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ÖstrosTill statsrådet Thomas

Genom beslut den 26 januari 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla parlamentarisk kommitté medatt treen
ledamöter med uppdrag dels utforma lagstiftningatt moten ny
skatteflykt, dels de regler revision infördes denompröva om m.m. som

juli1 1994 och föreslå de ändringar motiverade i syfte stärkaär attsom
och effektivisera skattekontrollen. Regeringen har i beslut den 29även
juni 1995 överlämnat Riksskatteverkets RSV hemställan vissaom
ändringar i reglerna för skatterevision dnr Fi 94/4469 samtm.m.
RSV:s skrivelse beträffande tillfällig handel dnr Fi 95/1453 till
kommittén för inom för redan givna direktiv.övervägasatt ramen

Den 21 december 1995 beslutade regeringen tilläggsdirek-att genom
tiv kommittén i uppdrag kartlägga de brister och problemattge som
finns vid den punktskattekontroll gäller införsel EG-intemasom av

och lämna de förslag behövs för förbättra kontrollen.varor attsom
Till ledamöter förordnades statssekreteraren Claes Ljungh, ordföran-

de, riksdagsledamöterna HedforsLars Karl-Göstas, Svensonsamt
m och Eskil Erlandsson c.

Till sakkunniga har förordnats regeringsrådet, tillika Regeringsrättens
ordförande, Gunnar Björne departementsrådet Carl Gustavsamt
Fernlund, vilken entledigades den september11 1995, och, från och
med den 11 september 1995, departementsrådet Peter Kindlund, som
entledigades den juni19 1996, från och med den juni19 1996samt
departementsrådet Karin Almgren.

Till förordnades professorn Sture Bergström, länsskatteche-experter
fen Lennart Bjerkner, vilken entledigades den juni19 kammar-1996,

Stefan Holgersson,rättsassessom avdelningsdirektören Kerstin
Källman, vilken entledigades den januari17 1996, skattejuristen
Kerstin Nyquist, vilken entledigades den juni19 skattedirektören1996,
Leif Rosenfeld från och med den 18 januari 1996, kanslirådetsamt,
Agneta Bergqvist och chefsjuristen Per Kjellsson. Den juni19 1996
förordnades skattechefen Vilhelm Andersson, direktörenäven Gunnar



RabesamtkammarrättsassessomJohan Montelius biträdaatt experter.som
Elfström,junkand.Till sekreterare förordnades Magnus somnumera

Gustafsonentledigades den 1996, kammarrättsassessom Lena16 mars
kammarrättsassessom Monikaoch, från och med den 1996,1 mars

Wendleby.
skatteflyktskommitté.Vi har antagit års1995nanmet

Översynhar delbetänkandena SOU 1996:44Vi tidigare avlämnat av
förhandsbesked SOU 1996:79skatteflyktslagen Reformerat samt

Översyn vårt slutbetänkan-revisionsreglema. Vi överlämnar härmedav
tobak och mineral-SOU Punktskattekontroll alkohol,de 1997:86 av

oljeprodukter, m.m.
Gustafson och MonikaVid utarbetandet slutbetänkandet har Lenaav

Wendleby arbetat sekreterare.som

Stockholm i juni 1997

Claes Ljungh

ErlandssonKarl-Gösta Svenson EskilHedforsLars

/Lena Gustafson Monika Wendleby
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Sammanfattning

Del A Punktskattekontrollfrâgor-

I samband med Europeiska gemenskapen EG vid årsskiftetatt
1992/93 införde den inre marknaden försvann i princip möjligheten till
traditionella gränskontroller mellan medlemsstaterna. SverigeNär
inträdde i den Europeiska unionen EU behövdes därför kontroll-nya
möjligheter punktskatteornrådet. Ganska inkom ocksåsnart

omfattande skattefusk vid införsel alkohol- ochrapporter om av
tobaksvaror mineraloljeprodukter.samt

Det bör understrykas våra förslag syftar till förbättraatt att
möjligheterna till skattekontroll och skatteindrivning; de bör således
inte blandas ihop med förslag sikte brottsbekämpning. Entarsom

sak förslag leder till effektivareär skattekontroll iattannan som
förlängningen också leder till flera skattebrott och ekonomiskatt annan
brottslighet upptäcks.

Vårt uppdrag har bestått i skapa för effektiv punkt-att ett system
skattekontroll avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljepro-
dukter. Våra förslag omfattar både den yrkesmässiga hanteringen,
inklusive distansförsäljning, och införseln för privat bruk. Förslagen
avseende kontroll införsel för privat bruk bygger till viss del på våraav
förslag kontrollavseende den kommersiella hanteringen. vissaI fallav
har dock särlösningar Vivalts. har valt behandla frågor kontrollatt om

Äveninförsel för privat bruk i kapitel. förslagen rörandeett separatav
kontroll användningen märkta mineraloljeprodukter redovisas iav av

kapitel.ett eget
Man kan vårt förslag till lagregleringsäga beträffandeatt ny

punktskattekontrollverksamhet vilar fyrapå pelare, nämligen möjlig-
heten fysiska kontroller, möjligheten säkragöra skatteindrivning-att att

möjligheten på tidigt stadium tillgång till relevantatt etten,

IT here Summary English appendix bilaga Bilaga4in in 4 4a -
innehåller sammanfattning engelska.påen
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information möjligheten fyratill effektiva sanktioner. De pelamasamt
eller delarna i vårt förslag punktskattekontroll-alla viktiga förär att
verksamheten skall kunna effektivtbedrivas på Vi lämnarsätt.ett
också förslag hur punktskattekontrollarbetet ochskall organiserasom
genomföras; i denna del finns förslag både beträffande beskattnings-
myndighetens arbete och beträffande samverkan med andra myndighe-

Vi länmar vissa förslag domstolsforfarandet.rörandeäventer.

Möjlighet fysiska kontrolleratt göra

förstaDen beståndsdelen i effektiv punktskattekontrollverksarnheten
möjligheten fysiska kontroller. föreslår viHärär göraatt ett system

med transportkontroller och lokalkontroller omhändertagandesamt av
under punktskattekontrollenden tid det behövs för attvaror mm som

skall kunna genomföras. förslagen finns givetvis också vissaI
rättsäkerhetsgarantier. kan redan här transportkontrollDet nämnas att
på enskild plats och lokalkontroll princip fåri endast genomföras om
domstol efter ansökan lämnar tillstånd till kontrollen. Beskattnings-
myndigheten får fatta nämnda beslut i två fall, nämligen dels videndast
fara i dröjsmål, dels samtliga enskilda berörs beslutetom som av
underrättats och inte uttryckligen kontrollen. Vidsigmotsätter

och lokalkontroller skall vidareomhändertagande vissalransport- samt
bestämmelser undantagande handling från kontroll iakttas.om av m.m.
Vidare införs proportionalitetsbestämmelse skall gälla samtligaen som
beslut enligt åtgärdlagen; beslut får enligt denna bestämmelseom
fattas endast skälen för åtgärden intrång idet ochuppvägerom men
övrigt åtgärden innebär för enskild.som

Transportkontroll form punktskattekontroll. Vidär transport-en av
kontroll kan beskattningsmyndigheten kontrollera bl.a. att transporter

svenskt territorium genomförs i enlighet med cirkulationsdirektivets
bestämmelser. Transportkontroller får genomföras på offentlig plats,

kontrollerna får också, genomföras på enskildantytts,men som nyss
plats. Härmed plats inte offentlig enligt ordningslagenäravses som
1993: 1617 och trädgård, parkeringsplats eller uppställ-ärsom annan
ningsplats för fordon, upplagsplats pålastningeller plats för ellerav-

