra till begreppen cigarrer eller cigariller,

b färdiga tobaksrullar med enkelt handgrepp kan införasettsom
i cigarettpappershylsa,en

färdigac tobaksrullar med enkelt handgrepp kan omslutasettsom
med cigarettpapper.

Cigaretter med längd exklusive filter eller munstyckeen som
Överstigeröverstiger 9 inte 18 två cigaretter.cm men cm anses som

längden exklusive filter eller munstycke 18 inte 27cm men cm anses
den cigaretter Denna regel föreslås infördtre i 2 § andrasom osv.
stycket.

Med röktobak enligt artikel 4 i direktiv 7932EEG,avses,
tobak snittad ellerär på delad,sätt vriden ellerannatsom

pressad till block och kan rökas vidareett industriellutansom
hantering,

2. tobaksavfall förpackat i detaljhandelsförpackningarär ochsom
kan rökas inte omfattas definitionen på cigaretter,som men som av

cigarrer eller cigariller enligt ovan.
Vidare indelas röktobak i fin- respektive grovsnittad tobak beroende

på tobakspartiklamas storlek. Enligt artikel 4a i direktiv 9278EEG
tobaken finsnittad avsedd till rullning cigaretteranses som av om mer

25 %än vikten innehåller tobakspartiklar mindreär än 1av som mm
i omfång. I övrigt tobaken grovsnittad. Under förutsättninganses som

tobaken avseddäratt användas till cigarettrullning, står detatt
emellertid medlemsländerna fritt hänföra tobak tillatt gruppen
finsnittad snittbreddenäven överstiger lom mm.

Varor helt eller delvis består tobak,än isom annatav men som
övrigt uppfyller de under cigaretter eller röktobak nämnda kriterierna
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7932EEG, beskattas cigaretterartikel i direktivskall, enligt 7 som
eller röktobak.

EG-direktivet torde i praktikenangivna definitionerna iDe ovan
avgränsning enligt de svenskamed nuvarandeöverensstämma

nödvändigt in bestämmelser-reglerna. därför inteDet torde att tavara
i lagstiftning.na

förarbetentobaksskattelagen, dess ellernuvarandeVarken den
egentlig definition de olika tobaks-tulltaxelagen innehåller någon av

skattehöjning 1992:1086 densamband med SFSprodukterna. I en
såtillvida med cigarett enligt lagendecember 1992 ändrades l §l att

framställda tobakssträngar vilka avseddamaskinelltskall äräven anses
och inte cigarrer ellerrökas efter omslutning äratt somav papper

lagändring 199293:52 7cigariller. förarbetena till denna prop.I s.
tobaksskatteutredningens betänkande Fi 1968:12det iattangavs

utvecklatsvid tillämpning tulltaxan hadehade framhållits att av en
inlagacigarett betraktades medpraxis innebar att vara avsomsom

med cigarr ochskuren och hölje enbarttobak samt attpapperav
bestodhölje inte enbartcigarill förstods rökverk papper.vars av

oförändrad. Skälet till denna utvidgningpraxis hade beståttDenna av
europeiska marknaden såldes lösabegreppet cigarett det på denattvar

själv förde intobakssträngar användarenmaskinellt framställda som
för-färdiga med filter, vilka såldes ii cigarettpappershylsor separata

sådanatveksamhet skulle råda hur maskinelltpackningar. För inteatt
beskattas infördes tillägget i lagensframställda tobakssträngar skulle

1
införsföreslår tillägget tobakssträngamaUtredningen ävenatt om

i den tredje stycket tilllagen, lnya
lag finns regel skattefrihet iI § andra stycket nuvarande1 en om

enskildde fall inkommer till riket gåva tilltobaksvaror som person
skall,för dennes tredje stycket i dessa fall därbruk. I atteget anges

för erläggas särskild stadgad tulltullfrihet inte åtnjutes, i stället skatt
förordningen 1961:395 tobaksskatts.k. schablontull. I 1 § om

ifrågaskattefrihet kan komma gäller enstakadenattanges som
gåvofösändelse innehåller högst 1000 tobaksvaror tillsom gram
enskild person.

Bestämmelser skattefrihet för vissa situationer får inte finnasom
de i EG-direktiven. EG har interegleras någrautöver som numera

särskilda regler beträffande gåvoförsändelser inom gemenskapen. I
princip skattefrihet i fråga sådana försändelser,torde råda ärom som
beskattade i EG-land, förutsatt fråga försändelserärannat attett om

gåvokaraktär där inga kommersiella föreligger.momentav ren
Gåvoförsändelser från länder utanför alltjämtkommer EG börsom
beskattas. Förslag sådana regler kommer läggas framattom av

utformningen tullfrihetslag-Utredningen FI 1993: 16 tull ochom av
stiftningen vid Svenskt medlemskap i EG. Se vidare under 19ett
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I den föreslagna paragrafens fjärde stycke tobaksskattattanges
skall betalasäven för och tuggtobak. Denna beskattning ärsnus en

nationell svensk angelägenhet, och förutsätts ske enligt i huvudsakrent
motsvarande regler de gällande. Denna beskattning reglerassom nu
enbart i 39-43 §§ i den lagen, och de regler skattskyldighetnya om

återfinns i 10 § och följande paragrafer således intem.m. som avser
och tuggtobak.snus

Skatt på cigaretter

§2
Den nuvarande skatten cigaretterpå styckeskatt, därtas ut som en
cigaretterna indelade i femär olika viktgrupper, med fast skattebe-ett
lopp i varje grupp.

EG-reglema har utformats så punktskatten på cigaretter obligato-att
riskt består två delar, styckeskatt och värderelaterad skattav en en
artikel 4 i direktiv 72464EEG, ändrat 9278EEG.genom

Styckeskatten skall %lägstutgöra 5 högst 55 % denmen av
sammanlagda punktskatten, dvs. den värderelateradesumman av
skatten och styckeskatten, och mervärdesskatten artikel 10b.2 i
direktiv 72464EEG ändrat 77805EEG. Styckeskatten skallgenom
beräknas med utgångspunkt i priset på den sålda kategorinmest
cigaretter. Vilken kategori den efterfrågadeär bestäms medmestsom
ledning förhållandet den januari varjel år artikel 10b.1 sistnämn-av
da direktiv.

Den värderelaterade skatten skall beräknas efter maximalt detaljhan-
delspris eventuellt kan tullavgifter avräknas, vilket fritt kan
fastställas tillverkare och importörer. För både den värderelateradeav
skatten och styckeskatten gäller de måste lika för allaatt vara
cigaretter, dvs. vikt 0.d.oavsett

Slutligen skall, enligt artikel 2 i direktiv 9279EEG, den totala
punktskatten på cigaretter uppgå till minst %57 maximaltav
detaljhandelspris inklusive mervärdesskatt för de cigaretter som
efterfrågas på den nationella marknaden. För övrigamest cigarett-
märken gäller inte detta krav. Nivån på cigarettskatten skall baseras
på den prisnivå gäller den januaril varje år för cigaretter i densom

efterfrågade kategorin.mest
Som framgått avviker den svenska cigarettbeskattningen avsevärt

från EG-reglema. En harmonisering innebär Sverige måste införaatt
helt med enhetlig styckeskattett ochnytt värderelateradsystem en en

skatt. Det finns därvid två huvudinriktningar välja på. Den äratt ena
relativt hög styckeskatt kombinerad med lägre värdeskatt. Denen en

andra lågär styckeskatt kombinerad med högre värdeskatt.en en
Skattekvoten skall dock %,57 vilken konstruktionoavsettvara som
väljs. Det blir ingen skillnad i total skatt för det märke eller varu-
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skatten konstrueras efter. Skillnader i total skatt uppstårgrupp som
däremot för de märken inte behöver uppfylla %-nivån.57som

Med hög styckeskatt skatten paket relativt oberoendeären per av
priset. Importören kan endast i mindre omfattning sänka sin skatt

sänka det maximala försäljningspriset. Det lågtattgenom ger
incitament till priset på de märken inte måste uppfyllaatt pressa som

%-nivån.57 Med hög värdeskatt kommer skatten paket iatten per
hög grad beroende försäljningspriset. Importören kanvara av genom

lägre pris minska skattebelastningensätta och därmedatt ett upp-
priskonkurrens.muntras

Vi föreslår relativt hög styckeskatt och lägre värderelateraden en
skatt, eftersom sådan fördelning skulle bli lik den nuvarandemesten
svenska beskattningen. föreslår därförVi styckeskatt motsva-en som

%50 den skatten,totala varvid den totala skatten inkluderarrar ca av
såväl den totala tobaksskatten mervärdeskatten.som

Det efterfrågade märket i Sverige Blend medär detalj-mest ett
handelspris på 28,50 kr. dagI beskattas Blend med 71 cigarettöre per
eller 14,20 kr paket. Cigarettskattens andel detaljhandelsprisetper av
uppgår således idag till %.50ca

Den svenska cigarettskatten når alltså inte till 57 procentsnivån,upp
Sverige internationellt har mycket hög pris- ochtrots att sett en

skattenivå cigaretter,på diagram Det finns tvâ anledningar tillse
detta. Den priset på cigaretter,är exklusive alla skatter,att ärena
högt i Sverige. berorDetta i huvudsak handelsmarginalenatt
cigaretter i Sverige % %är 17 8 till 10 % inom EG,motca se
diagram 2. Det andra den höga generella mervärdesskattesatsenär i
Sverige.
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skattenivåer påjämförelse pris- och cigaretterDiagram Internationell av
1993 och pris paket 20 cigaretter,uppgifterna gäller avser per om

1994-05-10valutakurser per

kronor

misföreskauBTotalskmGnkLmomsH

EG-kommissionen, servicehandelnsKälla: Svenska Tobaks AB och Tobaks-
riksförbund
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Diagram 2: Internationell jämförelse detaljhandelns marginaler vidav
försäljning cigaretter uppgifterna 1993av avser

procent

20

16

12

f
j:

försåljningspriseoJDetaljhandelnsmarginalprocentav

Källa: EG-kommissionen, Svenska Tobaks AB och Tobaks- servicehandelns
riksförbund

Detaljhandelspriset på 20-paket Blend medutgörs dagens be-ett
skattning följande komponenter:av

Försäljningspris 28,50
varav:

mervärdesskatt 5,70
punktskatt 14,20
handelsmarginal 4,96 17,40% försälj-av

ningspris
pris exkl. skatt och
handelsmarginal 3,64

Det finns alternativ för uppnå %-kravet:57 höjd cigarett-tre att
skatt, sänkt mervärdesskatt eller minskade varupriser, särskilt då
sänkta marginaler i handeln.

Med oförändrad mervärdesskattesats och handelsmarginal uttryckt
i försäljningspriset krävs det höjningprocent skatteuttagetav en av
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Blendpriset påskulle innebära%.med 160 Detcigaretterpå att
Även handelsmarginalen ärpaket.krtill 65måste sättas omper

%.med 50höjascigarettskattenmåsteräknatoförändrad i kronor
handelsmarginalen% ochtill 20 ärsänksmervärdesskattenOm

höjscigarettskattenändåkrävs deträknati kronoroförändrad att
askuppfylld. Priset påbli%-nivån skall% för 57med 31 att en

reglerEftersom EG:s32,50 kr.28,50 kr tillfrånskulle ökaBlend
förutsättercigarettermervärdesskattesatsreduceradinte tillåter en

med 5mervärdesskattesatsengenerelladensänkningdetta aven
procentenheter.

sänkning%-kravetuppfylla 57 äralternativtredjeEtt att aven
handelsmargina-sänkningdåexkl. skatter,tobakspriset, närmast aven

skattekvot28,50 kr ochBlend pådetaljhandelspris påVidlen. ett en
Mervärdesskat-16,30 kr.minstcigarettskatten% utgöramåste57om

handelsmarginalochexklusive skatterprisetkr. Omdå 5,70ärten
från 4,96 krhandelsmarginalen minska3,64 kr måsteoförändrat är

%.% Om denna17,40 till 10frånpaket, eller2,86 krtill per
cigarettskat-höjningmotsvarandemarginalminskade ersätts avenav

%-nivån.uppfylls 57pakettill 16,30 krfrån 14,20ten per
alternativaangivnadrarutredningenslutsatsDen ovanavsom

föreslåinte gårdet idag%-nivånuppnå 57för ärlösningar attattatt
också i för-uppfylls. Sverige harnivådennaskattesatser gör attsom

längreframfört krav påmedlemskapEGhandlingarna med enom
fyraårig övergångsperiod%-nivån. Enför uppnå 57övergångstid att

förslagframlägger vi endastbakgrundavtalats. dennahar Mot ett om
delbeskattning på sånuvarandeanpassning sättteknisk att enaven

värderelaterad.blircigarettskattenav
icigarettertill 79cigaretterFörsäljningen utgörs procent avav

i klassbestår cigarettermedan resterande 21skatteklass 1 procent av
i det4 och 5i skatteklass är närmasteFörsäljning cigaretterav

blir medpå cigarettergenomsnittliga skattesatsenobefintlig. Den
tillövergångcigarett. Enfördelning knappt 73nuvarande öre enper

idag i skatteklasscigaretter 1cigarettskatt innebär ärenhetlig att som
fårskatteklassernai de högremedan cigaretterfår skattehöjning enen

40 Underblir skattehöjningenpaket Blend öre.skattesänkning. För ett
detaljhandelsprisetslår igenom påskattehöjningen heltförutsättning att

paket. Med28,50 till drygt 29 krprishöjning fråninnebär det peren
15,2 blirvärdeskattochstyckeskatt på 51 öre procentomenen

försäljnings-Vid oförändrade73skatten cigarett knappt öre.per
statsñnansiellt neutral.skatteomläggningenvolymer kommer att vara

utredningen styckeskattenovanstående föreslårbakgrundMot attav
uppgå tillvärderelaterade skatten skalldentill 51 öre,sätts samt att

mervärdesskatt.inklusive% detaljhandelspriset15,2 av
begärtmedlemskap i EG har SverigeförhandlingarnaI enom

ettårigEn övergångs-införa värdeskatten.övergångstid medäven att
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period har överenskommits. Vi föreslår införandebestämrnelse tillen
den lagen reglerar frågan.nya som

framgårSom motiveringen till 1 § skall enligt artikel i3av
direktivet 7932EEG cigaretter med längd exklusive filter elleren
munstycke överstiger 9 inte 18 tvâsom cm men cm anses som

överstigercigaretter. intelängden 18 27 dencm men cm anses som
cigaretter Om längden 17 skall således dubbelärtre t.ex.osv. cm

styckeskatt 2 51 Värdeskattedelens skallöre tas ut. procentsatsx
däremot naturligtvis inte fördubblas. Avsikten med regeln är att
förhindra skatteundandragande tillverka långaatt extremtgenom
cigaretter efter beskattning försäljningsedan och skulle kunnasom
delas kunden till flera normallängd.cigaretter Denna regleringav av
har tagits in i den föreslagna paragrafens andra stycke.

3 §
I denna paragraf finns bestämmelse vad med detalj-en om som avses
handelspris i denna lag. Varje cigarettprodukt skall åsättas högstaett
pris inklusive tobaksskatt, mervärdesskatt och eventuell annan-
statlig skatt avgift fåreller cigarettmärket säljas för i detalj-som-
handeln. regel nödvändig, eftersom skatten fastställsDenna tillär en
viss detta maximala pris. Någon regel hindrarprocentsats attav som
handeln lägre finns däremotpris inte.tar ut ett

Enligt artikel 5 i direktiv 72464EEG, ändrats direktivsom genom
9278EEG, kan tillverkare cigaretter inom EG, eller det ärav om
lämpligare, dennes eller auktoriserad impor-representant agent samt

från icke medlemsland tredje land fritt fastställatörer det högsta
tillåtna detaljhandelspris för varje enskild produkt för varje med-
lemsland. Utredningen föreslår motsvarande regel in i förevar-att tas
ande paragraf. tillverkare i medlemslandEn skall således fastställaett

maximalt detaljhandelspris för de cigaretter han tillverkar,ett som
för dem han säljer till Sverige.även Tillverkaren har docksom

möjlighet istället låta eller fastställa detatt representant agenten
högsta detaljhandelspriset för den svenska marknaden. Priset skall
fastställas till visst belopp för varje enskild produkt visst märke,ett

etc.typ
Vid import, dvs. importerade cigaretter från tredje land, detär

importören skall fastställa det maximala detaljhandelspriset. Dettasom
kan i praktiken innebära två olika importörer cigarett-att av samma
märke kan fastställa olika maximalt detaljhandelspris och olikaatt
priser därför kan förekomma i handeln för lika produkter.

finnsDet inget formellt EG-krav på cigarettpaketen skallatt vara
märkta med det maximala försäljningspriset. Emellertid torde det
framförallt kontrollsynpunkt bli nödvändigt införa formattur en av
kontrollmärkning se 4 §.
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sanktionsregel för devidare det erfordrasUtredningen att enanser
pris det maximala försäljningspriset.fall cigaretter säljs till högre än

sådan regel föreslås i 5 § se nedan.En
inte säljas till högre prisframgått får cigaretterSom än somovan

förevarandefrån regel har ifastställts. undantag dennaEtt angetts
tillhandahållandeföreskrivs vidparagrafs andra stycke. Där att av

för serveringskostnadenfår skäligt tilläggcigaretter på ettrestauranger
särskild avgift förformTillägget kan dåtas ut. ses som en av en

ciga-cigarettema,själva serveringen öppnarattt.ex. genom manav
formell EG-regel tillåterför kundens räkning. Någonrettpaketet som

försäljningspriset finns inte.maximala Denöverskridande detav
innehåller emellertid bestämmelsetobaksavgifterdanska lagen enom

säljas till högre prisi kancigaretter levereras ettrestaurangeratt som
stämpelmärket och tilläggfinns pådetän motsvaras ettsom avsom

föreslår den svenskaserveringsavgift. Utredningen ävenattav
innehålla regel med motsvarande innebörd.lagstiftningen skall en

fall då högsta tillåtna detaljhan-tredje stycket regleras det någotI
tillverkaren inom EG eller irnportör-delspris inte har fastställts avav

cigarettskattenfrån tredje land. Eftersom skall beståvid import aven
detaljhan-styckeskatt och värderelaterad skatt beräknas påsomen en

fastställas. ingetdetaljhandelspris Finns sådantdelspriset, måste ett
beskatta efter uppskattatpris får beskattningsmyndigheten ettvaran

kan skäligt.detaljhandelspris som anses

cigarettförpackningarKontrollmärkning på

4 §
får säljas endast i originalförpack-I paragrafen föreslås cigaretteratt

ning försetts med särskild märkning med uppgift paketetsomsom
formellt EG-krav på särskild märkning finnsdetaljhandelspris. Något

inte, EG-ländema har genomgående regler märkning.nästanmen om
detaljhandelspriset inte fårEftersom högre pris än ut-tas ut anser

redningen det i praktiken nödvändigt märka cigarettpaketenäratt att
med detta pris. Märkning cigarettpaketen kan bevisäven utgöra ettav

för försäljning visspå cigarettförpackningen avsedd påäratt en
underlättas därigenom.nationell marknad. Kontrollen

ñscal banderol, kan också användasEn särskild etikett, ettsom
utlämnandet sådant märkebevis på skatten betalats, eller så kanatt av

beskattningsgrundande händelse, i Danmark.utgöra t.ex.som
Märkning med detaljhandelspris och skattemärkning kan också, som
i bl.a. Benelux-ländema, ske etikett. Reglergenom en gemensam om
sådana märken finns i artikel 21 i cirkulationsdirektivet, överläm-som

märkning skallvarje enskild medlemsstat krävas.avgöraattnar om
Utredningen föreslår inga sådana skattekvitton det förutan attanser
svensk del bör tillräckligt med märkning innehållervara som
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detaljhandelspris. Eventuellt kan priset tryckas direkt på förpack-
ningen.

Sverige har tidigare haft bestämmelser kontrollstämpel påom
cigaretter. Den nuvarande lagens 9 § innehåller regel atten om
regeringen får föreskriva tobaksvara får förekomma till försäljningatt
inom riket endast i originalförpackning försedd med särskild kontroll-
stämpel. Motiven till 9 § framgår 1961:115, där departe-av prop.
mentschefen uttalade avsikten med kontrollstämplingatt attvar
underlätta beivrandet smuggling cigaretter.av av

Med stöd 9 § nuvarande lag föreskrevs i 2 § förordningenav
1961:395 tobaksskatt cigaretter fick förekomma till för-attom
säljning inom riket endast i originalförpackning försedd med i 9 §
avsedd kontrollstämpel. RSV fick medge stämpel trycktes påatt
förpackningen. Kostnaden för förse förpackning med kontroll-att
stämpel åvilade den skattskyldige. Kontrollstämpel skulle åsättas

vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträdde. Stämpelnssenast
innehåll och utformning fastställdes Generaltullstyrelsen och RSVav

Den oktober1 1982 upphörde 2 § i tobaksskatteför-gemensamt.
ordningen kontrollstämpel gälla SFS 1982:862.attom

Med hänsyn till kontrollaspekten det enligt utredningenär nöd-
vändigt med bestämmelse märkning cigarettpaketen. Denen om av
föreslagna paragrafen den nuvarande 9 § med den skill-motsvarar
naden den paragrafen den särskilda märkningen skallatt attnya anger
innehålla uppgift det detaljhandelspris cigarettförpackningenom som
får försäljas till. Märkningen kan ske pá olika Uppgiften kansätt.
tryckas direkt på förpackningen eller så kan lösa kontrollmärken
klistras på cigarettpaketen. Den utformningennärmare kontroll-av
märkningen bör framgå tillämpningsföreskrifter.av

Bestämmelserna kontrollmärkning behöver givetvis inte införasom
förrän den värderelaterade punktskatten cigaretter införs. Se härom
under 2 § ikraftträdandebestämmelserna.samt

Skyldigheten märka cigarettpaketen med detaljhandelsprisetatt
torde i del fall kunna förorsaka vissa praktiska svårigheter ien
samband med tobaksskattehöjningar. Detta beror bl.a. på vilken teknik

förvalts prismärkningen. Inneliggande lager hos den skattskyldi-som
förpackningar kan behöva märkas Det kan emellertidt.ex.ge av om.

inte ordning tillskapas enligt vilken frånaccepteras märk-att avstegen
ningsprincipen skulle få ske i samband med skattehöjningar.

Enligt lagen 1975: l 154 varningstext och innehâllsdeklarationom
tobaksvaror skall förpackning, avseddär försäljas tillattsom

konsument inom landet, förses med varningstext och innehällsdeklara-
tion. Ansvarig härför tillverkaren och vidär import den förstsom
saluhåller I skrivelse till Finansdepartementet den 2 augustivaran.
1976 Dnr 468276 ansåg RSV bl.a. bestämmelsen varnings-att om

tjänade syfte märkningentext med kontrollstäm-m.m. samma som



1994:74SOUSpecialmotivering96

insmugglade cigaretterförsäljningenförsvårapeln, nämligen att av
bekämpandet smuggling.vidbevismedeloch verka avsom

märkningregler vad gällerhar utarbetatsInom EG gemensamma
89622EEG. enlighet medEG-direktivet Itobaksvaror genomav

tobaksförpackningar tryckas varnings-skall det på alladetta direktiv
tjära och nikotin. Upplys-uppgift haltenoch lämnastexter avom

cigarettförpackningama på detdetryckas på sidanningarna skall av
slutliga försäljningen sker.land där denspråketspråken i detofficiella

i vad deuppdrag bedöma månutanför utredningensliggerDet att
lag behövermärkning enligt 1975 årssvenska reglerna anpassasom

kan endast konstaterashänseende. Häri dettatill EG-reglerna att
cigarettpaketenskall förekomma påmärkning med varningstext m.m.

EG-inträde.efteri Sverige även ett

§5
ciga-första stycket skall skatten påföreslagna 2 §framgårSom av

med viss detstyck ochmed visst belopp procentretter tas ut avper
importören fastställt.respektivedetaljhandelspris tillverkarensom

får säljas tillcigaretter inte§ andra stycketVidare framgår 3 attav
detaljhandelsprisethögre prisdet fastställda. Om änhögre pris än ett

skatten harvärderelaterade delendet denändock innebär atttas ut av
föreslår därför regelUtredningenför lågt belopp.beräknats pá ett en

till för högt pris kan pâförascigaretterenligt vilken den säljer ettsom
skulle ha utgåttskattmotsvarande den ytterligarebelopp omsom

faktisktfastställt till det prisdetaljhandelspriset hade varit som varan
i fråga faststäl-ordningför. Beslut skall fattas isålts omsamma som

deklaration.inte lämnatför skattskyldiglande skatt somav
efter skälig grundbeloppet kan påförasstycketAndra att omanger

tillförlitligen bestämmas.stycket kanenligt förstainte beloppet
uppgiftererforderliga saknas.gällerDetsamma om

hos länsrättenparagraf kan överklagasenligt dennabeslutAtt
framgår 35av

förskäligt tillägginte tillämpasRegeln skall givetvis ett serve-om
cigaretter påvid tillhandahållanderingskostnaden restaurangerav

tredje stycket.tagits enligt 3 §ut

6 §
försäljning cigaretter pådenna paragraf straffbeläggs sättI annatav

särskild märkning detförsetts medoriginalförpackningiän omsom
första stycket.får enligt 3 § Bestäm-detaljhandelspris tas utsom

huvudsak nuvarande lags ll Deninnehåll imelsens motsvarar som
dömas till böter ellerkontrollmärken kansäljer förpackningar utan

fängelse i högst månader.sex

1 8.12.1989,EGT L 359,nr s.



SOU 1994:74 Specialmotivering 97

7 §
delvisI paragrafen har tagits in förverkandebestämmelseen som

12 § i nuvarande lag. I dag framgår hur skallmotsvaras av man
förfara med cigaretter förklarats förverkade förordningensom av
1961:395 tobaksskatt. frågaDenna bör regleras likartatettom

framgent.sätt

Skatt på cigarrer, cigariller och röktobak

8 §
Skatt på cigarrer, cigariller, rulltobak och röktobak kan enligtannan
EGzs regler utgå styckeskatt, värdeskatt beräknad eftersom en en
detaljhandelspriset för eller kombination därav artikelvaran som en
3 i direktiv 9280EEG.

Följande miniminivåer måste dock uppfyllas 1 ECU 9 kr.
Cigarrercigariller: 7 ECU 1000 6,3 öre st, ellerstper per-

7 ECU kg 63 kr kg, eller %5 detaljhandelsprisetper per av
inklusive alla skatter.

Rulltobak dvs ñnsnittad tobak avsedd för cigarettrullning; se-
under anmärkning till §: 201 ECU kg 180 kr kg,ovan per per

eller 30 % detaljhandelspriset inklusive alla skatter.av
Annan röktobak: 15 ECU 135 kr kg, eller 20 %per per-

detaljhandelspriset inklusive alla skatter.av
Inom respektive skall skattesats tillämpas. Omgrupp samma man

exempelvis väljer styckeskatt för cigarrercigariller måste dennaen
Åalla produkter vikt. andra sidan kan väljaoavsettavse attman

beskatta hela strikt efter vikten.gruppen
Den nuvarande skatten pâ cigarrer och cigariller utgår som en

styckeskatt med indelning i fyra skattegrupper efter vikt.varans
Skattesatsen uppgår till mellan 34 och 51 öre styck. Till över-per
vägande del %96 härrör skatteintäkter avseendestatens- -
cigarrercigariller till dvs cigariller med vikt 1,7grupp t.0.m.en

och med skatt på 34 öre styck.gram en per
Som framgått kan medlemsländerna välja värderelaterad skatten

skall beräknas på detaljhandelspriset i enlighet med vadsom som
obligatoriskt gäller för cigaretter. Enligt utredningens uppfattning
saknas emellertid skäl övergå till värdeskatt på cigarrer.att en

Vid val styckeskatt kan skatten beräknas efter vikt kiloav en per
eller styck. Utredningen båda alternativen kan likaper attanser vara
lämpliga förordar styckeskatt. En enhetlig styckeskatt med 34men en
öre förstyck cigarrer och cigariller beräknas i huvudsak oför-per ge
ändrade skatteintäkter.

Beträffande röktobak föreslår utredningen ingen ändring alls.

1407624
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skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

9 §
beskattningsförfarandet för de EG-inledningsvis reglerasSom nämnts

Cirkulationsdirektivet. Dehuvudsakligen ivaruområdenaanpassade
skattepliktiga i och med debliromfattas direktivet attavvaror som

de importeras tilleller i och medgemenskapenframställs inom att
står underartikel Omtredje land 5.gemenskapen från varorna

dock importtillfälletgemenskapen skallinförs tilltullkontroll denär
tullprocedur.EG:sde lämnarnäranses vara

begreppetingen definitioninnehållerCirkulationsdirektivet av
förhar be-skattskyldig beskriver ansvaretutan snarare vem som

emellertid detUtredningen ärpunktskattema.talningen attanserav
i Sverige väl inarbetadefortsättningsvis använda detmöjligt ävenatt

de EG-anpassade skatterna.skattskyldig påbegreppet även
paragraf skatt-förevarandeföreslår vi iMed anledning härav att

och röktobak dencigarrer, cigarillerskyldig för cigaretter, är som
skattepliktig eller dentillverkar sådaninom landet yrkesmässigt vara

Vidare denupplagshavare enligt 10godkänts ärhar somsom
EG-landfrånyrkesmässigtskattskyldig tar emotett annatsom

registrerad eller Oregistreraddåskattepliktig Fråga är omvara.
fall kan också skat-och 14 §§. I vissaenligt 13varumottagare en

§utländsk upplagshavare 15här i landetterepresentant utses av en
skatten i Sverige för deskyldig betalaoch denne dåär att varor som

i Sverige.tillutländske upplagshavaren levererarden varumottagare
enligt 16 § ochdistansförsäljningfråga s.k.När är emottasvaranom

enligteller 13enligt 10 §upplagshavareän varumottagareav annan
skattskyldig.säljaren dockoch 14 §§, är

tillEG-land och sedan försibeskattatsOm ett annaten vara
verksamhet, måste detkommersiellSverige för användas iatt

cirkulations-artikel 7 och 9 ibeskattning sker här,säkerställas att
svensk upplagshavarekan skedirektivet. Beskattningen att engenom

ienligt punkterna och 2blir skattskyldig 1eller varumottagare
förs hitbeskattad påförevarande paragraf. Om däremot annaten vara

finnas. regelskattskyldighet Ensärskild regelmåstesätt omen om
denna paragraf. Den kanfemte punktendetta har tagits in i avseav

skattepliktigför hitfall då näringsidkareflera situationer. Ett är enen
iför använda den kommer-i EG-landbeskattats attannatettvara som

organisation ellerfall dåsiell verksamhet här. Ett är t.ex.annat enen
ochi EG-landmyndighet förvärvar skattepliktiga ett annat trans-varor

fall skall be-i Sverige. I dessadem för användninghitporterar
återbetalning den imöjlighet tillskattning ske i Sverige, ut-avmen

särskilt förfarandejfr under 29 Etterlagda skatten finns,landet
tillsamband medfall tillämpas iskall i dessa transporterasatt varorna
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Sverige, 17 och förenklat ledsagardokument skall utfärdas,ettse
jfr 26

Även skattepliktig skulle införas resgodsom en vara som av en
privatperson jfr nedan under 16 § säljer eller på annatsom senare
sätt använder för kommersiella aktiviteter i Sverige, skallvaran

Ävenbeskattning ske här. i detta fall tillämpas femte punkten.
Slutligen enligt punkten 6 denär skattskyldig från tredje landsom

importerar skattepliktig I dessa fall skall om den skattskyldigevara.
inte upplagshavare enligtär 10 § eller registrerad enligtvarumottagare
13 § skatten betalas till tullmyndigheten enligt 19

Med skattskyldighet följer i flertalet fall registreringsskyldighet
enligt 18 deklarationsskyldighet enligt de allmänna för-samt m.m.
farandereglema i LPP, 2 kap. 1t.ex.se

Upplagshavare

10 §
De omfattas cirkulationsdirektivet blir skattepliktiga ivaror som av
och med de framställs inom EG eller i och med de importerasatt att
till EG från tredje land artikel 5.1. Detta innebär skatten iäven att
princip förfaller till betalning i samband med tillverkas elleratt varan
importeras från tredje land. förfarandereglerEG:s dock möj-ger en
lighet skjuta beskattningen, även när frånatt transporterasupp varan

EG-land till till dess släpps fri för konsumtion.ett ett annat, varan
Beskattningen skall då ske i det land där släpps fri. Förutsätt-varan
ningen för beskattningen pâ detta skall kunnasätt uppskjutas,att
suspenderas, hanteras inom förär medatt ett systernvaran ramarna
särskilt godkända skatteupplag och särskilt godkända upplags-av
havare.

En godkänd upplagshavare enligt direktivets definitionär artikel
4 i cirkulationsdirektivet fysisk juridiskelleren person som av
behörig myndighet i sitt hemland fått tillstånd led i sinatt ettsom
näringsutövning i skatteupplag tillverka, bearbeta, lagra,ett ta emot
och leverera skattepliktiga under suspension, dvs. utan attvaror
skatten förfaller till betalning. I paragrafens första stycke föreslår
utredningen den inom landet yrkesmässigt tillverkaatt attsom avser
skattepliktig tobaksvara kan efter ansökan hos beskattningsmyndig-
heten godkännas upplagshavare jfr dock reglernaävensom om
skattesuspension vid leverans till enligt 13 och 14 §§.varumottagare

EG:s beskattningsordning förutsätter i princip all tillverkningatt
skall ske inom godkända upplag. Om tillverkning sker utanför ett
upplag skall nämligen beskattningen utlösas omedelbart, utan
suspension. I princip torde krävas någon form betalningcontoav a av
skatten i förväg. Ett sådant förfarande dock mycketär opraktiskt.
Något krav pá tillverkning måste ske inom godkänt upplagatt ett
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tillsvidare.i lagen, i fallemellertid inte bör ställasvi vartuppanser
sådan tillverkning skullesådant krav måste dockEtt övervägas om

i undantagsfall.komma änägaatt annatrum
under suspension skatten levereraupplagshavare harEn rätt att av

godkända upplagshavare i Sverige ellerskattepliktiga till andravaror
registrerade eller oregistreradeEG-land, tilli samtett annat varu-

SverigeEG-land Sverige. Däremot kan ii änmottagare ett annat en
obeskattade till svenskaupplagshavare inte levereragodkänd varor

sådant fall åvilareller oregistrerade Iregistrerade varumottagare.
skattskyldigheten inträder vidupplagshavaren ochskattskyldigheten

vidare 20 §.leveransen se
försäljning tillden för yrkesmässigpunkten 2I att somanges

från medlemslandskattepliktiganäringsidkare ett annatmottager varor
importerarsvensk godkänd upplagshavare, eller deneller från somen

beskattningsmyndigheten kanfrån tredje land, efter ansökan hosvaror
i huvudsakupplagshavare. regelgodkännas Denna motsvararsom

möjlighet hos beskattnings-nuvarande regler importörers attom
registrerad importör.få ansöka bli Imyndigheten att somom

fråga mottagande ellerparagrafen dock det skallatt vara omanges
m.fl.försäljning till näringsidkare. Detaljhandlareimport för som

bli godkändtill konsument kan således intesäljer direkt som upp-
bedriver lagerhållning ilagshavare i den mån detaljhandlare inteen

blir tillämplig. En detaljhandlare kansådan skala punkten 3att
enligt 13 och 14 §§ ochdäremot ha ställning varumottagare tasom

under suspension från EG-land.emot ett annatvaror
framgår den yrkesmässigtAv paragrafens tredje punkt ävenatt som

omfattning skattepliktiga tobaksvaror kanbearbetar eller i lagrarstörre
efter beskattningsmyndighetenansökan hos godkännas som upp-
lagshavare.

tillverkare skattepliktiga eller denFör att tar emot,varor somen av
bearbetar eller lagrar sådana skall kunna bli upplagshavare medvaror
de rättsverkningar följer därav skall alltså krävas godkännandeettsom

beskattningsmyndigheten. Ett sådant godkännande bör förutsätta attav
sökandens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
sådana han kan anförtros ställning upplagshavare med rättatt attsom
lagra skattepliktiga suspensionunder skatten. Vid be-varor av
stämmande de krav skall ställas för godkännande måste ocksåav som
beaktas upplagshavaren kan verka inom sammanhängande EG-att ett

med skattefritt sända och till frånrättsystem, att mottaga vara resp.
andra EG-länder. Om godkänd upplagshavare inte längre uppfylleren
kraven, skall godkännandet återkallas. Närmare regler áterkallandeom
bör framgå tillämpningsföreskrifter.av

Enligt artikel i cirkulationsdirektivet gäller medlemsstaterna15a att
skall ha elektroniskt dataregister upplagshavare, skatteupplagöverett
enligt 12 § och enligt §.13varumottagare



SOU 1994:74 Specialmotivering 101

Det svenska punkskatteregistret elektronisktutgör dataregisterett
och förs med stöd tillstånd från Datainspektionen. Uppgifterav ur
punktskatteregistret måste, såvitt tobaksskatten och de andraavser
punktskatter omfattas EG-reglerna, kunna lämnas till skatte-som av ut
myndigheter i andra EG-länder. Se härom vidare under 36

11 §
Paragrafen behandlar ställande säkerhet. Bestämmelsen grundas påav
artikel 13 i cirkulationsdirektivet där det godkändattanges en
upplagshavare obligatoriskt skall ställa säkerhet för skattens erläggan-
de i samband med obeskattade Säkerhetentransport skallav varor.

giltig i samtliga EG-länder. I övrigt regleras i direktivet intevara
säkerhetens form eller omfattning.