Transportkontroll får genomföras beträffande såväl vägtran-av varor.
järnvägs-, flyg- och sjötransporter. Vid transportkontrollsporter som

får beskattningsmyndighetem undersöka låda, behållare eller andra
i transportmedel, container, tank eller transporthj älpmedelutrymmen

där alkoholvaror, tobaksvaror eller mineraloljeprodukter kan förvaras
under Myndigheten granskafår också eftersöka ochtransport.
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skattskyl-ellerbefälhavarepå Förare,handlingar och ta varorna.prov
eller pålegitimera sigskyldigtransportmedeldig medföljer är attsom

gällerstyrka sin identitet. Detsammagodtagbart sättannat annan
eller kanochmedföljer är antastransporten varasomperson som

befälhavare vidareellerFörarefor elleransvarig ärtransporten varoma.
hanmedföljerdokumenttillse föreskrivnaskyldig transporten;attatt

kontroll.beskattningsmyndighetensdokumenten vidskall också förete
transportmedelbefälhavaredock inteskyldigheter gällerDessa som

ellertransportmedel, containrarandratrafik befordrari yrkesmässig
tankar.

skallkontrollerastill skallbefälhavare ellerFörare, ägare vara som
förbehövstransportkontroll för denvid transport somansvara

skall vidareHanoch återinpackningförkontrollen samt av vara.upp-
tank ellercontainer,transportmedel,förekommande falli öppna

dennahar tillslutitslåst ellertransporthjälpmedel, sätt;annatärsom
finns ilåda, behållare ellerskyldighet gäller annat utrymmeäven som

enskildtank ellertransporthjälpmedel, container,transportmedel,
tillträde tillbeskattningsmyndighetenskall också beredaplats. Enskild

åvilar skyldigheter-enskild platstransportkontrollenskild plats. Vid
enskildatill dennyttjanderätteneller inneharden ägeräven somna
utsträck-i dengäller endastnämnda skyldigheterSamtligaplatsen. nu

eller egendomen.förfogarning enskild över utrymmetsom
kanpunktskattekontrollformenLokalkontroll den andraär somav

fårSådan kontrolllagen.föreslagnamed stöd den görasgöras av av oss
finns anledningenskild plats, där detdärtill hörandei lokal attsamt

avsänds,yrkesmässigtpimktskattepliktiga emot,tasanta att varor
myndig-kontroller fårVid dessabearbetas eller förvaras.tillverkas,

finnas,punktskattepliktiga kanundersöka därheten utrymmen varor
granska handlingareftersöka ochpåundersöka och samtta varaprov

undersökaocksåMyndigheten fårfor kontrollen.kan ha betydelsesom
finns itransporthjälpmedeltransportmedel, container, tank eller som

skyldigplatsenbefinner sigplatsen.lokalen eller Den är attsom
sambandha sådantskälig grund kansig hanidentifiera antas ettom

identitet kankännedom hanskontrolleradmed att avvaraomvara
nyttjande-harellerpunktskattekontrollen. Denbetydelse för ägersom

skalleller tilllokalkontrolltill den plats där görs ägarerätten vara som
Ävenåterinpackningför ochkontrolleras skall vara.avansvara upp-

låsvissa skyldigheterlokalkontroll har enskildbeträffande öppnaatt
rörandeförslageni princip meddessa transport-överensstämmermm.,

kontroll.
ellergenomförandefår vidBeskattningsmyndigheten transport-av

containertransporthj älpmedel,transportmedel,lokalkontroll öppna
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eller tank, låst eller har tillslutits dessa befogen-är sätt;annatsom
heter gäller låda, behållare eller finns iäven utrymmeannat som
transportmedel, container, tank eller transporthj lokalälpmedel isamt
och på enskild plats. Vidare f°ar myndigheten bereda sig tillträde till
lokal inte bostad och till enskild förseglaplatsär samt transport-som
medel, container, tank, transporthjälpmedel, lokal och enskild plats.

Som komplement till och lokalkontrollema beskatt-transport- ges
ningsmyndigheten möjlighet omhänderta transportmedel,att varor,
container, tank, transporthjälpmedel och handlingar omhändertagande
vid eller lokalkontroll. Omhändertagandet skalltransport- vara
tillfälligt och får endast det behövs för punktskattekontrollen.göras om
Omhändertagande handling får dock bestå efter detäven attav
punktskattekontrollen avslutats, under den tid handlingen behövssom
i bevishänseende i mål eller ärenden enligt vårt lagförslag eller lagen
1984: 151 punktskatter och prisregleringsavgifter LPP, lagenom
1994: 1563 tobaksskatt LTS, lagen 1994:1564 alkohol-om om
skatt LAS eller lagen 1994:1776 skatt energi LSE. Beslutom

omhändertagande skall alltid fattas transportkontroll ellerom om
lokalkontroll inte avslutats inom den tid domstol förordnat eller inom

timmar från kontrollen påbörjades. gällerDetsammaattsex om vara
eller handling förflyttas från den plats där lokal- eller transportkontroll

enskild plats det vid transportkontroll finns behovgörs samt om en
kvarhålla transportmedel används för yrkesmässigtatt ett attav som

befordra så ordinarie avgångstid inte kan hållas.attpassagerare,

Möjlighet säkra skatteindrivningenatt

Den andra beståndsdelen i vårt förslag säkramöjlighetenär att
skatteindrivningen. Möjligheter fatta beslut skattebeslag ochatt om
skatteförverkande viktiga för de fiskala intressena skall kunnaär att
säkras. Förutsättningarna för skattebeslag och skatteförverkande är att
det inte framgår punktskatt beträffande betalad i Sverigeatt ärvaran
och säkerhet beträffande har ställts i laga ordning och kanatt varan

Beslut skattebeslag och skatteförverkande får inte fattasom om
det framgår punktskatt beträffande skall betalas Sverigeinte iatt varan
eller punktskatten erläggs i tid. Beträffande skatteförverkanderättom
gäller dessutom beslut fattasinte får innan punktskatt beträffandeatt

förfallit till betalning under den tid för vilken anståndsamt attvaran
betala punktskatt medgivits. Såväl punktskattepliktiga somvaror
transportmedel, transporthjälpmedel, containrar och tankar kan vara
föremål för skatteförverkande och skattebeslag, även änannatom
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punktskattepliktiga kan skatteförverkas värdet påendast omvaror
skatteskuldenräcker Skatteförverkandevärdet f°arinte till. avsevaroma

för förfarandetmed tillägg fyrtio de kostnadersamtett procent som
skatteförverkas kan lösen faststäl-halt. Istället för egendomattstaten

för tilllas. innehåller skyddsbestämmelserFörslaget ägareäven
Ägaren möjlighet till jämkning videgendom. skyddas dels genom

skydd för godtroendeskatteförverkande, dels bestämmelser omgenom
till egendom föremål för skattebeslag.ärägare som

vunnit laga kraft skallEfter beslutet skatteförverkandeatt om
influtnasälj beskattningsmyndighetens försorg;egendomen as genom

i första användas för betala det fastställdaintäkter skall hand att
skatteförverkandevärdet. Förslaget innehåller bestämmelseräven om

föremål förförtida försäljning egendom skattebeslag.ärsomav

få informationMöjlighet tillgång till relevantatt

delen behandlar möjligheten tillgång till relevantDen tredje är att
nödvändigtinfonnation så tidigt stadium möjligt. detHär ärett som

bedriva vissbeskattningsmyndigheten dels f°ar möjlighetatt att
tillgång effektivtspaningsliknande verksamhet, dels f°ar till ADB-ett

bearbetning information.baserat för inhämtning ochsystem av
Beskattningsmyndigheten föreslås befogenhet skuggaatt person,

ställa frågor och hålla uppsikt det eller kanäröver antassom vara
yrkesmässig lokal eller område där det kan antastransport samt annat

punktskattepliktiga yrkesmässigt avsänds, tillverkas,att tas emot,varor
bearbetas eller förvaras.

föreslår punktskattekontrollregister inrättas. dettaVi Iatt ett
vissa uppgifter från och lokalkontrollerregister skall transport-

rörande omhändertagande,registreras. Vidare skall vissa uppgifter
skattebeslag och skatteförverkande läggas i registret beslutsamt

påföra transporttillägg. Beskattningsmyndigheten också rättatt attges
registrera vissa belastningsuppgifter punktskattekontrollregistret.i

etniskaRegistret f°ar inte innehålla uppgift enskilds urspning,om ras,
politiska åsikter, religiösa eller politiska övertygelse, medlemsskap i

fårfackförening, hälsa eller sexualliv. Punktskattekontrollregistret
vid omhändertagande,användas och lokalkontroller,transport-

skattebeslag och skatteförverkande vid utövandet de särskildasamt av
spaningsliknande befogenhetema och tillståndsprövning m.m. av
upplagshavare och registrerade varumottagare.