Behörig myndighet i det medlemsland där skatteupplaget finns har
dessutom krävarätt säkerhet ställs för betalningatt skattenatt att av
i samband med produktion, bearbetning och lagring RSVav varor.
har i RSV Rapport 1993:9 Punktskatter irapport, EG-en ett
perspektiv s. 35 föreslagit beskattningsmyndigheten skall haatt rätt

besiktiga upplagshavares skatteupplag jfratt 12 § och, med ut-
gångspunkt i denna besiktning, ställa krav på säkerhet för skattens
erläggande. Besiktningen och kravet på säkerhet föreslås i rapporten
kunna intygersättas från försäkringsbolag verksamheten harav attom
försäkrats stöld. I enlighet med RSV:s föreslårmot utred-rapport
ningen i paragrafens andra stycke beskattningsmyndigheten fåratt
bestämma säkerhet skall krävas i samband med upplagshavarensom
tillverkning, bearbetning eller lagring obeskattadeav varor.

Beskattningsmyndigheten får bestämma i vilken form säkerheten
skall ställas, och storleken säkerheten.av

Skatteupplag

12 §
Skatteupplag enligtär direktivets definition artikel 4 i cirkula-
tionsdirektivet plats där godkänd upplagshavare har tillstånden en att
tillverka, bearbeta, lagra, och leverera skattepliktigamottaga varor.
Skatteupplaget skall godkännas beskattningsmyndigheten. Närmareav
regler godkännande skatteupplagen bör framgå tillämp-om av av
ningsföreskrifter.

En godkänd upplagshavare har således möjlighet i skatte-att ett
upplag sinutöva verksamhet med skattepliktiga för vilka betal-varor
ning skatten uppskjutenär under suspension. I artikelav 11 i
cirkulationsdirektivet tillverkning,sägs bearbetningatt och lager-
hållning måste ske i godkänt skatteupplag så längeett skatten inte är
betald. Angående skattskyldighetens inträde, 20se

14-07635
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omfattasskattepliktigaOmsättning suspen-avvaror, somav
i cirkulations-artikel 15huvudregelnskall enligtsionsordningen

tillämpasRegeln skallskatteupplag. ävenmellandirektivet ske
skattepliktigingengäller0-skattesatsvilkaförbeträffande varor

kanhuvudregelnTrotsO-skattesats.närvarandeförhartobaksvara
skattensuspensionunderemellertid levereraupplagshavaren avvaror

och §§.13 14EG-länder,andraitill varumottagare se
ställeskattepliktig pålagraönskarupplagshavaren annatOm vara

möjligt. Detta kannaturligtvisdettaskatteupplaggodkänt äriän ett
förskattskyldighetenskatten.suspensionske underdock inte av

godkända skat-det§enligt 20inträder när tas utvarorna urvarorna
teupplaget.

Varumottagare

§13
upplagshavaregodkändintenäringsidkare ärParagrafen somenavser

frånpunktskattepliktigayrkesmässigtoch emot entar varorsom
yrkesmässigtellerEG-land,iupplagshavaregodkänd annatett som

Näringsidkaren kanland.tredjefrånskattepliktigaimporterar varor
registreradblibeskattningsmyndighetenhosansöka att somom
huvudregelnfrånundantagen attDetta utgör ettvarumottagare. av

alltid skallsuspensionsordningenomfattasomsättning avvaror somav
medlemsländerna.iskatteupplagske mellan

kanregistreradblivitDen ta emotvarumottagare varorsomsom
suspensionmedlemsland underiupplagshavarefrån annatett aven

för deskattskyldigdåär mottagnaskatten. Varumottagaren varorna,
svenskfrånskattepliktig9 § 2. Tar emotVarumottagaren vara ense
§skattskyldig, 9upplagshavarenemellertidupplagshavare är se

ellerskattefritt lagraintekanregistreradEn varumottagare varor
i 20 § 2reglerna närframgårdem vidare. Dettasända omav

registreradekan denövrigtinträder. Iskattskyldigheten Varumottaga-
regler kannuvarandeenligtdenjämställas mednärmast somren

importör.bli registreradfåansöka att somom
dencirkulationsdirektivet begäraenligtkanBehörig myndighet att

punkt-för betalningsäkerhetställerregistrerade avVarumottagaren
täcka skattgenerell förSäkerheten kanartikel 16.2.skatten attvara

årliga omsättningdenberoende påvarieraoch kanall importpå av
styckeparagrafens andraiVi föreslårskattepliktiga att var-varor.

beskattnings-vadenlighet medsäkerhet iställaskallumottagaren
regler förutformningenDenmyndigheten bestämmer. närmare av

tillämpningsföreskrifter.framgåsäkerhet börställande avav
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14 §
I denna paragraf behandlas den Oregistreradär varumottagare.som
Enligt cirkulationsdirektivet artikel 16.3 denne fysiskär elleren
juridisk i sin näringsverksamhet skattepliktigatarperson som emot

frän skatteupplag i medlemsstat.ett Den oregistreradevaror en annan
jämfört med den registreradevarumottagare tar, enligtvarumottagaren

13 endast undantagsvis punktskattepliktiga frånemotmera varor en
godkänd upplagshavare i medlemsland. Registrering behövsett annat
därför inte. Innan påbörjas skall dock dentransporten oregistrerade

till beskattningsmyndigheten delsvarumottagaren anmäla leveransen,
dels ställa säkerhet för skattens betalning. Den oregistrerade var-

skattskyldigär enligt 9 §umottagaren och skattskyldigheten
inträder vid mottagandet 20 § Skatten skallav varorna, se
deklareras vid mottagandet 22 Skatten skall såledesav varorna, se
redovisas för varje leverans, och inte periodisktseparat för densom
registrerade varumottagaren.

15 §
Paragrafen grundar sig pá artikel 17 i cirkulationsdirektivet. En upp-
lagshavare registrerad iär EG-land kan, hanett sâsom annat om
önskar, skatterepresentant för de fall hanutse levererar skatteplikti-en

tobaksvaror till näringsidkare inte registreradga ären som upp-
lagshavare i Sverige. Skatterepresentanten skall godkännas be-av
skattningsmyndigheten. Han skall ställa säkerhet för skattens erläggan-
de. Han vidareär skattskyldig för de upplagshavarenvaror som
sänder till här i Sverige. Skattskyldigheten inträdervarumottagare när

här i landet, antingen hostas skatterepresentanten,emotvarorna om
denne skulle eller hosta emot 20 § 4.varumottagaren,varorna, se

Skatterepresentanten kan således överta varumottagarens ansvar
ifråga ställande säkerhet och betalning skatten. Pâ dettaom sättav av
underlättas leverans från utländska upplagshavare till nä-av varor
ringsidkare här i landet.

De leveranser i bestämmelsen sådanaär sker undersom avses som
suspension, och till näringsidkare skulle erlägga skattensom annars

enligt 13 och 14 §§. Omvarumottagare fråga däremotsom är om vara
redan har beskattats i EG-land innan de sändssom ett hit, be-annat är

stämmelserna distansförsäljning och enligt 16 §om representant
vanligen tillämpliga.

Enligt artikel 17 c i cirkulationsdirektivet gäller vidare skatte-att
skall föra bok derepresentanten över han för, ochvaror som ansvarar

lämna uppgifter till beskattningsmyndigheten leveransorter iom
Sverige. Föreskrifter denna bör meddelas tillämp-artav som
ningsbestämmelser.
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Distansförsäüning

16 §
cirkulationsdirektivet. Bestäm-iartikel 10pågrundar sigParagrafen

förombesörjer ellersäljarefall dåomfattar de tarmelsen ansvaren
distansför-följandei detbetecknasförsäljningSådan somtransporten.
direktivbe-Enligtpostorderförsâljningar.exempelsäljning. Ett är

destinationsmedlemstaten,ierläggaspunktskattenskallstämmelsen
efter försändelseankommerditmedlemsstatdenvarvid varornaavses

ochskattskyldigsäljarenutländske ärdenDet äreller transport. som
levererarsäljareninträderskattskyldigheten när varorna.

deskatten isuspensionförsändas underkan inteVarorna nuav
land,i säljarensskallSkattdistansförsäljningsfallen. utangivna tas

Säljarendestinationslandet.idärefterbeskattning ägertrots att rum
återfå den skattiakttagits,formaliteter rättnödvändigaefter atthar, att

återbetalningssituatio-reglerarjfr 29 §hemlandeterlagts i somsom
till privat-distansförsäljerföretagaresvenskför varorsomnen en

EG-land.i ett annatpersoner
kancirkulationsdirektivetenligtordningenbeskrivnaDen här

erläggas iförst skallskattförMotivetkomplicerad.förefalla att
kontrollskäl.ursprungslandet torde vara

medlemslandmyndigheten i detdirektivbestämmelsen harEnligt
skyldighet tillverksamhetbedriver sin attvilket säljaren attfrån se

erläggande iför skattenssäkerhetställerskerinnan leveranssäljaren
och hanbetalar skatten,efter leveransenhandestinationslandet, attatt
jfr 28 §.ifrågavarande leveransersamtligaförteckningför överen

skattskyldigskalli landethärparagrafl denna varasomanges vem
i SverigeköpareEG-land förvärvasfrånför annatett av envaror som

och 14 §§,enligt 13ellerupplagshavareinte är varumottagaresom
eller för dennessäljarentill Sverigeoch där transporteras avvarorna

privatperson ellertill svenskförsäljningalltsåräkning. Fråga är enom
näringsid-näringsidkare. Enoch inte ärtill tar emot varor,annan som

ochenligt 9 § 2skattskyldigsjälvdäremotkare ärtar emot varorsom
§§.13 och 14

distansför-Sverigeskattepliktig tillsäljerDen genomvarasom
enligtregistreradskall§ ochskattskyldig enligt 9 4säljning är vara

vanligadeinnebärregistreringsskyldighetenoch18 Skatt- att
under 18tillämpas,skallförfarandereglerna i LPP se

innehåller regeldistansförsäljningbestämmelseDirektivets enom
skallfår bestämmamedlemsländerna representant utsesattatt enom

före-enligt vår meningbörartikel 10.3. Detförsäljningvid sådan
Sverige skalldestinationsförsäljning tillsäljaren vidskrivas utse enatt

beskattningsmyndigheten,skall godkännassådan representant avsom
Representanten inteSverige.driftställe i ärhar fastsäljaren inteom

bestämmelseinförsföreslås detandra stycketskattskyldig. I att aven
1994:200.mervärdesskattelagen6 §innebörd i 22 kapsomsamma
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De beskrivna reglerna distansförsäljning såledesnu om avser
postorderförsäljning till privatpersoner m.fl. i Sverige. Det ietc. är
dessa fall säljaren för eller låter avsändatransportensom svarar

hit. Beskattning skall ske i Sverige, och avsändaren blirvarorna
skattskyldig här jfr dock 16 § andra stycket.även

Om inte sänds hit på detta densätt, svenske kundenutanvarorna
själv hand i EG-land och sedan själv fraktartar ett annatom varorna
hit dem, skall beskattning inte ske här endast avseddaärom varorna
för privat bruk. Beskattningen sker då enbart i ursprungslandet, dvs.
det land där frisläppts för konsumtion. Denna princip harvarorna
kommit till uttryck i direktivets artikel Det viktigtär betonaatt att
denna skattefrihet endast privat användningavser av varor som
medförts till Sverige konsumenten. All kommersiell hanteringav av
skattepliktiga i Sverige mäste däremot ske medvaror vara som
beskattas här, de förvärvats beskattade i EG-landoavsett ett annatom
jfr skattskyldighetsregeln i 9 § 5.

I detta sammanhang bör EG-direktivetnämnas ställer vissaatt upp
regler för hur medlemsländerna kan bedöma fråga privatärom om
införsel eller kommersiella transaktioner. I artikel 9 därvidattanges
fär beaktas sådant innehavarens yrkesverksamhet, förvarings-som
platsen för Vidare kantransportsätt kvantitetvarorna, m.m. varornas
behöva beaktas, och därför medlemsländerna rätt sättaattges upp
skindikativnivåer, användas i bevissyfte. Dessa nivåer får i fallsåatt
inte understiga vissa i artikeln angivna nivåer, för cigaretter 800 st,
för cigariller 400 cigarrer 200 och för röktobak 1 kg. Motsva-st, st
rande för alkoholgränser spritäven 10 liter, mellanklassproduk-ges

20 liter, vin 90 liter öl 110 liter. Viter det intesamt anser vara
lämpligt införa tumregler detta slag i svensk lagstiftning.att Omav
de skulle underlätta den praktiska hanteringen beskattningenanses av
kan regler detta slag utfärdas tillämpningsföreskrifter.av som

Övriga skattskyldiga

17 §
Paragrafen lämnar vissa föreskrifter för dem skattskyldigaärsom
enligt 9 § 5 och har sin grund i cirkulationsdirektivets artikel Det

här frågaär beskattade näringsidkare inför tillt.ex.om varor som en
Sverige från EG-land. Den skattskyldige skall innanett annat varorna

hit anmälan till beskattningsmyndighetentransporteras göra ochen
ställa säkerhet för skattens betalning. Redovisning och betalning skall
ske på försätt den oregistrerade 22samma varumottagaren,som se
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Registreringsskyldighet

18 §
godkänd upplagshava-enligt 10 §skattskyldigaParagrafen attanger

skatterepresentant för15 §registrerad varumottagare,13 §re, en
säljare vid distansförsälj-§ utländskoch 16utländsk upplagshavare

Medbeskattningsmyndigheten.registrerade hosning skall vara
för-redovisningsskyldighet följer de allmännaskattskyldighet och att

ansökantillämpas.och skall Attfarandereglerna i LPP FPP omen
framgårfrivillig 13däremotregistrering ärvarumottagare avsom

län.Skattemyndigheten i KopparbergsBeskattningsmyndighet är
redovisasskalli korthet skattenReglerna innebär attatt genom

kalendermâ-redovisningsperioderför bestämdadeklaration lämnas
beskattningsmyndighetenkommit in tillskall hanad. Deklarationen

redovisningsperiodens slut.eftertjugofemte i månadendensenast
sistnämnda dag.inbetaldSkatten skall vara

enligt §Oregistrerad 14skattskyldiga,övrigaDe varumottagare
behöver inte registrerasi 9 §de skattskyldigaeller mensom avses

beskattningsmyn-skattepliktig händelse tillvarjeskall i stället anmäla
och FPP skall tillämpas påFörfarandereglerna i LPP ävendigheten.

jfrsärskilt 22 §.skattskyldiga intedessa annat angesom

från tredje landImport

19 §
från tredje landskattepliktigaParagrafen gäller import avav varor

eller registreradupplagshavareinte godkändnågon är var-som
§ tredjenuvarande lags 5Bestämmelsen motsvararumottagare.

framgårland behandlas under 1 Därstycket. tredjeBegreppet att
från vissa områdenvid försändelseimportreglema tillämpas av varor

införsel från vissa områden utanförtillhör EG, och omvänt attsom
EG EG-intern karaktär.anses vara av

justeras då EG-med-nuvarande tullag kan behövaHänvisningen till
omarbetad tullagstiftning.lemskapet i grundentorde kräva en

tullmyndighet resandeskall betalas tillNär tobaksskatt tasav
schablontull, inkluderari formskatten för närvarande ut somav en

ordning kanmervärdesskatt. Vi förutsättertull ochäven att samma
särskilt stadgande dennafortsättningen. Någottillämpas iäven om

finnas i denna lag, reglernavi dock inte behöverschablon utananser
kan framgå tullbestämmelsema.av

land, avdragsreglerna i 32I fråga till tredjeexport seom
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Skattskyldighetens inträde

20 §
I paragrafen Skattskyldigheten inträder. Enligt artikel inär 6anges
cirkulationsdirektivet förfaller skatten till betalning becomes
chargeable blir tillgänglig för konsumtion. Med tillgänglignär varan
för konsumtion förstås enligt nämnda artikel upphörnär attvaran
omfattas suspensionsordningen, framställs utanförnärav varan
suspensionsordningen vid import såvida inte under-ärsamt varorna
ställda suspensionsordningen.

Bestämmelser skattskyldighetens inträde finns för närvarandeom
i de olika punktskatteförfattningama. Reglerna har varit relativt enhet-
liga sedan längre tid. Skattskyldigheten inträder normalt viden
leverans till köpare eller i anspråk för andra ändamålnär äntasvaror
försäljning. Tidpunkten för skattskyldighetens inträde avgörandeär av
betydelse det gäller bestämma skatt skall i fallnär och såatt uttasom
med vilken skattesats. Begreppet skattskyldighetens inträde kan
användas för de EG-anpassade skatterna.även EG-reglerna förutsätter
emellertid olika tidpunkter för skattskyldighetens inträde beroende på
de olika kategorierna skattskyldiga redovisas i 9av som

I punkt regleras skattskyldighetens1 inträde för upplagshavare.en
Enligt utredningens mening kan upphöra omfattasatten vara anses av
suspensionsordningen från skatteupplagnär ochtas ut ettvaran av
upplagshavare levereras till köpare inte har rätt att ta emotsom
skattepliktiga under suspension skatten. försäljningVid inomvaror av
Sverige skall därför skattskyldigheten inträda för godkänd upp-
lagshavare leverans sker tillnär köpare inte själv godkändären som
upplagshavare här i landet. Vid leverans till EG-land inträderett annat
skattskyldigheten leveransen köpare inte registre-ärom avser en som
rad upplagshavare, registrerad eller Oregistrerad i detvarumottagare
andra EG-landet. En regel härom har föreslagits i punkt 1 a. Genom
denna anknytning till leveransen behålls den nuvarande huvudregeln
för tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Därigenom uppnås också

naturlig koppling till företagens affärsbokföring.en
Utredningen har ifrånutgått principen bruttoredovisningatt om av

punktskatt skall gälla föräven de EG-anpassade skatterna. Bruttoredo-
visningen har lång tradition på punktskatteområdet och innebär iatt
huvudsak all försäljning och ianspråktagande de skattepliktigaannat av

skall i deklarationen. I syfte vissundanta för-tas attvarorna upp
säljning eller förbrukning från beskattning finns särskilda avdrags-
regler i de olika punktskatteförfattningarna. De skattepliktiga varor

upplagshavaren säljer till köpare i tredje land, dvs.som exporterar,
skall således ingå i skatteredovisningen enligt punkt 1 a. För de
skattepliktiga upplagshavaren sedan kan visa har blivitvaror som ex-
porterade honom, hankan yrka avdrag i deklaration. Dessaav av-
dragsregler behandlas under 32närmare där vi också föreslår att
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blir föremålbruttoredovisningsprincip punktskatteområdetpådenna
utredning.för

skattskyldighet inte bör inträdavissa fall då§ regleras dockI 21
intede fallen har vii skatteupplag Ivid viss hantering ansettett m.m.

bruttoredovisningsprincipen.lämpligt användadet att
bestämmelseföreslåsförevarande paragrafs punkt 1 bI attomen

anspråkupplagshavaren iinträder ocksåskattskyldigheten när tar en
ellerförsäljningför ändamål närän tas utannat varan annars urvara

godkänt skattcupplag. Iföras in i någotskatteupplaget annatutan att
upphöri anspråk eller lagringenoch med att tas anses varanen vara

isuspensionsordningen och skatten skall,inte längre omfattas av
förfallen till betalning.direktivets artikelenlighet med anses vara
försäljningför ändamåli anspråk änUttrycket tas motsvarasannat

ochtobaksskattelagen till viss delnuvarande §5 t.ex.avser varorav
överlämnas tillrepresentation, gåvor ellerförtas ut persona-somsom

betalning.len utan
skatteupplagetuttrycket närMed utan atttas utannars urvaran

samtliga situationergodkänt skatteupplagföras till något annat avses
exempelsuspensionsordningen. Somomfattasdär inte längre avvaran

förBeträffande avdragbrinnerkan stöld eller att varan upp.anges
jfreller force majeure,olyckshändelseförstörts genomvaror som

deklarera det för-fall skall således upplagshavaren§ b. dessa32 I
skattesuspension.finns lagrade underinte längrehållandet att varorna

korrigerandei § medger det,Sedan kan, avdragsreglerna 32 ettom
för den grundläggandeRegelsystemet uttryckavdrag ärgöras. ett

skallall tillverkning skattepliktigaprincipen angiven i §1 att av varor
uttryckligt undantag för särskildafinns någotbeskattas, det inteom

kontrollredovisningsprinciper möjliggörs ocksåfall. dessaGenom att
på tillfredsställandeupplagshavarens lager kan sätt.göras ettav

inträder för de obeskattadeskattskyldighetenPunkt c1 attanger
i lager vid den tidpunkt då hanupplagshavare har av-varor som

för Motsvarande regelregistreras från skattskyldighet tobaksvaror.
punktskatteförfattningar.finns i flertal andraett

för skattskyldighetensregleras tidpunktenI punkterna 2 och 3
respektive Oregistreradinträde beträffande registrerad varumottagare.

inträffar tidpunkten vid mottagande.För dessa skattskyldiga varomas
omfattas suspensionsord-med mottagandet upphörI och att avvaran

gäller särskilda reglerningen. För den oregistrerade varumottagaren
redovisning skatten, 22om av se

framgår för den godkänd skatterepresentantpunkt 4Av äratt som
skattskyldigheten vid mottagandetenligt 15 § inträder av varorna.

direkt från det andra EG-landet tillNormalt torde sändasvarorna
tidpunkten anländer tillDet dåär närvarumottagaren. varorna varu-
skattskyldighetens inträde sändsbestämmermottagaren varornasom

mottagandedäremot till skatterepresentanten, bör dennes av varorna
fråga tidpunktavgörande. således vanligenDet är om sammavara
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i de fall dâ denne själv har erläggagäller för varumottagaren attsom
framgått underskatten inte utsedd. Som 15 §skatterepresentantnär är

förövrigt regler gälla skatterepresentanteniävenavses samma som
för registrerad varumottagare.en

säljaren till Sverige säljerPunkt för den utländske5 att somanger
enligt 16 § postorderföretags.k. distansförsäljning t.ex.varor genom

inträder skattskyldigheten leverans sker. Regeln grundas på artikelnär
distansförsäljning skall10.3 i cirkulationsdirektivet. Vid punktskatt

säljarenredan ha för den utländske i hans med-erlagts varorna av
tillgängliga för konsumtion ochlemsland redan blivitvarorna har

godkänd upplagshavare.detta säljaren i sitt hemland äräven enom
säljaren i den medlemsstat ditPunktskatt skall dessutom erläggas av

för dennes räkning.eller säljaren elleravsänds transporterasvaran av
hemland hanskatt erlagts säljaren i hans kan ansökaDen av omsom

där fâ jämför 29återbetalad,att
skattskyldighetens inträde i de fallI punkten 6 regleras som avses

förs in till Sverige fråni 9 § dvs. i övriga fallnär ett annatvaror
privat konsumtion. SkattskyldighetenEG-land, resande föränannat av
redovisningsregler finns iinträder vid införseln. Särskilda 22

reglerar det falletFörevarande paragrafs andra stycke någonnär
tillverkar skattepliktigainte godkänd upplagshavareärsom varor.

Skattskyldigheten i fall inträder tillverkad.dessa när ärgenast varan
omfattasVaror tillverkas utanför godkänt skatteupplag inteettsom av
tillgängliga försuspensionsordningen de direktutan anses vara

konsumtion cirkulationsdirektivet. under §artikel 6 i Som 10angetts
utanförkan det endast undantagsvis tillverkning skeraccepteras att ett

godkänt förutsätter skattskyldighetenskatteupplag. Direktivet att
inträder omedelbart. kräveroch skatten skall betalas Detta närmastatt

förväg, särskilt skattekvitto f1-skatten betalas in iatt t.ex. attgenom
scal banderol, under används för förskottsbetalning. Ett4 §se
sådant medan de danska ianvänds i Tyskland, reglernasystem t.ex.
princip utanför skatteupplag.inte alls tillåter tillverkning Vid sådan
tillverkning här föreslås särskilda redovisningsregler inämntssom
22

21 §
artikel förI 14 i cirkulationsdirektivet någon skattskyldighetattanges

upplagshavaren inte inträder för de under suspensionsord-varor som
ningen förstörts till följd karaktär under framställning, be-varomasav
arbetning, lagring eller torkat,Det t.ex.transport. avser varor som
dunstat eller förstörts till följd karaktär inompå sättannat av varans
eller under till eller från skatteupplag. Förtransport varumottagare
gäller enligt direktivet inteskattskyldighet inträder för förlustatt av

förstörts till följd karaktär under tilltransportvaror som av varomas
honom.



10 Specialmotivering1 SOU 1994:74

En regel detta slag har införts i förevarande paragrafs förstaav
stycke frågaa och, i enligt 13 och §§,14 i andravarumottagareom
stycket.

Det sagda bör jämföras med vad under 20 §sagtssom ovan
punkt 1 b skattskyldighetens inträde förom varor som genom
olyckshändelse brinner hos upplagshavaren. För de situationernaupp
kan avdrag enligt 32 § yrkas i deklarationen.

Regler vissa andra undantag från tobaksskatt finns i artikel 6aom
i direktivet 72464EEG ändrats 9278EEG. l de angivnasom genom
fallen får antingen tobaksvaror undantas från skatt eller så kan redan
betald skatt återbetalas. Medlemsländema får bestämma de särskilda
villkoren för undantagen. fallDe kan undantas är:som

denaturerade tobaksvaror används för industriellt bruk ellersom-
trädgárdsbruk,

tobaksvaror har destruerats under myndighetstillsyn,som-
-tobaksvaror uteslutande används för vetenskapligt syfte ochsom

för provning kvalitet,av varornas
tobaksvaror återanvänds tillverkaren.som av-

Utredningen kan inte finna behovnågot regler skattebefriarav som
denaturerade tobaksvaror för användning för industriellt bruk eller i
trädgårdsnäringen och lämnar därför inget förslag härom.

För tobaksvaror någon anledning blivit osäljbara annat änsom av
de fall i första stycket kan deta befogat medsom anges vara
undantag. skattskyldighet bör därför inte inträda upplagshavarenär en
förstört sådana första stycket b. I enlighet med direktivet börvaror,
krävas förstöringen, dvs. destrueringen, sker under tillsyn be-att av
skattningsmyndigheten. Beskattningsmyndigheten bör kunna bestämma
de formerna för detta,närmare enligt tillämpningsföreskrifter.

Om redan beskattade tobaksvaror, hos detaljist, blirt.ex. en
osäljbara, kan återtas skatteupplaget och avdrag förvarorna av
återgång köp kan medges enligt 32 § Däreftera. kanav varorna
förstöras enligt förevarande paragraf skattskyldighet inträder.utan att

Vidare föreslås, i första stycket c, undantag tobaksvarornärett
återanvänds tillverkaren. Det sådana fall färdiganärav avser som pro-
dukter i anspråk i skatteupplaget omarbetas till andratas attgenom
tobaksvaror.

Slutligen utredningen det kan befogat inteatt attanser ta utvara
skatt för sådana tobaksvaror i skatteupplag används förettsom
kvalitetsprovning, första stycket d. En avdragsregel för tobaksvaror

tagits i anspråk för provning eller tillhandahållits försom veten-som
skapligt, medicinskt eller likartat ändamål har tidigare funnits i
nuvarande lags 7 slopades i samband med skattereformenmen
1991. Motiveringen då avdragsrätten saknade ekonomisk ellerattvar

betydelse för den skattskyldige avsikten göraannan samt att attvar
avdragsrätten enhetlig på punktskatteområdet prop. 198990: l 1 lmer

227. Med hänsyn till EG-direktivet utredningen emellertids. anser
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kvalitetsprovning samband medfrån skatt vid ibehov undantagatt av
föreligga. Undantaget bör intetillverkning i skatteupplag kan antas

regel skattskyl-utformas avdragsregel attutan som omensom en
fall.dighet för upplagshavaren i dessainte inträder

vissa skattskyldigaredovisningsregler förSärskilda

22 §
regler för den oregistre-Paragrafen innehåller i första stycket ärsom

framgår före varjeskall, såsom 14rad Hanvarumottagare. av
anmäla till beskattnings-skattepliktigaleverans varornavarorav

för Varje leveransmyndigheten ställa säkerhet skatten. mottagensamt
för vilken deklaration skallskattepliktig händelsekan ses som en

oregi-cirkulationsdirektivet skall denEnligt artikel 16.3 iavges.
vidpunktskatten mottagandetstrerade erläggavarumottagaren av

regler bestäms i mottagarlan-i överensstämmelse med de somvarorna
deklaration skall ha kommit in tilldet. Utredningen föreslår därför att

fem dagar efter den dagbeskattningsmyndigheten närsenast varorna
allmännaskall, i enlighet med deBetalning skattentogs emot. av

inom femdagarsfristen.bestämmelserna i kap. § LPP, också ske5 1
avvikelser från huvudprinciperna iFörslaget innebär således vissa

redovisningsperioder 2 kap. 2 § och deklara-2 kap. LPP om
tionstider bestämmelser i LPP bör med anledning2 kap. 8 §. Dessa

där vissa särskilda regler gällerhärav ändras pâ så sätt attatt anges
frågai tobaksskatten.om

redovisningsregler och betalningstider förDet bör nämnas att upp-
lagshavare skall följa grund-och registrerade LPP:svarumottagare

skattskyldiga skall skatten såledesläggande regler. sådanaFör
redovisas periodiskt, för enmánadsperioder och med deklarations- och

idag för registreradebetalningstider i enlighet med vad gällersom
skattskyldiga.

I paragrafens andra stycke den skattskyldig enligtärattanges som
9 § redovisa fem dagar från införseln, vilket i5 skall skatten senast
likhet första stycket avvikelser från redovisnings-med innebär LPP:s
regler.

I tredje godkändstycket den utanatt attanges som, vara upp-
lagshavare, tillverkar skattepliktiga tobaksvaror skall deklarationavge

skattepliktiga händelsen inträffar.tillverkas dvs. dennär närvaran
Varje princip skattepliktigtillverkad konstituerar i händelse.vara en
Skattskyldigheten inträder § andra stycket i förslaget direkt20 när

tillverkas. Bestämmelsen har sin grund i artikel 6 i cirkulations-varan
direktivet förfallerdär det framgår skatten till betalning näratt varan
blir tillgänglig för konsumtion, varmed bl.a. varje framställningmenas
utanför suspensionsordningen. någon i praktiken skulle tillverkaAtt
tobaksvaror bedömergodkänd upplagshavare dock utred-utan att vara
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ningen torde bli ovanligt förekommande. På motsvarande sättytterst
föreslås i paragrafens första och andra styckena för Oregistreradsom

respektive skattskyldig enligt 9 § föreslås5varumottagare att
tillverkarens deklaration och skattebetalning skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten fem dagar efter den dag dåsenast varan

Äventillverkades. tredje stycket avviker således från huvudprin-
cipema i 2 kap. LPP.

Ledsagardokument

23 §
Obeskattade mellan medlemsländerna skalltransporterasvaror som
enligt artikel 18 och 19 i cirkulationsdirektivet åtföljas ledsagar-ettav
dokument avsändaren. Vid beskattadeupprättat transportav av varor
skall förenklat ledsagardokument användas, 26 Med hån-ett se
visning till cirkulationsdirektivet har kommissionen utfärdat en
förordning EEG 271992 den septemberll 1992 detnr av om
administrativa ledsagardokumentet vid omsättning punktskat-av
tepliktiga under suspensionsordning. Förordningen reglerarvaror som
dokumentets form och innehåll trädde i kraft den 1 januari 1993 och

direkt bindande i alla medlemsstater.är Syftet med dokumentet är att
underlätta skattekontrollen vid samarbetet mellan medlemsstaterna.
Om försvinner under skall kunnat.ex. transporten vara man
bestämma den skatt skall tas ut.som

Det administrativa dokumentet kan enligt nämnda förordning
handelsdokumentersättas det innehåller uppgifter.ettav om samma

Ledsagardokumentet förskall möjliggöra identifiering och kontrollatt
omfatta beskrivning och uppgift antalet kollin.av varorna om

ledsagardokumentet skall utfärdas i fyra exemplar skallettvarav
behållas avsändaren. De återstående exemplaren skall åtföljatreav

under skall behålla exemplar,transport mottagarenvarorna ettvarav
exemplar skall till avsändaren efter under-ett returneras mottagarens

tecknande och exemplar skall stå till förfogande för behörigett
myndighet i mottagarlandet. Dessutom kan enskilt medlemslandett
föreskriva ytterligare exemplar dokumentet skallatt ett upprättasav
för behörig myndighet i avsändarlandet. För Sveriges del, föroch

avsänds från Sverige, inte utredningen något behovvaror som anser
föreligga sådant femte dokumentsexemplar och föreslår därförettav
inte någon sådan regel.

Det tredje exemplaret ledsagardokumentet, returexemplaret,av
skall enligt cirkulationsdirektivet artikel efter19.2, undertecknande av

15 dagar efter den månadmottagaren mottagitssenast som varorna
återsändas till avsändaren. Returexemplaret skall vidare innehålla
adress på beskattningsmyndighet, datum och plats förmottagarens
mottagandet beskrivning gods förmottagetav varorna, attav
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kontrollera med det utfärdadedet dokumentet; ochöverensstämmeratt
fallet skall förses med försändelsen bekräftad.så dokumentetärom

uppgift redovisnings- eller registreringsnummerDessutom skall om
framgå, behörigaså erfordras mottagarlandets myndighet,om av

myndighetocheller denna landets bestämmelser såattest av om
verkligen undertecknaspåbjuder. returexemplaret och skickasAtt

tillbaka betydelse eftersom detär även utgörmottagaren stor ettav av
bevis betalningsansvaret förpå övertagit skatten.att mottagaren

undertecknande ochFöreskrifter återsändande ledsagar-om av
dokumentet tidsfristeninom den angivna har tagits i paragrafen.

frågaDenna skyldighet åvilar svenska i demottagare om varor som
föreskrifter förutsätts gälla ihit. Motsvarande de andra EG-sänts

länder vilka upplagshavare sändertill svenska varor.
myndighet i mottagarlandet kan således föreskrivaBehörig denatt

kopia skall till avsändaren kvitto leveransen,returnerassom som
skall attesterad myndigheten. Någon sådan regelvara av anser
utredningen inte nödvändig i Sverige i fråga trans-vara om varor som

hit från andra EG-länder.porteras
Närmare föreskrifter dokumentets utformning finns i denetc.om

förordningen,nämnda EEG 271992, och svenska bestämmelsernr
nationelladetta erfordras således inte. Andra svenska bestämmel-om

hantering bör utfärdasavseende dokumentet eller dess i formser av
tillämpningsföreskrifter.

Enligt cirkulationsdirektivet artikel 19.5 skall avsändaren informera
sin beskattningsmyndighet han inte erhållit returexemplaret inomom

tid. fårviss Tiden inte överskrida månader från leveransen. Ut-treen
redningen förevarande paragrafföreslår i svensk upplagshavareatt en
skall underrätta beskattningsmyndigheten han inte inom tvåom
månader efter utgången den månad levererades erhållitav varorna
returexemplaret.

Avsikten sådan anmälan från avsändaren skall kunna följasär att en
beskattningsmyndigheten med kontroll vadupp av en av som

förevarit. Om förkommit under skalltransporten etc.varorna
beskattning aktualiseras enligt de särskilda regler i artikelsom anges
20 i cirkulationsdirektivet, vidare 27se

I de fall inte godkänd upplagshavare eller inteärmottagaren
registrerad måste ledsagardokumentet åtföljasvarumottagare av
dokumentation utfärdat behörig myndighet i mottagarlandetav som
visar vidtagitsåtgärd för säkerställa betalning skatten artikelatt att av
18.3, jämför 14 Detta dokument skall innehålla och adressnamn
på aktuellt lokalt skattekontor i destinationslandet datum ochsamt

detta kontor avseende betalningsgarantin. Den godkändeacceptans av
upplagshavaren får inte sända i skattepliktiga underväg varor suspen-
sion skatten han har tagit sådan dokumentation. Iutan att emotav
förevarande paragrafs tredje stycke därför dokumentationattanges

visar säkerhet ställts för skatten skall åtfölja ledsagardo-attsom
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kumentet under skattepliktiga i de fall dåtransport motta-av varor
inte godkänd upplagshavare eller registreradär varumottagare.garen

24 §
Vid import från föreliggertredje land enligt EG:s regelverk inte något
krav vid försändelsepå ledsagardokument obeskattade tillav varor
skatteupplag efter det de blivit förtullade. Någon verifikation påatt att

når avsedd erhålls därför inte. Därmed uppstårmottagarevarorna en
lucka i kontrollsystemet. Något uppenbar bristär motsom en
bakgrund risken för skatteundandragande med högbeskattadeav varor.