Beskattningsmyndigheten föreslås terrninalåtkomst till tullrnyn-
ochdighetemas spaningsdiarium, körkortsregistret och skepps-
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båtsregistren. Vidare föreslås vissa ändringar i lagen l965:94 om
polisregister beskattningsmyndigheten får begära utdragrätt attm.m.:

upplysning fråneller polisregister.ur
Vi föreslår slutligen beskattningsmyndigheten skall få tillgångatt

till vissa uppgifter eller kan yrkesmässigdet är antasom som vara
transportföretagens uppgifterbokningsregister; inhämtadetransport ur

skall in pmiktskattekontrollregistret. Uppgifternaläggas i ur
bokningsregistren får hjälp något pålämnas med ADB, kravav men
detta uppställs inte. överlämnas till transportföretagen ochDet
beskatttningsmyndigheten komma formerna föröverensatt om
överlämnande uppgifter.av

Möjlighet använda effektiva sanktioneratt

järde vårt förslag sanktioner överträdelser.Den delen består motav av
Här ingår sanktioner den skattskyldige i form administrativmot enav
avgift straffrättsliga sanktioner förare mfl. på olika sättsamt mot som
försvårar kontrollarbetet. Vi föreslår således transporttillägg skallatt
kunna påföras den skattskyldige; bestämmelserna transporttilläggom
har till viss del utfonnats i lagen 1996:598sätt omsamma som
kontroll yrkesmässiga mineraloljeprodukter,vägtransporterav av
alkohol och tobak transportkontrollagen. Transporttillägg skall
således påföraskunna den skattskyldige ledsagardokument ellerom

Ävenbevis ställd säkerhet medföljer underlåten-inte transporten.om
heten anmäla till Sverigeredan beskattade skall föras inatt att varor

underlåtenheten säkerhet vid distansförsäljning sanktio-ställasamt att
med transporttillägg. Nivån tillägget fyrtio denär procentneras av

skatt belöper punktskattepliktigapå eller kan belöpa deantassom
varorna.

Förare eller befälhavare uppsåtligen underlåter medföraattsom
ledsagardokument och i föreskrivna fall ställd säkerhet underbevis om
färd skall förkunna dömas enligt straffrättslig bestämmelseen
transportkontrollbrott till böter eller fängelse i månader. Den somsex

oaktsamhet nämndabryter skyldigheten medföramot attav grov
dokument skall kunna för transportkontrollförseelse tilldömas
dagsböter. föreslårVi straffbestämmelse beträffande denäven somen

uppsåt eller oaktsamhet underlåter på anmaning.att stannaav grov
Även i detta fall skall straffet dagsböter. Den vägrar attvara som
legitimera sig eller på styrka sin identitet vidsätt transport-annat en
eller lokalkonlroll skall kunna skalldömas till penningböter. Ansvaren
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kunnatändåbeskattningsmyndighetenådömasdock inte genastom
tillfrågades identitet.fastställa den

också viktigteffektivt detskallsanktionssystemetFör äratt vara
Skattskyldigbegreppetskattskyldig.fastställadet går äratt att vem som
Skattskyldigbegreppetdärför ändras.LAS och LSE behöveri LTS,

punktskatte-förvärvarEG-landdenändras så iatt ett annat ensom
gäller vid denöverlåtelseavtalbindandepliktig ett somgenomvara

till Sverigeförsinträder,skattskyldighetentidpunkt då invaranom
Någonskattskyldig.brukföroch skall användshär ärprivatänannat

beskattaderedaninförseldeklarationstidpunkten vidändring avav
inte.införsvaror

organiserasskall arbetetHur

kontrollverksam-förslag till hurockså lämnavårt ingåruppdragl att
i praktiken.heten skall bedrivas

förbeskattningsmyndigheti länSkattemyndigheten Dalarnas är
förarbetsuppgifterdelvisVåra förslag innefattarpunktskatter. nya

genomslagskraft börfårförslag skallvåramyndigheten. För att en
Vidare börbyggasmobila kontrollgrupperorganisation med enupp.

kommer denkan bedömaSåvittunderrättelseenhet inrättas. nya
åtminstonepersonalkostnader motsvarandeorganisationen innebäraatt

årsarbetskrafter.100-125
beskattningsmyndighetensskall stå underPunktskattekontrollen

får medverka itullmyndigheterskattemyndigheter ochledning. Andra
beskattnings-förgenomföra kontrollerkontrollverksamheten attgenom

myndigheter harTjänstemännen vid dessaräkning.myndighetens
vid beskatt-kontrollbefogenheter tjänstemännenhärvid somsamma

ocksåfår uppdrabeskattningsmyndighetenningsmyndigheten; annan
för beskattnings-fatta besluttullmyndighetskattemyndighet eller att

ärenden.i vissi visst ärende ellermyndighetens räkning grupp av
biträdelämnaskall begäranoch KustbevakningenPolismyndighet
fordonAnmaningbeskattningsmyndighetens kontroller.vid att stanna

vidbeskattningsmyndigheten och tjänstemanfår tjänsteman vidges av
beskattnings-härtillsärskilt förordnatsskattemyndighet avsomannan

tjänsteman vidocksåSådan anmaning fårmyndigheten. ges av
hamnar ochi kontroll itullmyndighet medverkar gränsnärasom

Polisman ochvid kontroll.biträderområden polismansamt somav
beskattningsmyndig-vidKustbevakningen biträdertjänsteman vid som

detochanmaning fartygfårhetens kontroll äratt stanna omge
fartyg till hamn.inbringauppenbart nödvändigt även

17-08152
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bestämmelser;sekretessbrytandeVåra förslag omfattar vissaäven
detsamarbetedessa har införts för underlätta myndigheternas näratt

tulhnyndig-Exempelvis skall uppgiftergäller punktskattekontroll. som
förfogar ochhet, polismyndighet eller Kustbevakningen över som

beskattningsmyndighetensbehövs för punktskattekontrollen
tullmyndighet,exempeltillhandahållas denna. Ettbegäran är attannat

skall underrätta beskatt-eller Kustbevakningenpolismyndighet genast
punktskattepliktigapåträffar obeskattadeningsmyndigheten deom

också bestämmelserunderlätta samarbetet harFör att omvaror.
punktskattekontrollregi-tilltenninalåtkomstregisterutdrag samtm.m

på lämnaBeskattningsmyndigheten skall således begäraninförts.stret
beskattningsmyndig-vidmyndigheter medverkar i eller biträderde son1

innehållet i punktskattekon-kontroller utdrag eller uppgifthetens omur
punktskattekontrollen. Tjänstemäntrollregistret behövs fördetom

och lokalkon-skattemyndighet i uppgifter utförande transport-avvars
skatteförver-skattebeslag ellerhandläggningen ärendentroller, omav

kontrollbefogenhetemaspaningsliknandekande eller utövande deav
underrättelse-GTSingår tjänstemän Generaltullstyrelsenssamt

till punktskattekon-får tenninalåtkomstoch sambandscentral U SC ha
beskattningsmyndighetenTjänstemantrollregistret. prövarsom

terminalåtkomstfår haupplagshavare registreradesamt varumottagare
vissa uppgifter.till

skall kontrollerasbefälhavare tillellerFörare ägaresamt varor som
transportkontroller. Denstå för kostnaderna för förfarandet vidskall

där lokalkontrollinnehar nyttjanderätt till den platseller görsägersom
skall stå för kostnadernatill skall kontrollerasägarensamt varor som

för förvar vidförfarandet vid lokalkontroller. Statens kostnaderför
skall denomhändertagande och skattebeslag ägerersättas somav

eftergesför kostnaderna fåregendomen. Skyldighet ersättaatt staten
ersättning.delvis det framstår oskäligthelt eller att ta utom som

ochomprövning i kap. 3-12 LPPBestämmelserna 4 §§om
delarenligt vårt förslag i tillämpligaöverklagande i kap. LPP skall8

ochBeträffande omprövningbeslut transporttillägg.gällaäven om
angåendeomhändertagande och beslutöverklagande beslutav om