Genom tillämpa rutinen med ledsagardokument vid importävenatt
från tredje land får avsändningstullanstalten returexemplaretgenom en
verifikation de obeskattadepå nått avseddatt transporten av varorna

Erhålls inte returexemplaret inom två månader skallmottagare.
tullmyndigheten underrätta beskattningsmyndigheten förhållandet.om
På detta kan tullmyndigheten medverka till skattebedrägeriersätt att
avseende högbeskattade försvåras.varor

25 §
Se under avdragsregeln 32 § d.

26 §
paragrafenI fråga förenklat ledsagardokument skallär ettom som

användas vid leverans beskattats i medlemsland ochettav varor som
därefter förs in till medlemsland för där användas. Medett annat att
beskattats O-skattesats.åsatts Punktskattenävenavses somvaror
skall i sistnämnda landet. Bestämmelsen grundas på artikeläventas ut

i cirkulationsdirektivet.7 Med hänvisning till direktivet har kommis-
sionen utfärdat förordning 364992EEG den december17en nr av
1992 förenkladedet ledsagardokumentet vid omsättning punkt-om av
skattepliktiga har beskattats i avsändarlandet. Förordningenvaror som

reglerar dokumentets form och innehåll trädde ikraft den 1som
januari 1993 och direkt bindande i alla medlemsstater.är

Ledsagardokument behöver inte vid distansförsäljning,upprättas se
vidare under 28

27 §
Cirkulationsdirektivet innehåller i artikel 20 relativt utförliga regler

beskattningen då under cirkulation blir föremål för undan-om varor
dragandeåtgärder. Huvudprincipen beskattning då skallär ske i detatt
land där skatteundandragandet sker. Detta får utlopputgöra ettanses

den grundläggande regeln beskattning skall ske i konsum-attav
tionslandet.

Om under suspension inte kommer fram till destinationslan-en vara
det och ledsagardokumentet inte återsänds med kvittering, och det
inte kan utredas skatteundandragandet skett, skall beskattningenvar
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fyramånads fristske i ursprungslandet. En skall dock tillämpas, under
vilken tid den skattskyldige har möjlighet förebringa bevisningatt om

föremål förblivit eller skall bli beskattning i EG-att ett annatvarorna
land. det visar sig, inom frånOm år avsändandettresenare av

skall i landbeskattning ske ursprungslandet,änatt ett annatvarorna,
återbetalningkan beskattning ske där, varvid skatten kan ske iav ur-

sprungslandet jfr fjärde stycket.29 §
innebörd i förevarandeBestämmelser denna meddelas paragraf.av

får tillDe i anknytning regeln i 23 § andra stycket,ses om an-
mälningsskyldighet ledsagardokument inte kommit tillnär rätta.ett

fårI dessa fall utredning ske hos beskattningsmyndigheten,en
eventuellt under medverkan beskattningsmyndigheten i det eller deav
andra EG-länder kan berörda. Närmare regler sådantsom vara om

77799EEG2,samarbete mellan medlemsländerna finns i direktivet
efter ändringar omfattar1992 punktskatter. Förslag tillävensom

svenska för skattesamarbete,regler grundat på detta direktiv, utarbetas
inom Finansdepartementet i särskild ordning.

28 §
Paragrafen gäller distansförsäljning fråns.k. Sverige till EG-ett annat
land. Paragrafen alltså motsvarighet till 16 § gällerär en som
distansförsäljningar från EG-land till Sverige. Liksom dessaett annat
bestämmelser sig dengrundar här behandlade paragrafen pâ artikel 10
i cirkulationsdirektivet.

artikelI nämnda finns särskilda bestämmelser distansför-om
säljning, dvs. vad skattepliktiga förvärvas någonavser varor som av

inte godkänd upplagshavare, registreradär ellervarumottagaresom
Oregistrerad och där säljaren ombesörjer leveransen.varumottagare
Det således fråga har blivit tillgängligaär för konsum-om varor som
tion, dvs. för vilka skattskyldighet redan inträtt. Vid distansförsälj-
ningar skall punktskatt betalas i destinationslandet och skatten förfaller
hos säljaren leverans sker, jfr 20 § Säljaren skall ställa säkerhetnär
för betalning skatten innan leverans sker och sörja för betalningav av
skatten efter föraankomst räkenskaper leveranser-översamtvarornas

Det säljarens hemlands myndigheter skall tillär dessaattna. som se
förpliktelser uppfylls. Närmare föreskrifter i dessa avseenden bör
utfärdas tillämpningsföreskrifter.som

Återbetalning skattav

29 §
Genom paragrafen regleras återbetalning skatt. Paragrafen grundarav
sig på artikel 22 i cirkulationsdirektivet där framgårdet punktskattatt

2 EGT L 336, 27.12.1977, 15.nr s.
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näringsidkare i sin verksamhet försäljeråterbetalas tillkan somen
för vilka skatten betald i hansmedlemslandtill ärett annatvaror

för konsumtioninte längre avsedda i dethemland och där ärvarorna
återbetalning intemedlemsland harlandet. Ett rätt vägraatt om an-

gäller i huvudsakformellt korrekt. Enligt artikel 22.2sökan är
återbetalning:följande förutsättningar för

ansöka återbetalning hos sittavsändaren skall före leveransa om
och visa skatten betald där,beskattningsmyndighetlands äratt

åtföljas ledsagardokument,b måste ettvarorna av
beskattningsmyndighet inskall till sitt lands sända detavsändarenc

med sinledsagardokumentetexemplar returneratmottagarensomav
dokument antingen styrkerreturexemplaretbekräftelse samt ett som

destinationslandetför betalning har blivit ställd isäkerhet skattensatt
Skattemyndigheten i destinationslandet ochutvisar adressen tilleller

accepterandet deklarationen och dekla-för myndighetensdatum den av
referens- registreringsnummer.rationens eller

distansförsäljning fårvid s.k. enligt 28vissa fall, särskiltI
först det visats skatten har betalats iåterbetalning dock ske när att

mottagarlandet.
enlighet med ovanstående den punktskattUtredningen föreslår i att

i Sverige för skattepliktiga därefterhar betalats varor somsom
medlemsland, där skatt också skall betalas, efterlevereras till ett annat

beskattningsmyndigheten.ansökan kan återbetalas den svenskaav
återbetalningparagrafens andra stycke den punktskattI attanges av

försäljningbetalats i Sverige vid sådan i 28 §som avsessom
distansförsäljning, kan ske efter ansökan. Den begär återbe-som

betalats i Sverigetalning skall visa skatten har samtatt att varorna
mottagarlandet. likhet med vad gäller fördessutom beskattats i I som

flertal ansökan skall omfatta periodandra punktskatter attett anges en
kalenderkvartal och in inom år från kvartalets utgång.ettettom ges

omfatta allaAnsökan för visst kalenderkvartal bör leveranserett som
ansökan skall omfatta kalenderkvartalskett under kvartalet. Att beror

i första hand administrativa skäl. Utredningen utgår i från depå att
bedriva distansförsäljningnäringsidkare eventuellt kommer attsom

i omfattning de i normalfallet upplagshavare.detgör större ärsamt att
fallen administrativt olämpligt begäraI de det ansökanattvore om

återbetalning före varje leverans. artikel 22 i cirkulationsdirektivetAv
kan utläsas förenklat återbetalningsförfarande möjligt i deäratt ett
fallen säljaren godkänd upplagshavare. Distansförsäljaren skallär en
inte utställa något förenklat ledsagardokument eftersom försäljningen
sker till andra näringsidkare. distansförsäljarenDessutomän är
skattskyldig fullt i för sina dit.mottagarlandet leveranserut

paragrafens tredje framgår den iAv stycke övriga fallatt som
begär återbetalning skall före avsändandet in ansökanvarornaav ge en

återbetalning. givet återbetalning dessutom kräverDet är att attom en
beskattningsmyndigheten har uppgift den svenska skatten harattom
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betalats. Vidare skall det exemplar det förenklade ledsagardoku-av
skall åtfölja undermentet ochtransportsom varor mottagarensom

efter undertecknande returexemplaret,returnerat inges till be-
skattningsmyndigheten. Dessutom skall sökanden för beskattnings-
myndigheten förete dokument visar skatten betalatsett ellerattsom

säkerhet för skattens betalning iatt mottagarlandet har blivit ställd.
Ett alternativ kan enligt direktivet uppvisa frånatt acceptvara

behörig myndighet i destinationslandet deklaration ingivitsav en som
dit. Utredningen har inte kunnat bedöma sådan ordning ärom en

Ärpraktiskt genomförbar. fallet,så bör dylikt förfarande kunnaett
tillräckligutgöra säkerhet för skatten blir betald i mottagarlandet.att

Angående fjärde stycket under 27se-

30 §
Paragrafens första stycke gäller återbetalning tobaksskatt förav
tobaksvaror till tredje land. Det frågaexponerats är återbe-som om
talning skatt på släppts fria för konsumtion i Sverige,av varor som
dvs. skatten har betalats här i landet. Den erlagt den svenska to-som
baksskatten kan ansöka återbetalning hos beskattningsmyndighetenom
för tobaksvaror till tredje land.exporteratssom

Paragrafens andra stycke medger näringsidkare enligt 13 ochatt en
14 §§, mottagit från EG-land och enligtett 20 §som annatvaror som
2-3 erlagt skatt här i samband med mottagandet, kan få återbetalning

återsänds till den utländske upplagshavaren påom grundvarorna av
återgång köp vid fel i etc.av varan

Återbetalning skall i fall i första eller andra styckenasom avses
givetvis inte ske det finnsän tillfredsställande bevisningannat om om

lämnat landet.att I exportfallet bör krävas tulldokumentationvarorna
styrker fallI i andra stycketexporten. krävssom som avses att ett

förenklat ledsagardokument enligt 26 § ochanvänts, returexempla-att
återkommit med bestyrkanderet anlänt till detatt andraav varorna

EG-landet.
Av praktiska skäl bör återbetalning i de angivna fallen omfattanu

kalenderkvartal och återbetalning bör inte medges för belopp som
understiger 1.500 kr för kalenderkvartal.ett

31 §
Paragrafen är ansvarsbestämmelse och har utformats i överensstäm-en
melse med 8 § lagen 1990:587 svavelskatt och 17 § i denom

upphävda lagen 1982:691 skatt på vissanumera kassettband.om
Eftersom den ansöker återbetalning inte det igör egenskapsom om

skattskyldig kan något enligt skattebrottslagenav 1971 :69 inteansvar
komma ifråga.

6 14-0762
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Avdrag

32 §
behållai principutredningen valtharunder 20 §framgåttSom att en

punktskatterna.EG-anpassadeför deskattbruttoredovisning ävenav
ians-försäljning ochallbygger påBruttoredovisningen annatatt

deklarationen.iskallskattepliktigapråktagande de tas uppvarornaav
beskattningfrånförbrukningförsäljning ellerundanta visssyftel att

punktskatteförfatt-olikatagits in i deavdragsreglersärskildahar
utredningensituationer har dockspecifikavissaningarna. För

21skattskyldighet,frånföreslagit undantag se
till avdragförslagutredningens rättinnebärframgåttSom omovan

skattebefrielseupplagshavarnaregistreradeför dedeklarationeni att
teknik ärhänseende. Detta ärskatteteknisktuppnåtts i somen

finnsBl.a.punktskatteområdet.i landet pålänge häretablerad sedan
Generelltenergiskatteområdet.slagdettaregelverkbetydandeett av

punktskatteområdet intepådock ifrågasättasdetkansett manom
till nettoredovis-bruttoredovisningfrånövergåskulle kunnaallmänt

kap.bl.a. i 2ändringar i LPP,generellaskulle bl.a. krävaning. Detta
bruttobe-innehålla skattensskalldeklarationen§ där det7 attanges

bruttoredovisningnettobelopp. Enskattensavdragyrkadelopp, samt
kontrollsynpunkt,visst värdenuvarande princip harenligt ett menur

deproblem förredovisningstekniskamedförasidankan å andra
nettoredo-ellerbrutto-fråganUtredningenskattskyldiga. att omanser

utvärderingföremål förblibörpunktskattesammanhangivisning en
sammanhang.lämpligti

föravdragsrättutredningenföreslårparagraf aförevarandeI varor
vilketköp,återgångsamband mediåtertagits motsvaras avavsom

i övriga punkt-avdragsregel finnsMotsvarande§ b.nuvarande lags 7
skall medgesavdragförutsättning för årskatteförfattningar. En attatt

utfärdats.harfullt beloppkreditnota till
olycks-förstörtstobaksvarorskatt påförAvdrag genomsom

cirkulations-artikel 14.1 ipågrundasforce majeureellerhändelse
med förlustertillsammansvaruförluster är,direktivet. Dessa typer av

medföradirektivet kanenligtenda förlusterdeenligt 21 § a, som
hänförs tillförlusterAndraskatt.befrielse från typer, t.ex. som

därför inte längrekundförlust, kanfrån köparebetalningbristande
förstörtsskatt påföravdrag. Avdragmedföra genomsomvaror

intyg ellerstyrkasskall kunnaliknandeellerolyckshändelse genom
avdragsregelmotsvarandepolisförsäkringsbolag,fråndyl. etc. av-

direktivbestämmelsenEnligti 33 §.föreslåsseende varumottagare
ifrågakonstateraskallmyndighetenpåfinns krav attatt varornaett

frånbefrielseliknande förellerolyckshändelseförstörts attgenom
yrka avdragi dessa fallfårUpplagshavarenifråga.kommaskatt kan

vanligtsedan ske på sättKontroll kandeklaration.i sin genom
med 3skatterevision i enlighetdeklarationsgranskning ochfördjupad
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kap. LPP. Enligt artikel 14.3 i cirkulationsdirektivet skall skatten på
förlusterde inte medför befrielse erläggas i enlighet med densom

skattesats gällande vid denär tidpunkt förlusten inträffade eller,som
den tidpunkten inte kan fastställas, förlustennär konstaterades.om

I paragrafens föreslåsc avdrag för de för vilka svenskvaror
punktskatt tidigare betalats upplagshavaren. Motsvarande regelav
finns i nuvarande lags 7 § och finnsa för övrigt i de flesta av
punktskatteförfattningarna. Regeln till förär undvika dubbelbe-att
skattning de nyregistrerad upplagshavare kan hat.exav varor som en
i sitt lager vid den tidpunkt från vilken registreringen skall gälla. Den

vill yrka avdrag för ingående lager vid registreringstillfället börsom
därför inventera och förteckningupprätta detta lager.över Någon
uttrycklig regel detta slag finns inte i cirkulationsdirektivet. Viav

emellertid praktiska skäl finns för tillåtaatt sådananser att en
ordning.

Avdrag för skatt på eller förts till frizon, d,exporteratsvara som
den nuvarande lagens 7 § c.motsvaras Det således här frågaärav

utförsel till länder utanför EG eller står under tullkon-om att varan
troll. För avdrag skall medges krävs den skattskyldigeatt att upp-
lagshavaren iakttagit den ordning finns i 25 Normalt förutsättssom
således för avdrag exemplar ledsagardokumentetatt ett attesterat av
visar exporten.

Export punktskattepliktiga regleras i artikel 19.4 i cirkula-av varor
tionsdirektivet. När punktskattepliktiga underomsättsvaror som
suspensionsordningen utförs skall utfartstullanstalten customs office
of exit, d.v.s. den tullanstalt där lämnar gemenskapen,varorna

på ledsagardokumentet.attestera Pullmyndighetenexporten skall
återsända det attesterade exemplaret ledsagardokumentet tillav
avsändaren.

Parallellt sker följande förfarande i drag inom tullprocedu-grova
Vid skall enligt ministerrådets förordningexport 291392rens ram. nr

Community Customs Code -tullkoden exportanmälan huvud-som-
regel lämnas till tullmyndigheten är ansvarig för övervakningensom

den plats där exportören etableradär exportörens kontrolltullan-av
stalt eller den plats där förpackas eller lastas för exportsänd-varorna
ning artikel 161.5 i tullkoden.

Sker utförseln vid tullanstalt skall denna förvissa sigannan attom
det presenterade godset det tulldeklareratsmotsvarar och skallsom
övervaka den fysiska utförseln bestyrka dennasamt påskrift pågenom
baksidan det medföljande enhetsdokumentet blad Detav skall
återlämnas till den det för vidarebefordran.presenteratperson som

I förevarande paragrafs föreslåse avdrag för lagtsvara som upp
på provianteringslager eller levererats för försäljning till exportbutik
och nuvarande lagensmotsvaras 7 § d. Provianteringslagerav är
enligt nuvarande 35 § tullförordningen 1987: 1114 föravsett
förvaring oförtullade skall användas för provianteringav varor som



SOU 1994: 74Specialmotivering120

exportbutik,försäljning iluftfartyg,fartyg ellereller utrustning av
gällande 6 §tullfrihet enligttilltill harförsäljning den rätt nusom

m.fl.diplomatertullfrihet1069lagen 1987:första stycket m.m.om
exportförsäljning.eller

grundläggandeföljande anmärkas. Deexportbutiker börAngående
resande endast kanförsäljning tillskattefriförutsätterEG-reglema att

Övergångsvis, 1999, kan30 junitill dentredje land.vid tillske resa
exportbutiker, påskattefritt isäljasutsträckningemellertid i vissvaror

EG-länder.mellan Detsammavidoch i hamnarflygplatser även resa
flygplan vid mellanfartyg ellerombord påförsäljninggäller för resa

skattefria försäljningenemellertid denfalldessa gällerEG-länder. I att
varjeresande och vidför varjekvantiteterfår omfatta vissaendast

artikel 28 ipunktskatter isåvitt gällerfinnsresetillfälle. Reglerna
i artikel 28k i detmervärdesskattgällercirkulationsdirektivet, och vad

försäljningEventuellmervärdesskattedirektivet. utöversjättes.k.
ochmed punktskattfullt mervär-skall beskattaskvantiteterdessa ut

desskatt.
i exportbutiker be-försäljningtillåtenförutsätter såledesVi att

andra EG-länder.resande tillfrågaipå angivet sättgränsas om
tullförfattningarna.ibegränsningar bör införasSådana

§33
ellerregistreradeavdragsregel för denParagrafen innehåller en

cirkulationsdirekti-grundsin ioch haroregistrerade varumottagaren
avdragdeklarationi sinkan göraartikel Varumottagaren14.1.vets

förstörtstill honomunderför skatt tobaksvarorpå transportensom
Avdraget skall kunnamajeure.eller forceolyckshändelsegenom

polis Iförsäkringsbolag,dyl. frånellerstyrkas intyg etc.genom
skattskyldighet enligt 20 §2-såledesinträderskattetekniskt hänseende

harförskattepliktiga ävenmottagandet3 vid somvarorvarorav
därefter yrkaskattskyldige kanoch denunderförstörts transporten

skalldirektivbestämmelsenenligthärtillavdrag. Bakgrunden är att
ifråga förstörtsmyndighet konstateramedlemslandets att varorna

befrielse från skatt kanliknande förellerolyckshändelse attgenom
ifråga.komma
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Förfaranderegler m.m.