27bestämmelserna ikostnaderna för förfarandet gäller 23-25 §§ samt
Våra förslag omfattaroch förvaltningslagen 1986:223.28 §§ även

beslutanderätten tillbestämmelser överlämnande annanavom
myndighet m.m.
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Domstolsförfarandet

Beskatt-förslag domstolsförfarandet.Vi lämnar vissa rörandeäven
ansöka hos länsrättningsmyndigheten skall tidigare attnämnts omsom

och lokalkontroll. Detsam-företa transportkontroll enskild plats
förtidabeträffande skattebeslag och skatteförverkandegäller samtma
gällerföremål för skattebeslag; detförsäljning egendom närärsomav

fall enskildförtida försäljning egendom kan i göraävenett enav
beskattningsmyndighe-ansökan till länsrätten. Vid fara i dröjsmål kan

interimis-då fråga skatteförverkande fattadet är ettten utom om -
Ägare tillskyndsamt skall underställas länsrätten.tiskt beslut som

beskattningsmyndighe-omhändertagen överklagaegendom rätt attges
och beslut angående kostnadsansvar.omhändertagandebesluttens

hanteringVidare införs bestämmelser angående länsrättensvissa av
på detta områdemål beträffande undantagande handling; regleringenav

med vad gäller enligt lagen 1994:466överensstämmer omsom
beskattningsförfarandet tvångsåtgärds-särskilda tvångsåtgärder i

lagen.
fall därBeskattningsmyndigheten i länsrätt i sådanaär ävenpart

beskattningsmyndig-fattats myndighet;beslut i första instans annanav
skall föra myndighe-heten får dock besluta den andra myndighetenatt

bestämmelser partsställning vidtalan. Vidare införs särskildatens om
lokalkontroll, omhändertagande,transportkontroll enskild plats,

förtida försäljning egendomskattebeslag, skatteförverkande samt av
saknar käntföremål för skattebeslag; okänd ellerär ägaren äromsom

innehadehemvist i landet fâri stället den partsenast varasom varorna
fattas skall docki länsrätten. Innan beslut skatteförverkandeom

falllänsrätten försök delge egendomen; i detill ägarengöra ägarenatt
föreläg-till inte skall istället utfärdaegendomen känd länsrättenär ett

och Inrikes tidningar.gande i Post
handläggning,lagen införs särskilda bestämmelser skyndsamI om

fatta interimistiska muntlig förhandling.möjlighet beslut ochatt
införs också möjlighet överlämna mål angåendeDet att tran-en

omhändertagande,sportkontroll enskild plats, lokalkontroll,
skattebeslag; skatteförverkande och förtida försäljning egendomav

behöriga domstolen tillföremål för skattebeslag från denärsom annan
domstol.

prövningstillstånd vid fullföljd tillDet uppställs inget krav
kammarrätt.
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användningbruk ochinförsel för privatKontroll avav

mineralolj eproduktermärktaav

kontrollbeträffandeförslag bestämmelserVi lärrmar också till avnya
mineraloljeproduk-märktainförsel för bruk och användningprivat av

ter.
beskattningvissa i lagen 1565Vi föreslår ändringar 1994: avom

från landoch tobaksvarorprivatinförsel alkoholdrycker ärsomav
för inprivatinförsellagen. Deni Europeiska unionenmedlem ensom

skallnämnda lagföreligger enligtför vilken skattskyldighetvara
tullplatsbemannadinförseln. Om införselndeklarera detta vid görs

skallfalldeklarationen lämnas till tulltjänsteman. Iskall annat
hanskall dåbeskattningsmyndigheten; dendeklarationen lämnas till

Punkt-efter införseln.myndigheten sju dagarinkommit till senast
de falldeklaration lämnas. Ii samband medskatten skall betalas att

punktskattenbeskattningsmyndigheten skalldeklarationen lämnas till
fall deklarationensärskilt konto. I debetalas insättning ettgenom

punktskattentullplats skalltill tulltjänsteman vid bemannadlämnas
situationerskall i dessatullmyndigheten; tullmyndighetenbetalas till

punktskatten.besluta och uppbäraom
beträffandeför kontrollTransportkontroller f°ar genomföras även

alkoholvaror och tobaksvarorbruk; det gällerinförsel för privat när
beträffandeHärvid gällerplats enskild plats.dock endast änannan

vissskyldigheter ibefogenheter och enskildsbeskattningsmyndighetens
besluts-transportkontrollutsträckning bestämmelserna samtom

hantering.samband med yrkesmässigbehörighet im.m.
transportkontrollerBeskattningsmyndigheten får i samband med

punktskatteplikti-omhändertagande och skattebeslagfatta beslut avom
för privatoch enskild fört i landetalkoholvaror tobaksvaror somga

beslutabeskattningsmyndighetenfår ansökanbruk. Länsrätten av
föremålalkoholvaror och tobaksvarorskatteförverkande ärsomom av

egendomskatteförverkande fårför skattebeslag. Beslutet avseom
punktskatt belöpermotsvarande värdet den samtvarornasomav

särskild avgift enligt privatinförsellagen.dröjsmålsavgift och
transportkontrollmedBeskattningsmyndigheten får i samband

mineraloljeprodukter fatta beslutbeträffande privatinförsel omav
befogenhetHärvid gäller beträffande myndighetensomhändertagande.

rättigheter bestämmelserna omhän-och enskilds skyldigheter och om
hantering iyrkesmässigi samband med kontrolldertagande av

ansökanfår beskattningsmyndighetenstillämpliga delar. Länsrätten
skattebeslag och skatteförverkande.besluta om
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Annan skattemyndighet och tullmyndighet får medverka i beskatt-
ningsmyndighetens transportkontrollverksamhet genomföraattgenom
kontroller för beskattningsmyndighetens räkning. Härvid har myndig-
heterna kontrollbefogenheter beskattningsmyndigheten;samma som
beskattningsmyndigheten får också skattemyndighetuppdra arman
eller tullmyndighet fatta beslut för beskattningsmyndighetensatt
räkning i visst ärende eller i viss Tullmyndighet fårärenden.grupp av

fatta beslut skattebeslag föralkoholvaror och tobaksvaroräven om av
beskattningsmyndighetens räkning. Tulhnyndighet får också då införsel
för privat bruk alkoholvaror eller tobaksvaror bemannadgörsav
tullplats undersöka väska elleratt stanna, annatanmana person
handresgods företa kroppsvisitation det finns synnerliga skälsamt om

i Sverige obeskattad punktskattepliktig döljs i denatt anta att en vara
kontrollerades klädedräkt. Bestämmelserna biträde från polismyn-om
dighet och Kustbevakningen beträffandegäller transportkontrolleräven
införsel för privat bruk.

Många bestämmelserna yrkesmässig hantering gäller ocksåav om
beträffande privatinförsel. Således gäller bestämmelserna beträffande
punktskattekontrollregistret i huvudsak också denna punktskattekon-
trollverksamhet. undantag bestämmelsernaEtt transportföretagsär om
skyldighet lämna uppgifter bokningsregister; dessa skall såledesatt ur
inte tillämpas i privatinförselfallen. straftbestännnelsemaVissa ärav
också Således straftbestämmelsemadesamma. gäller beträffande brott

skyldighet anmaning och identifiera sig ävenmot att stanna att
beträffande dessa kontroller. skall deDessutom bestämmelser om
kostnadsansvar gäller vid kontroll yrkesmässig hantering ocksåsom av
gälla vid kontroll privatinförsel. Slutligen skall regler gällaav samma
beträffande omprövning, överklagande handläggning i domstol.samt
Förvaltningslagens bestämmelser och överklagandeomprövningom
skall således tillämpas beträffande ellerbeskattningsmyndighetens
tullmyndighets beslut skattebeslag beträffande ochalkoholdryckerom
tobaksvaror. Detsamma gäller beskattningsmyndighetens beslut om
omhändertagande beträffande mineraloljeprodukter och kostnads-

ansvar.
Som tidigare lämnar vissa förslag beträffandenämnts även

Ävenkontrollen användningen märkta mineraloljeprodukter.av av
dessa kontroller skall till den del de punktskattekontroller ståär- -
under beskattningsmyndighetens ledning; vad misstänkta brottavser

märkningsföreskrittema föreslår ingen ändring falli dessamot utan
skall fortsättningsvis de straffprocessuella bestämmelserna gälla.även
Kontrollema skall transportkontroller utförassättsamma som m.m.

beskattningsmyndigheten. Annan skattemyndighet, tulhnyndighet,av
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polismyndighet och Kustbevakningen får medverka kontrollverksam-i
heten utföra kontroller för beskattningsmyndighetensattgenom
räkning.

Beskattningsmyndigheten skall vid kontroll få undersöka transport-
medlets bränsletank och andra där det kan attutrymmen antas
mineraloljeprodukter förvaras. härvid få låstaMyndigheten skall öppna

föraren befälhavaren skall skyldigeller öppnautrymmen attm.m.; vara
låsta ochMyndigheten skall vidare eftersökautrymmen m.m.
granska påde handlingar behövs för kontrollen och tasom prov
mineraloljeprodukter. DåFör skall ersättning inteuttagna utges.prov
kontrollerna utförs myndighetenmyndighet skall haav annan samma
befogenheter beskattningsmyndigheten. och befälhavareFöraresom
båt skall skyldig anmaning legitimera sigatt stanna samt attvara
eller på godtagbart styrka sin identitet. Vid brott dessasättannat mot
skyldigheter skall dags- respektive penningböter kunna ådömas.
Bestämmelserna undantagande handling i skall gällaLPPom av
beträffande kontroller.dessa

Del Identitetskontroll vissa frågorochB
-

angående tillfällig handel

I del B lämnar förslag dels identitetskontroll, dels särskildom om
skattekontroll beträffande tillfällig handel.

kapitel redovisas våra16 överväganden beträffande identitetskon-
troll. Skattemyndigheten får befogenhet vid besök i verksamhets-att
lokaler i samband med skattekontroll begära befinneratt person som
sig på platsen skall legitimera sig eller styrka sin identitet på annat
godtagbart fråga kan sådanti ha sambandsätt, antas ettom personen
med den kontrollerade verksamheten kännedom hans identitetatt om

betydelse för kontrollen. besök samband medBegreppetär iav
skattekontroll omfatta såväl revisioner verksamhetsloka-iär avsett att
ler besök i andra sammanhang, exempelvis taxeringsbesök. Densom

bryter skyldighet identifiera penning-sig skall dömas tillmot attsom
böter. skall dockAnsvar inte ådömas Skattemyndigheten genastom
kunnat fastställa den tillfrågades identitet.

kapitel finns beträffandeI 17 förslag särskild skattekontroll av
tillfällig handel. Den upplåter plats för tillfällig handel skallsom vara
skyldig före det upplåtelse sker kontrollera huruvida denatt att som lönskar plats upplåten till sig innehavare F-skattsedel. Upplåta-är av
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befintligskall också skyldig infordra kopia F-attren vara en av
skattsedel i de fall -skattsedel inte finns föra anteckningarFsamt om
platshyrarens och i förekommande fall dennes företrädares nanm,

Äradress och telefonnummer. platshyraren juridiskpersonnummer, en
skall firma och organisationsnummer antecknas. Uppgif-ävenperson

skall bevaras sju kalenderår efter upplåtelsen skedde.i detterna att
upplåter plats för tillfällig handel skyldig på begäranDen är attsom

Skattemyndighetenlämna Skattemyndigheten ovanstående uppgifter.
kan fatta beslut påföra upplåtaren särskild avgift plats-attom en

fullgjort sinupplåtarens kontrollavgift med 000 kr denne intel om
kontroll- och anteckningsskyldighet. Avgiften får efterges detom
framstår fåruppenbart oskäligt den. Skattemyndighetenatt ta utsom
vidare besluta revision hos den har eller kan ha upplåtitantasom som
plats för tillfällig handel för kontrollera han har fullgjort sinaatt att

nämnda skyldigheter.ovan
Skattemyndigheten syfte identifierafår i enskild kanatt antassom

bedriva tillfällig handel besluta identifieringsbesök. Vid sådantettom
besök f°ar Skattemyndigheten, efterfråga identitet,utöver att persons
kontrollera innehav och frågorF-skattsedel ställa verksamheten.av om
Den befinner sig platsen skyldig på skattemyndighetensär attsom
begäran legitimera sig eller godtagbart styrka sin identitet;sättannat
denna skyldighet skall åvila endast grunddock skäligperson som
kan ha sådant samband med den kontrollerade verksamhetenettantas

kännedom hans identitet kan betydelse för skattekontrol-att om vara av
len. bryter skyldigheten identifiera sig kunnaDen skallmot attsom
dömas till penningböter.

Protokoll skall föras identiñeringsbesök.över
skattemyndigheten förDet i det län där upplåtelsen platsenär av

tillfällig handel behörig fatta beslut enligt lagenärgörs samt attattsom
beslut. Myndigheten får dock uppdra skattemyndig-ompröva annan

het fatta beslut i ställe i ärendedess visst eller vissatt ett en grupp av
ärenden. Myndigheten får också skattemyndighetuppdra annan som
fattat beslut enligt lagen beslutet. Förutsättningen föromprövaett att
överlämnande beslutanderätt myndigheten medgerden andraär attav
det och det inte innebär avsevärd olägenhet för enskild. Beslutatt om
platsupplåtarens kontrollavgift beslut överläm-nyssnämndasamt om
nande beslutanderätt till skattemyndighet f°ar överklagas hosav annan
länsrätten.
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Del A

beträffandeFörfattningsförslag
punktskattekontrollen m.m.

Förslag till

punktskattekontrollLag m.m.om

tobaksvaroravseende alkoholvaror,
eproduktermineraloljoch

föreskrivs följHärigenom

bestämmelserkap. Allmänna1

tillämpningsområdeLagens m.m.

sådanpunktskattekontrollvidlag tillämplig§1 Denna är som avser
rådets direktivomfattaspunktskattepliktigahantering varor som avav

allmänna för punkt-reglerfebruari 199292/l2/EEG den 25 omav
och övervakninginnehav, flyttningskattepliktiga och avvaror om

96/99/EG2.varor, Genomdirektivändrat rådetssådana senast genom
direktiv.genomförs delar dettadenna lag av

tillämpliga beträffandei denna lagBestämmelserna är
punktskattepliktigayrkesmässig hantering varor,av

ochdistansförsäljning punktskattepliktiga varorav
punktskattepliktiga med deprivat brukinförsel för varorav

i kap.inskränkningar 13som anges

ochalkoholvaratobaksvara,punktskatteplikzig2 § Med avsesvara
mineraloljeprodukt.

lageni andra stycketlMed tobaksvara §vara som angesavses
tobaksskatt.1994: 1563 om

1 Celex 392140012.EGT L 76, 23.392, 1nr s.
2 Celex 396L0099EGT 11.1.1997, s.l2Lnr
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Med alkoholvara i lagen 1994: 15642-6 §§avses vara som anges
alkoholskatt.om

mineraloljeprodukt bränsle i kap.Med l 3 §avses som anges a
lagen skatt energi.1994: 1776 om

handling skrift3 § Med framställning i eller bild samtavses upp-
tagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endastsättannatsom
med tekniskt hjälpmedel.

Med ledsagardokument sådant ledsagardokument skallavses som
medfölja enligt det i angivna direktivet.l §transport

bevis ställd säkerhet sådant dokument iMed avses som angesom
artikel i det i angivna direktivet.18.3 1 §

Med transportmedel fordon, fartyg, luftfartyg och tåg.4 § avses
Med fordon förstås sådant motordrivet fordon, släpfordon,

terrängfordon och efterfordon i vägtrañkkungörelsen2 §som avses
1972:603.

förMed fartyg varje farkost används eller kan användasavses som
transport vatten.