34 §
Förfarandebestämmelserna i LPP skall tillämpas. Detta gäller reglerna

skattekontroll, beskattningsbeslut, betalning skatt, överklagandeom av
m.m.

35 §
De beslut i paragrafen inte beskattningsbeslut.utgör LPPsom anges

därför inte tillämplig.är Detta får bl.a. till följd, för det fall någotatt
inte föreskrivs, det allmänna kommer sakna bådeannat att att

överklaganderätt och partsställning beträffande dessa beslut. Detta
innebär i praktiken beskattningsmyndigheten bifall tillt.ex. att om ger

ansökan har det allmänna ingen möjlighet överklaga beslutet ochatten
länsrätten bifaller överklagande den enskilde blir länsrättenettom av

första och sista instans jfr 31 § lagen 1957:262 allmän energi-om
skatt. syfteI undvika denna effekt föreslår utredningen RSVatt att
skall ha överklaganderätt. RSV bör föra det allmännasäven talan om
den skattskyldige och sökanden klaganden.är

Tiden för överklagande veckor, vilketär följer 23 § för-tre av
valtningslagen 1986:223.

I tredje stycket beslut enligt 5 § kan överklagasattanges av
säljaren och Riksskatteverket. Det inte heller här frågaär någotav om
beskattningsbeslut eftersom säljaren inte skattskyldig,är reglerna i
förvaltningslagen blir tillämpliga.

36 §
Paragrafen grundar sig på artikel i cirkulationsdirektivet15a där det

myndigheterna i varje medlemsstat skall införaatt elektro-anges en
nisk databas skall innehålla register över ärsom personer som
godkända upplagshavare eller registrerade och registervarumottagare

deöver lokaler godkända skatteupplag.är Registret skallsom som
enligt direktivet innehålla följande uppgifter:

a registreringsnummer för eller skatteupplagen,personerna
b eller skatteupplagens och adress,personernas namn
c kategori får eller lagras ellertas emotav varor som av personen

skatteupplaget,
d adressen till den myndighet kan kontaktas för vidare in-som

formation,
e tidpunkt för registrering och dess eventuella giltighetstid.
Uppgifter enligt punkterna a-d skall utlämnas till behöriga

myndigheter i varje medlemsland. I de fall punkt e inte lämnas
automatiskt, skall dessa uppgifter lämnas på begäran. Samtligaut
uppgifter får endast användas till efterforska elleratt etten persons
skatteupplags godkännande, registrering eller liknande.



SOU 1994:74Specialmotivering122

EG-land skall artikelvarje enskiltmyndigheterna ibehörigaDe
involverade i omsättningentillförsäkra är15a.4 att avpersoner som

har inhämtaeuropeiska gemenskapenskattepliktiga inom rätt attvaror
med dennaregistrerats i enlighetuppgifterbekräftelser pä de som

artikel.
lämnas med stödi vilken form,uppgifter,Alla oavsett avsom

uppgiftersekretesskydd liknandeartikel skall åtnjuta15a somsamma
lagstiftning. hindrar dockDettaenligt den aktuella medlemsstatenshar

EG-land begär uppgiftenmyndigheten i detden behörigainte att som
enligtdetta tillåtetnärliggande ändamål,använda den för ärkan om

lagstiftning.utlämnandeden statens
paragraf beskattnings-förevarande hosUtredningen föreslår i att

automatisksärskilt register med hjälpskall inrättasmyndigheten ett av
innehåll i cirkula-med ändamål ochdatabehandling ADB som anges

uppgifter huruvida upplagshavaretilltionsdirektivet. Tillgång enom
förland nödvändigregistrerad i visst äreller är ettvarumottagareen

cirkulera obeskattade inom EG. Enskattepliktiga skall kunnaatt varor
god-köpare i Sverigehanssvensk upplagshavare måste ärveta enom

skattskyldighet inträdereller inte eftersom närkänd upplagshavare
upplagshavare, 20 § a. Entill köpare inte 1leverans sker är sesom

till köparekänna hanssvensk upplagshavare måste på sättsamma om
eller registreradgodkänd upplagshavarei andra EG-landetdet är

Även till godkändauppgifter adressvarumottagare. om m.m.
i andra EG-länder harUpplagshavareskatteupplag nödvändiga.är

uppgifter, bl.a. från Sverige.till dessamotsvarande behov tillgångav
be-och föras för svensk myndighetsRegistret skall inte inrättas

§skattesekretess i 9 kap. 1skattningsverksamhet. Bestämmelserna om
tillämpliga uppgifterna100 blir därför inte påsekretesslagen 1980:

uppgift registret kan komma ingåi registret. sak iEn är attattannan
myndigheten och därmed omfattasbeskattningsärende hosi ett av

förMed undantag denskattesekretessen i 9 kap. sekretesslagen.
sekretesslagen finns inte heller isärskilda sekretessen i kap. 16 §7

sekretesslagen uppgifterna ibestämmelse iövrigt någon gör attsom
Sistnämndaomfattas sekretessen.skulle kommaregistret att av

bestämmelse behandlas nedan.
uppgifterinnehållakan undantagsvis kommaRegistret att om

personuppgifter. Därmed blir datalagensenskilda s.k.personer,
personuppgifter tillämpliga, 2 §1973:289 regler t.ex. omom

Även särskilda sekretessen i 7 kap.tillstånd. bestämmelsen denom
personuppgift i personregisterutlämnande16 § sekretesslagen för av

uppgifterna i registret lämnaskan bli tillämplig, särskilt attavsessom
till beskattningsmyndig-myndigheter tullen ochtill enskilda, t.ex.ut

ADB-teknik. ochmed hjälp Datalagens 7heter i andra EG-länder av
tillämplighet innebär, såvida intekap. 16 § sekretesslagen annat

regeringen, detföreskrivs förordning eller beslutasi lag, attav
tillDatainspektionen frågor tillståndankommer på pröva attatt om
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inrätta och föra personregister, vilket ändamål och innehåll registret
får ha och utlämnande uppgifter får ske med hjälp tillADBom av av
enskilda, myndigheter och beskattningsmyndigheter i de EG:s med-av
lemsländer inte anslutit sig till Europarådets konvention skyddsom om
för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter.av

På grund skyldigheten uppfylla cirkulationsdirektivets artikelattav
15a, kan det Datainspektionen inte kan förut-göraantas att en
sättningslös prövning dessa frågor. Det torde därför lämpligtav vara

direkt i lag besluta registrets inrättande, ändamålatt och innehållom
och utlärrmande uppgifter med hjälp ADB.om av av

föreskriftEn registrets inrättande föreslås i paragrafens förstaom
stycke. Registrets ändamål och innehåll i andra och tredjeanges
styckena. registretAtt skall innehållaäven motsvarande uppgifter som
inhämtats från andra EG-länder framgår tredje stycket.av

Uppgifter upplagshavare, registrerade och skatte-varumottagareom
upplag i Sverige inhämtas till det registret på medium föravses nya

frånADB BRIS det personregisterär används vid beskatt-som som,
ningen bl.a. skattskyldiga för punktskatter i BRIS bör uppgiftävenav
finnas skatterepresentanten representerar. BRIS förs medom vem
stöd Datainspektionens tillstånd enligt datalagen. Registeransvarigav
för detta register Skattemyndighetenär i Kopparbergs län. För upp-
gifterna i BRIS gäller s.k. absolut sekretess enligt 9 kap. l §
sekretesslagen. Bestämmelser undantag från den absolutaom
sekretessen finns bl.a. i 9 kap. 1 § andra stycket LPP, varigenom en

sekretess förskrivs för vissa uppgifter. Flertalet desvagare av
uppgifter behöver inhämtas från BRIS omfattas densom av svagare
sekretessen. Några uppgifter torde dock omfattas absolut sekretess,av

kategori får lagras ellert.ex. Med anledningmottagas.av varor som
absolut sekretess torde föreligga för vissa uppgifteratt bör detav

införas särskild föreskrift i lag eller förordning för uppgifternaen att
i BRIS skall kunna inhämtas till det registret. I tredje stycketnya
föreslås sådan föreskrift.en

Avsikten med registret enskildaär och myndigheter i Sverigeatt
och beskattningsmyndigheter i andra EG-länder skall kunna få besked

huruvida registrering och godkännande föreligger i aktuellaom av-
seenden. Detta skall givetvis kunna ske på telefon, med ellerpost
telefax, även användande ADB-teknik. Behovet förmen genom av
enskilda och myndigheter inom landet torde därvid kunna tillgodoses

terminalåtkomst till registeruppgiftema. I paragrafens fjärdegenom
föreslåsstycke regeringen eller den myndighetatt regeringensom

bestämmer får medge terminalåtkomst. Ett alternativ till terminalåt-
komst lämnaär uppgifterna på ADB-medium,att ett t.ex. attgenom
distribuera disketter till leverantörer m.fl. behöver uppgifterna.som
På grund datalagens regler föreslås emellertid inte sådantav ett
utlämnande. Utlämnande på ADB-medium torde nämligen krävaett
Datainspektionens tillstånd för varje föra demottagare att person-
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igenerell bestämmelse laguppstår eller rättregister attomsom en
föra sådant personregister.

myndigheter iuppgifter till behörigautlämnandeNär det gäller av
cirkulationsdirektiveti artikel l5a.3EG-länder, avsiktenandra är att

skall skeuppgifterna, från ebortsettutlämnandet auto-ovan,av
därför möjlighetbörsärskild begäran. Detmatiskt, dvs. attutan ges

teleöverföring för detta utlämnande.för ochutnyttja medium ADB
tillämplig.§ sekretesslagen blikan dock 7 kap. 16Som nämntsovan

försekretess gällerinnebär bl.a.andra styckeLagrummets att
med-Datainspektionenspersonregisterpersonuppgifter i utansom,

till skattemyndigheter ihjälp ADBgivande utlämnas med staterav
förkonvention skyddEuroparâdetsinte anslutit sig till omsom

personuppgifter. Blanddatabehandlingenskilda vid automatiskt av
konvention kananslutit sig till denna nämnasinteländer ännusom

Även enligtfår uppgifter emellertid,föreliggerSpanien. sekretessom
till utländsksekretesslagen, lämnas§ tredje stycketkap. 31 ut

föreskrift i lagmed särskildsker i enlighetmyndighet utlämnandetom
torde inte behövasådan föreskrifteller förordning. I attangesen

jfr TDL-utredningenshjälp ADButlämnandet får ske med av
tulldatoriseringenKontrollfrågor iSOU 1992:23betänkande m.m.

paragrafens femteföreslås iff. bestämmelse102 Den som nus.
i EG-land,till skattemyndigheterstycke utlämnande annat angerom

fä med hjälp ADB.uppgifterna skall lämnasdet uttrots att av
utlämnande tydligt eftersomförAnledningen härtill göra sättetär att

uppgifterna skall länmas påkan förutsesdet redan magnet-att t.ex.nu
teleöverföring.band, disketter eller via

säkerhetsbestämmelse.stycke Närmareparagrafens sistaI anges en
tillhörande handlingar börregistret ochregler behandlingen avom

tillämpningsföreskrifter.framgå av

§37
nuvarande lagensParagrafen 1motsvarar a

Skatteomräkning

§38
och §§. 1993nuvarande lags 2 2 HöstenParagrafen motsvaras aav

kalenderârentobaksskatten, för ochbeslutades bl.a. vart ettatt av
medverkan skall omräknasårligen riksdagens1995 1998, utant.0.m.

prisnivån. likhet medföljer den allmänna Iså punktskattesatsernaatt
beslutades den allmännabeträffande inkomstskattenvad gäller attsom

förändringar konsument-prisutvecklingen skall mätas genom av
iprisindex 1994 utgångsâret detKPI. För systemetsom var nya

med 4 %.uppräkning 1993 års skattesatser Denbeslutades dock en av
såledesförsta uppräkningen skattesatserna kommerautomatiska av
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under hösten för skatteuttagetgöras 1994 skall gälla underatt som
1995.

Utredningen har, framgått under de aktuella paragrafema i lag-som
förslaget frånutgått de skattesatser gäller för år 1994 för attsom
skatteinkomstema inte skall påverkas eventuellt EG-inträde.ettav
Följaktligen bör den tidigare beslutade indexeringen skattesatsernaav
överföras till den lagen. Utredningen har givetvis inte kunnatnya
beakta den eventuella indexuppräkning skattesatsernaav som
regeringen har besluta i november 1994. Om den tobaks-att om nya
skattelagen skall träda ikraft januariden l 1995, torde det ankomma
på riksdagen vid bestämmandet skattesatserna enligt denatt av nya
lagen beakta eventuell uppräkning i november 1994.

Skattskyldighet för och tuggtobakm.m. snus

39 §
skattesatserna på och tuggtobak föreslås oförändrade. finns,Härsnus

i avsnittnämnts 4.3.2, inga EG-regler.som

40 §
Även EG-direktiven tobaksbeskattning inte omfattar ochom om snus
tuggtobak dock medlemsländerna oförhindradeär ha nationellaatt
punktskatter under förutsättning beskattningen inte kräver grän-att
skontroller.

Med anledning föreslårhärav utredningen i punkten 1 denatt som
inom landet yrkesmässigt tillverkar och tuggtobak skallsnus vara
skattskyldig på enligt gällande lagstiftningsätt 3 § LTS.samma som

I punkten 2 den till Sverige från EG-landatt ett annatanges som
yrkesmässigt för in eller eller tuggtobak skattskyldig.ärtar emot snus
Enligt punkten 3 den skattskyldig frånär tredje land importerarsom

eller tuggtobak.snus
Det kan anmärkas harEG särskilda restriktioner för marknads-att

föring och försäljning vissa s.k. vått snus. De härsortersav snus
föreslagna reglerna alla former i vad månoavsettavser av snus,
införsel kan begränsad för vissaetc. sorter.vara

41 §
Den tillverkar eller tuggtobak skall obligatorisktsom snus vara
registrerad hos beskattningsmyndigheten. Regeln motsvaras av
nuvarande lags 3 §

Enligt gällande regler 4 § LTS får den importerar isom varor
omfattning,större eller det finns särskilda skäl, ansökaom armars om

registrering skattskyldig. Utredningen föreslår motsvarandeattsom
regler skall gälla föräven den från EG-land för in ellerett annatsom

eller tuggtobak.tar emot snus
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42 §
inträder. Vid leveransparagrafen skattskyldighetenI näranges

skattskyldig levererar tillskattskyldigheten registreradinträder när
paragrafens förstainte registrerad. I övrigtköpare är motsvarassom

styckena.nuvarande lags § första och andrastycke 5av
för den inteskattskyldighetenandra stycketI att somanges

för in elleroch från EG-landregistrerats enligt 41 § tarett annatsom
förs in i Sverige.tuggtobak, inträderoch näremot varornasnus
vilket innebärstycket skall då tillämpas,Reglerna i 22 § andra att

förs in i landet.deklaration skall lämnas när varorna

43 §
skall betalasvid import från tredje land skattenparagrafenI attanges

registrerad enligtimportören inte 41till tullmyndigheten, ärom
nuvarande lags § tredje stycke.Regeln 5motsvaras av

återbetal-vissa bestämmelser i lagenandra stycket framgårAv att
gälla för och tuggtobak.avdrag m.m. skallning skatt, även snusav

upplagshavare skall i ställetbestämmelsernaVad i de sägs omsom
skattskyldig för och tuggtobakregistreradden är snussomavse som

enligt 41

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och

föreslås träda ikraft den dag då SverigetobaksskattelagenDen nya
utredningen förutsätter blir den januariblir medlem i EG, vilket 1

1995.
Sverige undermedlemsskapsförhandlingama har begärt2. I att en

införa värderelateradettårig övergångstid fâ uppskov med att en
Övergångstiden behöver då några reglercigarettskatt. Under om

införas.kontrollmärkning 3-7 §§ inte
stället för den helt EG-anpassade cigarettskatten medI en

har föreslagits i föreslås härstyckeskatt och värdeskatt 2 atten som
skallÖvergångstiden enhetlig skattesats på 73 cigarettunder öreen per

tillämpas.

alkoholskatt5.2 Lag om

Inledning

Alla artikelhänvisningar i det följ ande rådets direktiv 92 83 EEGavser
den 19 oktober 1992 harmoniserad skattestruktur för alkoholav om

och alkoholdrycker, inget annat anges.om
direktivet det skattepliktiga området för alkoholdryckerI anges

tulltaxa Combined Nomenkla-delvis med utgångspunkt i EG:s CN
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ture. Den nuvarande svenska tulltaxelagen 1987:1068 i likhetär,
med EG:s tulltaxa, utarbetad på grundval internationellav en
konvention rörande för harmoniserad Varubeskrivning ochett system
kodifiering Hannonized HS-konventionen.System, svenskaDen
tulltaxans kapitelrubriker tulltaxenummeroch överensstämmer med
EG: tulltaxa. Dessutom har dock EG:s tulltaxa, där benämnss varorna
i enlighet med s.k. Kombinerad Nomenklatur kod CN codes,en
vilket har med KN flera led underrubrikeröversatts nr, av som
saknar motsvarighet i den nuvarande svenska tulltaxan. Vid ett
medlemskap kommer dock EG:s tulltaxa införlivas med svenskatt

I föreliggande lagförslag därförrätt. har ändring gjorts pâ så sätt att
tulltaxenr ändrats till KN nr.

De nuvarande svenska skattereglema finns i lagen 1977:306 om
dryckesskatt LDS.

Lagens tillämpningsområde

§l
Här regleras vilka skall omfattas alkoholskatten.varor som av
Skattepliktens omfattning för de olika produkterna preciseras närmare
i följande paragrafer. Till skillnad nuvarande dryckesskattelagmot
finns inga hänvisningar till lagen 1977:292 tillverkningom av
drycker, LDT. enligt meningDet vâr nödvändigtär attm.m. en
direkt koppling sker till skattepliktsbestämmelserna sådana de uttrycks
i direktivet, dvs. med anknytning till EG:s tulltaxa. börDet observe-

det i LDT finns definitionerrad avviker från EG:sattras en som
skatteregler. I 5 § LDT finns definition alkoholfri dryckt.ex. en av
där går vid viktprocentgränsen 1,8 2,25 volymprocent. Enligt
artikel 2 i direktivet för alkoholfritt ölär gränsen vid 0,5satt vo-
lymprocent alkohol för vin och sprit 1,2 volympro-är gränsensamt

artikel 8 20.cent resp.
Utredningen har inte tagit ställning till vilkanärmare ändringar som

kan motiverade i LDT till följd de alkoholskattereglervara av nya
föreslås. Utredningen vill dock särskilt peka på reglernaattsom om

straffskatt i och13 37 §§ LDT bör utgå, vidare under och7se
8 §§.

Skatt på öl

2 §
Enligt artikel 2 i EG direktivet förstås med begreppet öl alla varor

hänförliga tillär KN 22.03 öl gjort malt eller andrasom nr av varor
innehåller blandning öl och icke-alkoholhaltiga dryckersom en av

hänförliga till KN 22.06 och i båda fallen har verkligtnr som en
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innebär detDettaöverstiger 0,5 volymprocent.alkoholhalt attsom
inte skatte-volymprocent,lättölet högst 2,25 ärnuvarande som nu

skatteplikten.föras in underpliktigt, i princip skall
med ledning antingenartikel 3 beräknasSkatten skall enligt av

måttenheten grader Plato ellerstamvörtstyrka uttryckt idryckens
hektoliter färdigi volymprocentalkoholhalt uttrycktverklig per

helafår till delarbehöver inte menprodukt. Hänsyn procent.tas av
i gradergrundval stamvörtstyrkan uttrycktskatten beräknas påOm av

vissa kategorier och haindela dryckema iPlato det tillåtetär att
kategori.skattesats inom sammasamma

oktober 1992direktiv 92 84 EEG den 19Enligt artikel i rådets4 av
och alkoholdrycker,på alkoholtillnärmning skattesatsernaom av

hektoliter ochöl till 1,87 ECUuppgår minimiskattesatsen på vo-per
alkohol.lymprocent

tillverkas mindre,får tillämpas för ölReducerad skattesats som av
högst 50får reduceras medfristående bryggerier. Skattesatsen procent

reduktioner för mindreföreslår dock inga sådanaartikel 4. Vi
bryggerier.

för öl med verkligfår vidare användasReducerade skattesatser en
artikel Enligt uttalandealkoholhalt högst 2,8 volymprocent 5. ettom

kan detta förstås såsamband med direktivetECOFIN i antogsattav
del innebär dettafår tillämpas. SverigesO-skattesats Förävenatt en

lättölet hartillämpas på det nuvarandeO-skattesats kanatt som enen
Även öl,volymprocent. sådant medalkoholstyrka på högst 2,25

omfattasvolymprocent, skall dockalkoholstyrka överstigande 0,5 av
skatteförfarandet.

i fortsättningen läggs till grundVi föreslår alkoholstyrkan ävenatt
inledningsvis kan skatten då tillför beskattningen öl. Som angettsav

efter de indelningarföljd direktivets bestämmelser, inte bestämmasav
och respektive starkt starköl.tillämpas, dvs. lättöl, öl svagtsom nu

volymprocent alkohol,Skatten uttrycks i visst belopp liter ochett per
beaktas. Vi har inte funnitvarvid delar hel volymprocentäven av en

skall beaktas. Enanledning föreslå endast hela volymprocentatt att
leda till skatteklassindelning försådan ordning skulle i praktiken en ny

öl.
föreslagna har beräknats såDen skattesatsen på att statens

från mellanöl och starköl blir oförändradskatteintäkter försäljning av
för blir litermed vad dagens regler Skattesatsen öl då 2,27 krger. per

hektolitervolymprocent alkohol vilket 25 ECUoch motsvarar ca per
kr.och volymprocent vid ECU-kurs 9omen

för förTabell anpassningen skattenivån öl innebärvadöver av
finnsbeskattning olika öldrycker i avsnitt 4.4.1.av

framgår innebär förslaget således mycket kraftigSom tabellen enav
EG-direktivetskatteökning för folkölet. Detta konsekvensär en av

inte undvika, starkölet skall beskattas på nuvarandegår attsom om
niva.
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möjligt höja den viddocklämpligt det gränsOm så är attanses
eller ha2,8 volymprocent,från 2,25 tillvilket skattefrihet råder att en

folköloch 2,8 volymprocent. Förmellan 2,25reducerad skattesats
skulle dåvolymprocenthögst 2,8alkoholstyrkamed enomen

emellertid avståttmöjlig. Vi harO-skattreducerad skattesats ev. vara
förslag.från fram sådantlägga ettatt

medlemsskap i EGSverige i förhandlingarnaEmellertid har ettom
få tillämpa reduceradövergångstid årunderutverkat treatt enomen

inte överstiger 3,5 volympro-alkoholhaltskattesats för öl med somen
övergångsbestämmelse för årenföreslår därförUtredningencent. en

liter och0,89 kr1995-1997 reducerad skattesatsmed peromen
volym-alkoholhalt 2,25-3,5för medvolymprocent öl omen

procent.

vin mellanklass-på jästa eller ölSkatt vin, andra drycker än samt
produkter

3-5 §§
vindefinitionen finns i 3 § lagen 1977:292svenskaDen nuvarande

vinoch där medtillverkning drycker, LDT attangesom av m.m.
saft från druvor,jäsningförstås dryck framställdär genom avsom

1,8 viktprocentoch innehållerbär, frukt eller rabarber änmersom
andra länder det mycketalkohol. Ihögst 22 volymprocent ärmen

skiljer ofta på vinpreciserat,vanligt vinbegreppet äratt man sommer
fråndruvvin och vinframställs jäsning färska druvorgenom av

fruktvin. Sverige skallrussin, bär, frukt, rabarber Iandra m.m.
angående beteckning för vissa slagdock enligt förordningen 1933 :78

saftframställtvin vid marknadsföring vin är änannatsom avav av
från beteckningen fruktvin e.d.färska druvor användas

normalt inte någon tillsatsVid tillverkning druvvin behövs avav
tillsats i de vinproducerande länderna antingensocker, och sådan är

innehållerförbjuden Svenska frukter och bär däremoteller reglerad.
framställa vin saftså lite det normalt inte möjligtsocker är attatt av

lagstiftningen innehållerhärav tillsätta socker. Den svenskautan att
dock ingen sockeranvändningen.reglering av

vin i EG-direktivet iskattepliktiga omfattningenDen ärm.m.av
första hand knutet till framställningssättet.

vinEnligt direktivet artikel förstås med begreppet8 varor som
färska druvor, druvmust,hänförs till KN 22.04 vin änannannr av

och vin färskasådan enl. 20.09 och 22.05 vermut annat avnr.
aromatiskadruvor, eller ämnen medsmaksatt med växter en

förutsatt alkoholhaltenalkoholhalt 1,2 15 volymprocent attom -
Ävenuteslutande uppkommit jäsning. påhar sättsammagenom

inte 18framställda med alkoholhalt på 15drycker över övermenen
förutsättning drycken inte innehållervolymprocent omfattas, under att
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några tillsatser sådana drycker enligt uppgift från Vin Spritär AB
mycket ovanliga. Dessutom uppdelning i mousserande vingörs en

icke-mousserandeoch vin.
omfattasDet vin artikel 8 således i huvudsak vita viner,ärsom av

rödviner och roséviner, aperitifer allt under förutsättningsamt vermut;
alkoholhalten inte överstiger 15 volymprocent eller 18 volympro-att

inga tillsatser gjorts.cent om
Med begreppet andra jästa drycker vin och öl förstås, enligtän

artikel 12, hänförs till KN 22.04 och 22.05varor som nr men som
inte omfattas begreppet vin enligt artikel och dryckerav som
hänförs till KN 22.06 t.ex. äppelvin, päronvin och mjöd.nr
Alkoholhalten skall överstiga 1,2 inte volymprocent10 eller hamen

alkoholhalt på 10 inte 15 volymprocentöver överen men om
Ävenalkoholstyrkan uteslutande har uppkommit jäsning.genom

beträffande andra jästa drycker direktivet uppdelning mellangör en
icke-mousserande och mousserande drycker.

Som exempel drycker omfattaspå artikel kan12 nämnassom av
cider, päronvin, russinvin, risvin, palmvin och körsbärsvin.

Vid tillämpning direktiven 9284EEG Skattesatser ochav
92 12 EEG den generella ordningen för punktskattepliktigaom varor
och lagring, omsättning kontroll dessa cirkula-översamtom varor
tionsdirektivet skall hänvisningar till begreppet vin omfattaäven
begreppet andra jästa drycker såsom de här har definierats artikel
15.

Enligt direktivet artikel förstås17 med begreppet mellanklasspro-
dukter intermediate products drycker med alkoholinnehåll på överett
1,2 inte 22 volymprocent och hänförs till KN 22.04,övermen som nr
22.05 eller 22.06 inte omfattas de tidigare definierademen som av
dryckerna i artikel 8 eller 12. Som mellanklassprodukt kan dock

behandlas dels alla andra icke-mousserandeäven jästa drycker
artikel 12.1 har alkoholinnehåll 5,5 volymprocentöverettsom om
alkoholstyrkan inte uteslutande har uppkommit jäsning, delsgenom
alla andra mousserande jästa drycker artikel 12.2 har ettsom
alkoholinneháll på 8,5 volymprocent alkoholstyrkan inteöver om
uteslutande har uppkommit jäsning.genom

Inom mellanklassproduktbegreppet således i huvudsakryms
drycker med alkoholhalt överstigande högst15 22 volympro-en men

dvs. drycker på grund alkoholstyrkan inte omfattascent, som av av
definitionen vin och andra jästa drycker. Som exempel sådanaav
mellanklassprodukter kan madeira, portvin, sherry ochnämnas

Även drycker alkoholsvagare omfattas alkohol-är närvermut. som
halten inte uteslutande har uppkommit jäsning, Kirt.ex.genom som

blandning vitt vin och likör %.är 13en av
Skatt på vin och andra jästa drycker skall utgå med fast beloppett

hektoliter färdig dryck artikel 9 13. Det tillåtetär attper resp.
tillämpa eller olika skattesatser på mousserande och icke-samma
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icke-mousserandeochmousserandeliksom förmousserande vin,
får tillämpasReducerade skattesatserjästa drycker.andra om

tillåtet havolymprocent. Detöverstiger 8,5 äralkoholhalten inte att
1992den januariMedlemsländer 1flera reducerade skattesatser. som

med alko-icke-mousserande vinerskattesats påtillämpade högre enen
får18 volymprocentinte högreöverstigande änholhalt 15 men

får dock inte högreskattesatsenhögrefortsätta så. Dengöraatt vara
mellanklassprodukter nedan.seförtillämpasden skattesatsän som

O-skattesatshindrardet ingetbakgrundMot denna är attsom en
alkoholinnehâllmeddryckervin andra jästatillämpas för och ett om

alkoholhaltmed lågbl.a. cider ävenvolymprocent såhögst 2,25 att
förMinimiskattesatsenskattefritt Sverige.ifortsättningsvis kan vara

artikel iO ECU 5icke-mousserande vinoch ärbåde mousserande
9284EEG.direktiv

utgåmellanklassprodukter skall denävenBeträffande skatt på
18. reduceradfärdig dryck artikel Enhektolitermed fast belopp per

överstiger volympro-inte 15alkoholhaltenskattesats får tillämpas om
med högst 40får då reducerasskattesatsenordinarieDencent.

lägre denfår intereducerade skattesatsen änoch denprocent vara
andra icke-icke-mousserande vin ochordinarie skattesatsen för

drycker.mousserade jästa
mellanklassprodukter 45 ECUförMinimiskattesatsen är per

krvilket 4,05direktiv 9284EEG,hektoliter artikel 4 i motsvarar
ECU-kurs 9 kr.liter vid omper en

eftervinproduktema dedifferentiering ärVi föreslår ingen omav
differentieringicke-mousserande. En sådaneller ärmousserande

direktivet. nuvarande svenskaenligt Denmöjlig inte obligatoriskmen
differentiering.skatteskalan innehåller ingen sådan

alla alko-alkoholbeskattningen har inordnatnuvarande svenskaDen
skattesystem. Skatteni enhetligtholdrycker, dryckesslag, ettoavsett

efter progressiv skat-relateras alkoholhalt ochtill dryckernas uttas en
alkoholhalthårdare högreden alkoholen beskattasteskala, dvs. rena

förgrundbelopp ochdrycken Skattenhar. är sammansatt ettav -
överstiger 19 volymprocentdrycker med alkoholhalt ettsomen -

volympro-alkoholhalt understiger 7tilläggsbelopp. För drycker vars
de traditionella alkoholgrän-utformats utifrånhar skattesatsernacent

förtillämpas andra drycker,för maltdrycker och även t.ex.serna
alkoholhalt överstigerdrycker 7lågalkoholvin och cider. För vars

beskattningen från intervaller 3inte volymprocent utgår19 ommen
överstigande 19Drycker med alkoholhaltvolymprocentenheter.

för varje hel volymprocent. Förvolymprocent har skattesatsen
39 volymprocentdrycker alkoholhalt mellan 19 ochmed tasen

Drycker medtilläggsbelopp vid femte volymprocent.ökarut varsom
proportionell beskatt-alkoholhalt överstigande 39 volymprocent har en

ning.
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det förstaI intervallet, 7-10 volymprocent återfinns framför allt de
tyska vita lättvinema. I intervall,nästa 10-13 volymprocent, finns
återstoden lättvinerna, dvs. övriga vita viner, lättvin,rött rosévinav
och mousserande vin. det följandeI intervallet, 13-16 volymprocent,
finns de flesta lättvinsaperitiferna t.ex. Dubonnet, Kir och Körs-
bärsvin. intervalletI 16-19 volymprocent finns den andelenstörre av
de s.k. starkvinema Sherry, madeira m.fl..vermut,

Vid anpassning skattebasen enligt EG-direktivet föreslåsen av
följande skatteskalor liter färdig dryck, under förutsättningper att
skatteintäkterna skall oförändrade:vara

För vin och andra jästa drycker vin ellerän öl med alkohol-en-
halt högst 2,25 volymprocent föreslås 0-skattesats, dvs. detsammaom
som nu.

vinFör och andra jästa drycker vin ellerän öl med alkohol-en-
halt överstigande 2,25 inte 4,5 volymprocentöver blir skattenmen
8,80 kr liter, vilket innebär sammanslagning skattesatser-per en av
na 2,25-3,5 3,5-4,5 volymprocent.resp.

För vin och andra jästa drycker vin eller ölän med alkohol-en-
halt överstigande 4,5 inte volymprocentöver 7 blir skatten 13,00men
kr liter.per

För vin och andra jästa drycker vin ellerän öl med alkohol-en-
halt överstigande 7 inte 8,5 volymprocentöver blir skatten 17,80men
kr liter.per

För vin, andra jästa drycker vin ellerän öl med alkoholhalten-
överstigande 8,5 inte 15 volymprocent och för mellanklasspro-men
dukter med alkoholhalt högst volymprocent15 blir skattenen om
25,50 kr liter. Skatten varierar för närvarande mellan 17,80 krper per
liter och 38,10 kr liter.per

För vin med alkoholhalt överstigande 15 inte 18överen men-
volymprocent och för mellanklassprodukter med alkoholhalt över-en
stigande 15 högst 22 volymprocent blir skatten 42,40 kr liter.men per
Här har skattesatsen beräknats på så skatten försätt mellan-att
klassprodukter med alkoholinnehåll högst 15 volymprocent delsett om
inte får lägre den ordinarieän skattesatsen för icke-mousserandevara
vin och andra icke-mousserande jästa drycker, dvs. i förslaget
25,50 kr, dels får den reducerade skattesatsen inte reducerad medvara

40 %än 25,50 %60 42,50.mer
Av tabell i avsnitt framgår4.4.3 skatteeffektema för olika

vindrycker.

Skatt på etylalkohol

6 §
Enligt direktivet artikel 20 med begreppet etylalkoholavses
följande:



SOU 1994:74 Specialmotivering 133

ProdukterA. med alkoholstyrka överstigande 1,2 volymprocenten
och hänförs till 22.07KN odenaturerad etylalkohol medsom nr en
alkoholhalt minst 80 volymprocent; etylalkohol och sprit,av annan
denaturerade, alkoholhalt och 22.08 odenaturerad etylalkoholoavsett
med alkoholhalt mindre 80 volymprocent; sprit, likör ochänen av
andra spritdrycker; alkoholhaltiga beredningar sådanasammansatta av
slag föranvänds framställningar drycker, alkoholenävensom av om
ingår i hänförs till KN kapitel. Sålunda innefat-ett annaten vara som

denna punkt principiellt etylalkohol ingår i parfym, färgäventar som
Vidare kan här exempel det vid tulltaxeringnämnas attm.m. som av

s.k. konsumentförpackningar innehållande olikavarusatser varor- -
skall tulltaxeras såsom den beståndsdel dess hu-varusatsensom ger
vudsakliga karaktär, 5 § 3.b. tulltaxelagen 1987:1068. Varusatserse

innehåller alkohol förekommer för närvarande inte i Sverigesom men
finns iutomlands form förpackning för ostfondue med bl.a.t.exav

och viss alkohol skall blandas iost sorts ostsmeten.som
B. Produkter hänförs till KN 22.04, 22.05 och 22.06 ochsom nr

har alkoholstyrka på 22 volymprocent. häröver Det alltsåärsom en
fråga vin, och andra jästa drycker där alkoholhalten över-vermutom
stiger 22 volymprocent. Enligt vad utredningen erfarit lär det inte
finnas några produkter detta slag produceras inom EG:s med-av som
lemsstater. Eventuellt kan finnasdet dock australiensiska och sydafri-
kanska viner med alkoholhalt 22 volymprocent.över

C. Drickbar sprit med innehåll andra produkter, antingenav pro-
dukterna upplösta i spriten ellerär Som exempel kan här nämnas
päronlikör i flaska innehåller Enligtäven päron. vad utred-etten som
ningen erfarit har denna punkt ingen självständig betydelse då pro-
dukterna redan täcks punkten A.av

Det skattepliktiga området beträffande etylalkohol enl. direktivet är
således omfattande det svenska enbart omfattarän sprit-mer som
dryck sprit avsedd förtärasär dryck 2,25överattsom som vo-
lymprocent alkohol.