Med luftfartyg varje farkost används eller kan användasavses som
för lufttransport.

förare fordon.Med förareavses av
Med befälhavare befälhavare fartyg och luftfartyg samtavses

tågbefälhavare.

enligt5 § Med enskild plats mark inte offentlig platsäravses som
ordningslagen och trädgård, parkeringsplats1993: 1617 utgörsom
eller uppställningsplats för fordon, förupplagsplats eller platsarman

pålastningellerav- av varor.
allmänMed flygplats flygplats för allmänt bruk.avses

Oavsett vad stadgas i första stycket område på bangård ochärsom
allmän flygplats inte enskild plats.att anse som

Med skattskyldig vid punktskat-6 § yrkesmässig hanteringavses av
tepliktig den skattskyldig enligtärvara som

första stycket eller lagen tobaksskatt,9 l-5 27 1994:1563§ § om
första stycket8 l-5 eller 7 eller 26 lagen 1994:1564§ § om

alkoholskatt samt
första4 kap. stycket eller eller lagen 1994:1776l § l-5 7 2 § om

skatt på energi.
Med skattskyldig vid införsel för privat bruk punktskatte-avses av

pliktig vara
den skall betala skatt enligt lagen beskattning1994:1565som om
privatinförsel alkoholdrycker och fråntobaksvaror land ärav av som

medlem i Europeiska unionen och
den skattskyldig enligt kap. lagen4 l 8 1994:1776§ärsom om

skatt energi.
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iSkattemyndighetenbeskattningsmyndighet7 § Med avses
Dalarnas län.

Dalarnas län.länsrätt Länsrätten iMed avses

Proportionalitet

fattas skälen föråtgärd enligt denna lag får endast8 § Beslut omom
innebäråtgärden intrång eller i övrigt åtgärdendetuppväger men som

för enskild.

ochinförsel för yrkesmässig användningGränsdragningen mellan
införsel för brukprivat m. m.

mellanfinns hur gränsdragningenbestämmelser9 § I 10-12 §§ om
privat bruk skallinförsel yrkesmässig användning och införsel förför

lag.vid tillämpningen dennagöras av

yrkesmässiginförsel har gjorts förVid bedömning10 § av om
bruk skall hänsyn tillanvändning eller för privat tas

innehavarens kommersiella status,
skälet till innehavet,

finns,den plats där varan
det använda transportsättet,

tillhandlingar hänför sig varan,som
beskaffenhet samtvarans

omfattningen införseln.av

överstiger cigarretter, 400Om införsel tobaksvaror 80011 § st stav
gjordröktobak skall dencigarriller, cigarrer eller 1200 anses vara

det. Vidför yrkesmässig användning, inte starkare skäl talar emotom
skall varje behandlas förbedömningen varuslag sig.

spritdrycker, 2012 Om införsel alkoholvaror överstiger 10 liter§ av
literliter mellanklassprodulcter, liter vin högst90 60 mousseran-varav

yrkesmässigvin skall gjord förde eller 110 liter öl den anses vara
bedömningeninte starkare skäl det. Vidanvändning, talar emotom

skall varje varuslag behandlas för sig.

Undantagande handlingar från granskning m.av m.

Granskning handlingar, med stöd denna lag,13 § görssom avav
omfattar enskilds begäran inte

kap. rättegångsbalkenhandling inte får i beslag enligt 227 §tassom
och



Författningsförslag44 del A SOU 1997:86

handling med betydande skyddsintresse, handlingensettarman om
innehåll på grund särskilda omständigheter inte bör komma tillav

kärmedom.annans
IEnskild får begära handling, han inte skalläven att som anser

omfattas kontrollen, skall frånundantas granskning.av
Handling i första stycket f°ar undantas2 endastsom avses om

handlingens skyddsintresse dess betydelse för kontrollen.är större än

§ Enskild skall14 upplysas möjligheten begära handlingatt attom
skall frånundantas granskning.

15 § Om handling eller fråndel handling undantagitsen en av
granskning, får innehållet inte återges eller åberopas vid redogörelse för
granskningen eller inför myndighet. Detta gäller ävenarmars om en
handling, beslut länsrätten, återlänmats efter det den begärtsutan attav
undantagen.

Vid granskning16 § upptagning för automatisk databehandling fårav
endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas behövssom
för tillgodose ändamålet med åtgärden. Granskningen intefåratt
genomföras via telenät.

Bestämmelserna i och2-4 6 lagen 1987:1231 automatiskom
databehandling vid taxeringsrevision, tillämpas vid eftersökning,m.m.
granskning och omhändertagande upptagning för automatiskav
databehandling enligt denna lag.

2 kap. Transportkontroll och lokalkontroll

Punktskattekontroll1 § enligt denna lag får göras transport-genom
kontroll eller lokalkontroll.

kap.I 3 finns bestämmelser omhändertagande vid transportkon-om
troll och lokalkontroll. I kap. finns bestämmelser4 särskildaom
kontrollbefogenheter.

Transportkontroll

2§ Punktskattepliktig flyttas enligt det förfarande förvara som
skatteuppskov fastställs i det i kap. angivna direktivet, skalll l §som
åtföljas ledsagardokument ioch förekommande fall bevisettav om
ställd säkerhet.

3§ Transportkontroll får genomföras dels beträffande pågående
dels då på-, eller omlastas i direkt anslutning tilltransport, varor av-
Transportkontroll får genomföras på enskild plats.transport. även

Transportkontroll på enskild f°arplats dock endast det integöras ärom
möjligt genomföra behövlig punktskattekontroll med stödatt av
revisionsbestämmelsema i lagen 1984:151 punktskatter ochom
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tvångsåtgär-särskilda1994:466prisregleringsavgitter eller lagen om
beskattningsförfarandet.der i

undersökatransportkontrollfår vidBeskattningsmyndigheten4 §
tankcontainer,transportmedel,iellerlåda, behållare annat utrymme

kan förvaraspunktskattepliktigälpmedel därtransporthjeller vara
granskaocheftersökafår vidareMyndighetenunder transport.

handlingsäkerhet ochställdledsagardokument, bevis somannanom
ochundersökabeskattningenförbetydelsekan tasamt provavvara

hjälpmedelteknisktgranskningen användafår vidMyndighetenvara.
transportmedlet.finns isom

tjänstemananmaningskyldig5 § Förare är att starma som ges av
tullrnyndighetskattemyndighet,beskattningsmyndigheten,vid annan

polismyndighet.eller
anmaningskyldigfartygBefälhavare är att stanna ges avsom

Kustbevakningen.vidpolisman eller tjänsteman

medföljerskattskyldigeller befälhavare6 § Förare samt som
begäranbeskattningsmyndighetensskyldigaär atttransporten

identitet.sinstyrkagodtagbarteller pålegitimera sig sättannat
medföljergällerDetsamma samttransporten personsomannan person

utförs.transportkontrolldärenskild platssigbefinnersom
endaststycket åvilarenligt förstaidentifiera sigSkyldighet att

samband medsådanthaskälig grund kan ettantasperson som
transporthj älp-container, tank,transportmedel,undersöktellerstannat

betydelsehans identitet kankännedommedel eller att vara avomvara
punktskattekontrollen.för

ledsagardoku-skyldig tillseeller befälhavare7 § Förare är att att
enlighet medisäkerhet medföljerställdbeviseller transportment om

tillhandahållaeller befälhavaretransportkontroll skall förare2 Vid
dokument.nämndabeskattningsmyndigheten

inte befälhavareenligt första stycket gällerSkyldighet transport-
transportmedel,andratrafik befordraryrkesmässigmedel isom

tankar.containrar eller

kontrollerasskallbefälhavare eller till8 § Förare, ägare vara som
behövs fördentransportkontroll förskall vid transport somansvara