Skatt skall utgå hektoliter alkohol vid 20 grader C ochper ren
beräknas på grundval antalet hektoliter alkohol artikel 21.av ren
Minimiskattesatsen för etylalkohol tilluppgår 550 ECU hektoliterper

alkohol artikel i direktiv3 9284EEG, vilket 61motsvararren ca
kr liter alkohol i sin innebär liter 40-procentigtur attper ren som en
sprit skall beskattas med minst 24,40 kr. Vidare medlemssta-sägs att

före 1993 tillämpat skattesats på högst 000l ECU inte fårter som en
sänka skattesatsen. heller fårInte de länder tillämpat högresom en
skattesats 000l ECU sänka den tillän under 000 ECU.1

Den utredningen föreslagna skattesatsen har beräknats såav att
totala intäkter skatt på starksprit oförändrade.statens är Dettaav

uppnås vid skattesats på 458 kr liter alkohol ca 5 077en per ren
ECU hektoliter alkohol.per ren
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EG-reglema medger lägre skattenivå för spritdrycker meden
alkoholstyrka högst 10 volymprocent. Vi föreslår ingen sådanom
särskild låg skattenivå.

Tabell skatteeffekter förexempel på några produkter medöver
olika alkoholstyrkor finns i avsnitt 4.4.3.

frånUndantag skatteplikten

§7
Etylalkohol används förutom dryck för rad tekniska,som en- -
industriella, medicinska, vetenskapliga och likartade ändamål.
Vanligtvis nyttjas alkoholen lösnings- eller rengöringsmedel isom

eller skick, med eller denaturering, denoutspätt utspätt utan men
används också råvara för tillverkning andrasom av varor.

gällande svenska skatteplikten för alkohol omfattarDen sprit-
drycker, vin, öl och starköl. Med spritdryck sprit ärmenas som
avsedd förtäras dryck. Sprit avsedd användas föräratt attsom som

ändamål dryck faller då utanför definitionen påänannat som
spritdryck. Teknisk sprit och alkoholhaltiga eller alko-preparat
holhaltiga läkemedel således inte spritdrycker och faller utanför detär
nuvarande skattepliktiga området.

Svenska regler teknisk spritom m.m.

Bestämmelser teknisk sprit och alkoholhaltiga finns ipreparatom
lagen
1961:181 försäljning teknisk sprit och alkoholhaltiga preparatom av
LFTA, och bestämmelser läkemedel i läkemedelsförordningenom
1962:701. innehållerLFTA bestämmelser införsel, försäljningom
och inköp teknisk sprit och alkoholhaltiga tillsyns-preparat samtav
och sanktionsbestämmelser.

Med teknisk sprit förstås enligt spritLFTA avseddär attsom
användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller

likartat ändamål och hänförs till tulltaxenr. 22.07 dvs.annat som
odenaturerad etylalkohol med 80 volymprocents eller högre styrka

denaturerad etylalkohol och sprit styrkan ellersamt oavsettannan
22.08 ellerB. 1 B. 2 dvs. odenaturerad etylalkohol med högst 80
volymprocents styrka alkoholhaltiga drycker tulltaxelagensamt
1987: 1068. Som exempel på teknisk sprit kan cellulosarå-nämnas
sprit, finsprit och absolut alkohol. Bestämmelserna teknisk spritom
gäller också spritdrycker, vin och starköl, avsedda för deärsom nu
angivna ändamålen. Spritdryck faktiskt används vid till-m.m. som
verkning bl.a. bakverk, korv, konfektyrer, hälsopreparat ochost,av
läkemedel hänförs sålunda till teknisk sprit enligt LFTA.



Specialmotivering 135SOU 1994:74

innehållerförstås änMed alkoholhaltiga preparat vara som meren
tulltaxenr.hänförlig tilletylalkohol och inte1,8 viktprocent ärsom

tulltaxelagen och inte heller22.08 eller B.2 är22.03-22.07 eller B.1
läkemedelsförordningen 1962:701.omfattassådant läkemedel avsom

frukter i alkohol-alkoholhaltiga kanexempel på nämnasSom preparat
beredningar för framställningalkoholhaltigahaltig lag, sammansatta

vissa färger, förtunningar,parfymer,drycker, kosmetiska preparat,av
rengöringsmedel.spolarvätska och

eller fleraförfarande varigenomdenaturering ämnenMed ettmenas
förtäring.spriten otjänlig förtillsätts sprit för göraatt

försäljningen tekniskkontrollLäkemedelsverket överutövar av
Teknisk sprit och2 § LFTA.alkoholhaltigasprit och preparat

för förtäring, fårinte avseddaalkoholhaltigasådana ärpreparat, som
ha denaturerats påsäljas i landet sättinte importeras eller utan att

godkänner 3 § LFTA.föreskriver ellerläkemedelsverket annars
landet Vin Sprittillstånd införas tillTeknisk sprit får utan av

införsel teknisk sprit ochprincip tillstånd vidAB. övrigt krävs iI av
tillstånd får teknisk sprit§ LFTA. Utanalkoholhaltiga 4preparat

ochSystembolaget AB, sprittillverkaresäljas Vin Sprit AB,av
sprit tillståndförsäljning teknisk krävsapotek. För all avavannan

läkemedelsverket §5 LFTA.
ha till det kan dömassäljer teknisk spritDen bl.a rättattutansom

sprit 9 § LFTA. Denför olovlig försäljning teknisk somav
spritdenatureringsmedel i tekniskolovligen bort eller försvagartar

förfarande medför olovligteller alkoholhaltigt kan dömaspreparat
nämnda brott skall,teknisk förövat dessasprit 10 § LFTA. Den som

literbetala straffskatt med 75 krdet inte uppenbart obilligt,är perom
13 § LFTA.

§ straffs-straffskatt, liksom regeln i 37 LDTDenna regel omom
bort eller med någonkatt för tillverkare, torde behöva ersättastas

övrigt har utredningensanktionsform, vidare under 8 Iannan se
eventuella ändringar iinte ställning till vilkahaftnärmare att ta

följd de EG-anpassadealkohollagstiftningen erfordras till nyaavsom
alkoholskatteregler föreslås.som

EG-direktivet

direktivet förenligt artikel 27.1 iUndantag från skatteplikt skall göras
får vissaenligt 27.2 andravissa särskilt uppräknade och varorvaror

Undan-området under vissa villkor.undantas från det skattepliktiga
medlemsländerna kan återbetalagenomföras på såkan sätttagen att

22.6.de erlagda punktskatterna artikel
sådana därdirektivet skall undantasDe enligt ärvaror som

fullständigt denaturerat iblivitdistribution sker alkohol harsomav
villkoratföreskrifter. Detta undantagöverensstämmelse med landets är
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bestämmelserna i direktiv 9212EEG cirkulationsdirektivetattav
följs vid handeln med fullständigt denaturerad alkohol. förenklatEtt
ledsagardokument skall, enligt artikel 5 i kommissionens förordning
EEG 364992 den december förenklat17 1992 ledsa-ettnr av om
gardokument vid omsättning punktskattepliktiga harav varor som
blivit tillgängliga för konsumtion i avsändarlandet, användas vid
omsättning EG fullständigtinom denaturerad alkohol.av

Vidare skall undantag för alkohol denaturerats ochgöras som
används för framställning inte livsmedel, alkoholutgörav varor som

föranvänds framställa vinäger, för framställa vissa läke-att attsom
medel, framställa smakämnen för tillverkning livsmedel och icke-av
alkoholhaltiga drycker med alkoholhalt inte överstiger 1,2en som
volymprocent eller alkohol används för framställningsom av
livsmedel eller fyllning, dvs. de i 20 § uppställda punkterna e-som
h.

De enligt direktivet får undantas användsärvaror som varor som
analysprover, till nödvändiga produktionstester eller till vetenska-som

pligt ändamål, används för vetenskaplig forskning, förvaror som
medicinskt bruk pâ sjukhus eller apotek, i tillverkningsprocesser,
förutsatt den färdiga produkten inte innehåller alkohol, föratt samt
tillverkning delprodukt inte föremål för alkoholbeskatt-ärav en som
ning enligt direktivet.

De svenska reglerna

Det för skattefrihet således i flertalet fallär förutsatt EG:s krav påatt
denaturering följs. De svenska denatureringsreglema behövatorde ses
över Utredningen har inte kunnat undersöka i vad mån de kan anses
uppfylla direktivets krav. Vi vill också peka direktivetspâ artikelatt
27.3 ställer krav på notificering använda denatureringsämnen.av
Kommissionen har i förordning EEG 319993 den 22nr av
november 1993 ömsesidigt erkännande förfaringssätt förom av
fullständigt denaturering alkohol i syfte undantag från punkt-av av
skatt, de olika medlemsländernas tillåtna denatureringsämnen.angett
En sådan notificering förutsätts ske för delsvensk vidäven ett
medlemsskap.

Undantaget i denna punkt avseende denaturerade harvaror
utformats frånundantag skatteplikten. Vi föreslår inte attsom en
bruttoredovisningsmodell införs i dessa fall, dä detta skulle bli alltför

och kräva mycket detaljerade redovisningar i punktskattede-tungrott
Övrigaklarationerna. undantag enligt EG-direktivet har reglerats i 20

och 30 §§.
I paragrafen vid försäljning denaturerad alkohol tillatt ettanges av

EG-land skall förenklat ledsagardokumentannat upprättasett av
avsändaren, dokumentet skall átfölja under transporten.varorna
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finns i 25förenklat ledsagardokumentsådantBestämmelser om
alkohol skattskyldig ellerdenatureradförsäljer ärdenOavsett somom

enligtledsagardokumentskallenligt denna lag, upprättasinte
förslaget.

8 §
i punkttobaksskattelagen. Dessutom har 7till 9 §Se kommentaren

etylalkohol skattskyl-Sverige tillverkari ärdenangetts att som annars
etylalkohol inte yrkes-tillverkningden ärdig. Regeln somavavser

§§ LDTEnligt gällande 7 och 8hembränning.mässig dvs. otillåten
Spritdrycker fårefter tillstånd.endast skefår tillverkning spritav

föreslås1993942136Sprit AB. Iendast tillverkas Vin prop.av
import,tillståndssystem förföremellertid riktlinjer export,ett nytt

Enligt gällande lagalkoholdrycker.partihandel medtillverkning och
tillstraffas medsprit tillståndtillverkarkan den utan uppsom

enligt §skall 37 LDTDessutomfängelse i tvâ år 27 § LDT.
underliter betalas. Som lsjuttiofem kr nämntsstraffskatt med per

frånstraffskatt bort LDT.särskilda reglernaoch §§ bör de7 tasom
för allfull alkoholskatt betalasskall alltidEnligt EG-reglema

för tillverkningfrån skattepliktetylalkohol. Något undantagtillverkad
etylalkohol. kaninte beträffande Däremotför privat bruk finns

fâ tillverkas i hemmetandra jästa dryckertillverkning öl, vin ochav
skattepliktiga.blirför privat bruk utan att varorna

9-19 §§
tobaksskattelagen.till 10-20 §§Se kommentarerna

20 §
inte inträder förskattskyldighetBeträffande reglerna att upp-om

i kommentarenförutsättningar a-c,lagshavare under sesom anges
förregler undantag skatt påtill tobaksskattelagen. Några21 § om

myndighetstillsyn ellerförstörts underetylalkohol varor somsom
återfinnas i alkoholskatte-tillverkning, b-c, kan inteåteranvänts vid

emellertid det kan finnas anledningdirektivet. Utredningen attanser
på alkoholområdet.införa bestämmelsernaävenatt

ifrån skatteplikt dessaövriga undantagBestämmelserna avserom
enligt de EG-reglerfall vid tillverkningviss användning etcav vara

godkäntanvändningen sker inomlängeangivits under 7 Så ettsom
förorsakatorde undantagen inteskatteupplag vidare 9 och §§se ll

vid användningen.då inte inträdanågra problem. skattskyldighet bör
paragraf.i förevarandeDetta anges

omfattatill alkoholDenna skattefrihet bör utsträckas att som
eller tilländamål utanför skatteupplaget,levereras för vetenskapligt

punktenför medicinskt ändamål j. Närmareapotek eller sjukhus
kunna utfärdas tillämp-föreskrifter sådana leveranser bör somom

kunna ställa krav påningsföreskrifter. Beskattningsmyndigheten bör



138 Specialmotivering SOU 1994: 74

den dokumentation användningen måste finnas förom attm.m. som
skattefri leverans skall kunna tillåtas.

Om levereras skattefritt för vetenskapligt ändamål ellervaror som
för medicinskt bruk används för ändamål, skall beskattningetc, annat
ske i särskild ordning. En sådan regel har införts i tredje stycket.

Om skattepliktig används för de angivna ändamålenannars en vara
tillverkning utanförm.m. skatteupplag måste emellertid särskilden
ordning tillskapas för åstadkomma skattefrihet enligt paragrafen.att en
För näringsverksamhet där alkohol lagras i omfattning,större kan ett
godkännande upplagshavare meddelas enligt 9 § För andrasom

använder skattepliktig alkohol sådant sätt isom som anges
paragrafen finns i huvudsak två möjligheter till administreraatt en
skattefrihet försäkranssystem eller återbetalningssystem.ett ett-
Försäkranssystem, tillämpas inom energiskattelagen, innebärsom att

skattefritt får levereras försäkran användningen. Dettamotvaror om
generelltär mindre lämpligt frågai alkoholvarorna, bl.a.sett motom

bakgrund kontrollaspekten och försäkranssystem inte kanatt ettav av
tillämpas i importfall eller vid införsel från andra EG-länder. Ett
áterbetalningssystem bör därför införas. Ett sådant föreslåssystem
infört i 30

Om det visar sig finnas behov därav, kan dock även övervägas att
i vissa fall utöver de i punkten j, införa ocksåsom anges en
möjlighet till skattefri leverans försäkran. Kontrollaspekternamot av

sådan ordning behöver då övervägas Utredningennärmare. läggeren
inte fram något förslag sådant försäkranssystem.ettom

21-29 §§
Se kommentarerna till 22-30 §§ tobaksskattelagen.

30 §
Se kommentaren till 20

31-36 §§
Se kommentarerna till 31-36 §§ tobaksskattelagen.

37 §
Paragrafen nuvarande §2 i dryckesskattelagen.motsvarar

35 §
Paragrafen del 10 § 11 § imotsvarar nuvarande dryck-samtav
esskattelag, och har kommenterats under 34 § tobaksskattelagen.
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande

januaridenkraft lträda iföreslåsalkoholskattelagenDen nya
blirdagendenfr.0.m.Sverigegivetvisförutsättningunder att1995,

i EG.medlem
underutverkatmedlemskapsförhandlingarna att eniSverige har2.

medför ölskattesatsreduceradtillämpafåårövergångstid tre enom
folköl.volymprocent3,5inte över2,25alkoholhalt över menen

ochpåskatt1972:266Lagen5.3 annonserom
reklam

§9
gällandedenskattskyldiga. Ivilka ärparagraf reglerarDenna som

inomverksamhetbedriverdenstycketandralydelsen att somangesav
reklamtrycksakskattepliktigskattskyldig för avsersomlandet är

förskattmåni denutlandet,fråninkommerochverksamheten
skall§i 26gällande reglerEnligtinförseln.viderlagtstrycksaken inte

reklam-tullmyndighetentillerläggasnormaltreklamskatt omdock
harannonsbladeller§enligt 5skattepliktig somtrycksak ärsom

beskattning intenågonEftersomlandet.tillinförsutomlandsutgivits
skattepliktigvidske gränsen somkunna varakommer enavatt

stycketandraföreslåsEG-landfrån att paragra-avkommer annatett
verksamhetyrkesmässigidenomfattatillutvidgas ävenfen att som
annonsbladSådanalandet.tillinförtsannonsbladdistribuerar som

i 26reglernaenligtbeskattas nu

§9 a
innebördi lagenparagraf införs somföreslåsDet sammaavatt nyen

Paragrafen reglerar1994:200.mervärdesskattelagenkap. 6 §i 22
före-i landethärskyldighetskattskyldiga företagares attutländska

redovisningenbl.a.gällerdetnär avträdas representantav en
reklamskatt.

26 §
införselbeskattningbehandlarendastdensåändratsParagrafen har att

annonsbladeller§enligt 5reklamtrycksakerskattepliktiga somav
tredjeMedskatteområde.utanför EG:sområdenfråninkommer

tullunioneningår iområdensåledeshär även menland somavses
oför-reglernaövrigtI ärKanarieöarna.skatteområdet,inte i t.ex.

ändrade.

32 §
godkännande representantbesluttillagtsparagrafen harl enavatt om

länsrätten.tillöverklagasfårenligt 9 §a
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5.4 Lagen 1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgifter

1 kap.

1 §
förstaI stycket 1 har tillagts lagen skall tillämpas i frågaatt deom

lagarna avseende de EG-anpassade skatterna, dvs. tobaksskattnya och
alkoholskatt.

2 kap.

2 och 8 §§
Här föreslås ändring för undanta vissa skattskyldiga enligtatt EG-
skattema får redovisa skatt och deklarera för varjesom anses
skattepliktig händelse. Detta gäller bl.a. för den oregistrerade

och den tillverkarvarumottagaren skattepliktig utanförsom vara
godkänt skatteupplag. Regeln har kommenteratsnärmare under 21 §
tobaksskattelagen.

5.5 Behov viss följdlagstiftningav

Den föreslagna lagen 1994:000 tobaksskatt och lagen 1994:000om
alkoholskatt bör föranleda följdändringarsmärre i skattebrottsla-om

1971:69, lagen 1971:1072 förmänsberättigadegen skattefor-om
dringar och mervärdesskattelagen 1994:200. Förslag till sådanm.m.
lagstiftning läggs inte fram utredningen. Utredningen lägger inteav
heller fram förslag ändringar förordningsnivâ,på för-om t.ex.
ordningen 1961:395 tobaksskatt eller förordningen 1991:1232om

handräckning i skatteärenden mellan de nordiskaom länderna.
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effekterStatsñnansiella6

tobaks-, ochEG-anpassning reklam-,förslag tillUtredningens av
skatterna medförändringtekniskinnebäralkoholskatten aven
ändringarnaföreslagnaskatteintäkter. Dedagensbibehållande avav

tidigareredovisatstobaksomrádetalkohol- och är,skattesatser på som
på respekti-oförändrat skatteuttagberäknade utifrânbetänkandet,i ett
utredningenskattesatserna hardeområde. Vid beräkningen av nyave

och alko-såld volym tobaks-ochkonsumtionsmönsterantagit att av
skatteomläggningen.holprodukter inte påverkas av
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