återinpackninguppackning ochförkontrollen samt av vara.ansvara
nyttjande-plats ellerenskildtill ellerbefälhavare,Förare, ägare vara

förekommande falltill enskild plats skall irättshavare
älpmedel,transporthjtank ellertransportmedel, container,öppna som

ochtillslutitslåst eller har sättär annat
tillträde till enskild plats.myndighetenbereda

behållare ellerlåda,stycket gällerSkyldighet enligt andra annatäven
tankcontainer, ellertransportmedel,finns i tran-utrymme som

enskild plats.sporthjälpmedel eller
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Skyldighet enligt andra stycket gäller denl endast i utsträckning
enskild förfogar den i punkten nämnda egendomen. Skyldig-översom

het enligt andra stycket 2 gäller endast för enskild förfogar översom
den enskilda Skyldighetplatsen. enligt styckettredje gäller endast den

förfogar lådan, behållaren elleröver utrymmet.som

Lokalkontroll

Beskattningsmyndigheten9 § får lokalkontroll eftersökagenom
punktskattepliktig det finns skälig anledning att anta attvara om

punktskatt beträffande inte betalad i Sverige ellerärvaran
i laga ordning ställd säkerhet beträffande saknas ellervaran

inte kan infrias.
Lokalkontroll får endast inte möjligtdet genomföragöras är attom

behövlig punktskattekontroll med stöd revisionsbestämmelsema iav
lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter eller lagenom
1994:466 särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.om

Lokalkontroll10 § f°ar i lokal därtill hörande enskildgöras samt
plats, där finnsdet skälig anledning punktskattepliktigatt anta att vara
yrkesmässigt avsänds, tillverkas, bearbetas eller förvaras.tas emot,

§ Beskattningsmyndigheten fårll vid lokalkontroll undersöka
där punktskattepliktig fårkan fmnas. Myndighetenutrymmen vara

vidare undersöka och Vid lokalkontroll f°ar äventa prov vara.
i transportmedel, container, tank eller transporthjälpmedel,utrymmen

finns i lokalen eller platsen, undersökas.som
Beskattningsmyndigheten får vid lokalkontroll eftersöka och granska

ledsagardokument och bevis ställd säkerhet. Detsamma gällerom
handling kan betydelse för beskattningen. Myndig-annan som vara av

heten får vid granskningen använda tekniskt hjälpmedel påfinnssom
platsen.

befinner12 § Den sig på plats där lokalkontroll skyldiggörs ärsom
på beskattningsmyndighetens begäran legitimera sig eller påatt annat

godtagbart styrka sin identitet.sätt
Skyldighet identifiera sig åvilar endast skäligpåatt person som

grund kan ha sådant samband med kontrolleradantas ett attvara
kännedom hans identitet kan betydelse för punktskattekon-om vara av
trollen.

13 § Den eller innehar nyttjanderätt till den plats därägersom
lokalkontroll eller till skall kontrolleras skallgörs ägare vara som

för uppackning och återinpaclming Agare tillansvara av varan.
punktskattepliktig påträffas också ansvarig för denärvara som

behövs för kontrollen.transport som
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lokalkon-den plats därnyttjanderätt tilleller inneharDen ägersom
iskall vidarekontrollerasskalltilltroll eller ägaregörs somvara

fallförekommande
transporthj älpmedel,transportmedel, container, tank elleröppna som

ochlåst har tillslutitseller sättär annat
enskild plats.ellertillträde till lokalbereda myndigheten

ellerbehållarelåda,stycket gällerSkyldighet enligt andra l även
container, tank,transportmedel,finns i tran-annat utrymme som

enskild plats.lokal ellersporthj älpmedel eller
utsträckningendast i denstycket gällerSkyldighet enligt andra l

Skyldig-egendomen.punkten nämndaförfogar den ienskild översom
förfogarför enskildstycket gäller endasthet andra 2 över.enligt som
stycket gällerenligt tredjeSkyldighetenskilda platsen.lokalen eller den

lådan, behållaren ellerförfogarendast den utrymmet.översom

beslutverkställighetbestämmelser beträffandeSärskilda omav
transportkontroll eller lokalkontroll

fårlokalkontrolltransportkontroll ellergenomförandeVid14 § av
beskattningsmyndigheten

älpmedel,transporthjcontainer, tank ellertransportmedel,öppna som
låst har tillslutitseller sätt,är annat

inte bostad,tillträde till lokalbereda sig ärsom
enskild platssig tillträde tillbereda samt

transporthjälpmedel, lokaltank,transportmedel, container,försegla
enskild plats.eller

låda, behållareoch gällerförsta stycket l 4Behörigheten enligt även
tank,transportmedel, container,finns ieller annat utrymme som

enskild plats.lokal eller påtransporthjälpmedel eller

lokalkontrollenskild plats ochtransportkontrollBeslut15 § om
verkställas mellan kl.skäl,det föreligger särskildafår inte, utan att

och kl.19.00 08.00.

skatteförverkandeochOmhändertagande, skattebeslag3 kap.

Omhändertagande

transportkontroll tillfälligtvidBeskattningsmyndigheten får1 § ta
container, tank,transportmedel,transporteradhand transport-vara,om

behövsdetmedförts vidhjälpmedel och handling transporten omsom
transportkontroll.omhändertagande vidpunktskattekontrollenför

ochkap. 6-8 14bestämmelserna i 2 §§.Härvid gäller
handlokalkontroll tillfälligtf°ar vidBeskattningsmyndigheten ta om

och handlingtransporthj älpmedelcontainer, tank,transportmedel,vara,
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omhändertagande vidpunktskattekontrollenförbehövsdetom
14l §§.i 2 kap.bestämmelsernagällerHärvidlokalkontroll.

punkt-detefterbeståfårhandling attOmhändertagande ävenav
behövs ihandlingentidunder dengenomförts,skattekontrollen som

1984:151lagenlag,enligt dennaärendeelleri målbevishänseende
1994:1563prisregleringsavgifter, lagenochpunktskatter omom

lagenelleralkoholskattom1994:1564tobaksskatt, lagen
energi.skatt1994:1776 om

emballage,fårhandlingochomhändertagande ävenVid2 § varaav
hand.förvaringsmaterialbehållare och tas om

hjälpmedeltekniskthandling f°aromhändertagande ävenVid somav
Sådanthand.uppfattaskunnaskallhandlingen tasbehövs för att om

skälsynnerligafinnsdetendastdockfåromhändertagande göras om
för detta.

fattasalltidskallomhändertagandeBeslut3 § om
deninomhar avslutatsintelokalkontrolltransportkontroll ellerom

eller inomstycketförstakap. 1enligt 9 §förordnatdomstoltid sexsom
påbörjades,kontrollenfrån dettimmar att

lokalkontroll ellerdärplatsfrån denförflyttashandlingellervaraom
ellerenskild platstransportkontroll på görs

kvarhållabehovfinnstransportkontroll ettvid attdet avenom
befordrayrkesmässigtanvänds förtransportmedel, att passagera-som

hållas.avgångstid inte kanordinarieså attre,

förupptagningomfattarhandlingomhändertagandeOm4§ av
exemplarmöjligt,detskall,databehandlingautomatisk är ett avom

innehavaren.hoskvarupptagningen lämnas

förvarasskallomhändertagandeföremål förEgendom5 § är avsom
myndighetenuppdragfått ibeskattningsmyndigheten eller den avsom

flyttasbehovvidf°aregendomOmhändertagenförvaringen.skötaatt
magasineras.ellerkontrollställelämpligttill

underståväl ochvårdasskallegendomOmhändertagen noggrann
tillsyn.

skattebeslagförFörutsättningarna

emballa-medpunktskattepliktigskattebeslagBeslut6 § varaavom
transportmedel,förvaringsmaterialbehållare eller samtannatge,
vidtransporthjälpmedel, transporteller använtscontainer, tank avsom

framgårdet intefattasfär attomvaran,
ochSverigebetalad ibeträffandepunktskatt ärvaran

infrias.och kanordninglagaställts ibeträffandesäkerhet varan
punktskattframgårdetfattasfår inteskattebeslag attBeslut omom
punktskattSverige elleriskall betalasintebeträffande omvaran
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beträffande erläggs i tid. Medgivet anstånd betalarätt attvaran
för skattebeslag.punktskatt beträffande inte hinderutgörvaran

överstiger detbeslut skattebeslag får värdeEtt ettom avse som
värde i första stycket.7 §som anges

för skatteförverkandeFörutsättningarna

motsvarandebeslut skatteförverkande får egendom7 § Ett om avse
värdet av

punktskatt enligt bestämmelserna i lagen 1994: 1563den omsom
alkoholskatt eller lagentobaksskatt, lagen 1994:1564 om

skatt de punktskatteplilc-1994:1776 energi beräknas belöpaom
tiga varorna,

tillägg på fyrtio den punktskatt i lett procent samtangesav som
haft.sådana kostnader för förfarandet enligt kap.8 statensom

skatteförverkande framstår obilligt med hänsynOm beslutet om som
omständigheter får värdettill ekonomiska situation eller övrigaägarens

första jämkas.enligt stycket

emballage,Punktskattepliktig f°ar, tillsammans med8 § vara
behållare eller förvaringsmaterial, förklaras skatteförverkadannat om
det inte framgår att

punktskatt beträffande betalad i Sverige ochärvaran
säkerhet och kan infrias.beträffande ställts i laga ordningvaran

punktskattepliktiga inte täcker värdeOm värdet på den detvaran
container,i första stycket f°ar transportmedel,7 1§ ävenangessom

tank eller transporthjälpmedel, vidanvänts transportsom av varan,
skatteförverkas.

Särskild skatteförverkad bestårtill egendom förklarats,rätt som om
inte den särskilda förklaras skatteförverkad. Sådanäven rätten rätt som
vunnits utmätning betalningssäkring upphör egendo-ellergenom om

förklaras skatteförverkad såvida det inte särskild anledningmen av
skallförordnas skall bestå. beslut skatteförverkandeIrättenatt om

anteckning bestående särskild rätt göras.om

Beslut skatteförverkande får inte fattas9 § om
tid,punktskatt enligt första stycket betalas i7 l§ rättom

idet framgår punktskatt beträffande inte skall betalasattom varan
Sverige,

punktskatt första stycket förfallit till betalninginnan enligt 7 l§
eller

under den tid för vilken anstånd betala punktskatt enligt 7 §att
första stycket medgivits.l
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vid skatteförverkandeSkydd för godtroende ägare

skatteförverkasPunktskattepliktig får inte§10 ägarevaransomvara
övrigtomständigheterna igrund förhållandena vid förvärvet samtav

inte insåg eller borde ha insett
ochskall beskattas i Sverigeatt varan

Sverige.beträffande inte har betalats ipunktskattatt varan
beträffande till egendomenligt första stycket gällerDet ägaresom

särskild till egendom.gäller beträffande den innehar rättäven som

transporthjälpmedel fårtank ellerTransportmedel, container,11 §
omständigheterna insåggrundskatteforverkas endast ägarenom av

eller borde ha insett
punktskattepliktigavsågatt transporten vara,

Sverige ochskall beskattas iatt varan
betalats i Sverige.punktskatt beträffande inte haratt varan

tillförsta gäller beträffande egendomenligt stycketDet ägaresom
beträffande innehar särskild till egendom.gäller den rättäven som

Förhållandet till brottsutredningar

eller omhänder-skatteförverkande, skattebeslag§ Beslut12 om
egendomen beslag-handling f°ar inte fattastagande äränannatav om

brottsutredning eller brottmål.i samband medtagen
brottsutredning elleri samband medOm beslut beslagett om

för skatte-beträffande föremålbrottmål meddelas egendom ärsom
gäller beslutbeslag, skall beslutet skattebeslag hävas. Detsammaom

omhändertagande handling.änannatom av

Förfarandet föremål för skattebeslagmed egendom ärsom

föremål för skattebeslag skall förvaras§ Egendom13 är avsom
beskattningsmyndigheten fått i uppdrag myndigheteneller den avsom

får härvid magasineras. Om det kansköta förvaringen. Egendomenatt
kvar iske fara och eljest lämpligt f°ar dock egendomen lämnasärutan

kvar i innehavarensinnehavarens besittning. Egendom lämnassom
framstårbesittning skall förseglas eller märkas det inte somom

obehövligt.
kvar hansInnehavaren f°ar inte överlåta egendom lämnats isom

stårförfogabesittning. Han får inte heller denöver sättannat som
i strid beslutet skattebeslag.mot om

ståskall vårdas väl ochEgendom föremål för skattebeslagärsom
under tillsyn.noggrann
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Förtida försäljning föremål för skattebeslagegendom ärav som

Är egendom föremål för skattebeslag för försäm-14 § är utsattsom
ring eller värdenedgång får den begär detägaren genastannan om
säljas. Om försäljning inte påkallas får beskattningsmyndig-ägarenav
heten ansöka tillstånd till försäljningen hos länsrätten.om

uppgåOm kostnaderna för förvaringen uppgår till eller beräknas till
betydande belopp i förhållande till egendomens värde får beskattnings-
myndigheten eller till förvarad ansöka hos länsrättenegendomägaren

egendomen skall säljas.att genastom
Vid prövningen skatteförverkandet skall intäkterna från förtidaav

försäljning träda istället för den försålda egendomen.

Lösen

Vid prövning skatteförverkande får länsrätten yrkande15 § av av
skattebeslagtill egendom föremål för förordna lösenägare är attsom

motsvarande det värde i skall betalas i stället för7 § attsom anges
egendomen skatteförverkas.

skall betalas månad efter det beslutetLösen lösensenast atten om
vunnit laga kraft. Om betalning inte erläggs inom denna tid skall
egendomen skatteförverkad.anses vara

När lösen erlagts skall egendomen överlämnas till dess ägare.genast

Förfarandet med egendom föremål för skatteförverkandeärsom

16 § Sedan beslut skatteförverkande vunnit laga kraft skallom
beskattningsmyndighetensegendomen försäljas försorg. Härvidgenom

skall förbehåll för sådan beskattningsmyndigheten vidgöras av
försäljningstillfället känd rättighet tredje stycket.gäller enligt 8 §som

Försäljningsintälctema skall för betala det värde enligtanvändas att
för vilket7 skatteförverkande Härvid skall avräkning först§ gjorts.

för den punktskatt i första stycket och därefter7 lgöras §som anges
för de kostnader för förfarandet första stycketi 7 §som anges
Slutligen skall avräkning för i förstadet tillägg 7 §göras angessom

Omstycket egendom sådan kan säljas f°arkvalitet den inteär attav
den istället förstöras. Avräknade intäkter tillfaller staten.

Överskjutande17 § intäkter vid försäljning till denskall utges vars
skatteförverkats,egendom denne vid tidpunkten för försäljningenom

känd beskattningsmyndigheten. Då iegendom 8 §är av som avses
andra stycket skatteförverkats skall Överskjutande intäkter i första hand

till till sådan Om fått skatteför-egendom. flera egendomägareutges
verkad skall och erhålla ersättning till värdet deni proportionvar en av
egendom skatteförverkats från honom.som

Overskjutande intäkter inte kunnat fördelas enligt första stycketsom
skall återbetalas till kostnadsersätming enligt kap.den erlagt 8 1som



SOU 1997:86del AFörfattningsförslag52

kostnads-flera erlagterlagt. Omkostnader denneavseende deoch 2
till denproportionåterbetalning ierhållaskall ochersättning envar

kostnadsersättning han erlagt.
första stycketenligtkunnatöverskjutande intäkter inteOm utges

från försäljningenårstycket inomenligt andraåterbetalaseller ett
kvarståråterbetalningeftergäller dettillfaller de Detsammastaten. om

intäkter.överskjutande

kontrollbefogenheterSärskildakap.4

punktskattekon-behövs förfår detBeskattningsmyndigheten1 § om
trollen

yrkesmässig,kanelleruppsikthålla är antasöver transport varasom
skugga person,
ställa frågor och

kanplats där detuppsikt lokal ellerhålla attantasöver annan
avsänds, tillverkas,yrkesmässigtpunktskattepliktiga emot,tasvaror

eller förvaras.bearbetas

Punktskattekontrollregistret5 kap. m.m.

ändamålPunktskattekontrollregistrets

iändamål 2för de §Beskattningsmyndigheten får1 § angessom
punktskatte-databehandlingautomatiskmed hjälpföra registerett av

kontrollregistreü.

vidfår användasPunktskattekontrollregistret2 §
lokalkontroll,transportkontroll och

skatteförverkande,skattebeslag ochomhändertagande,
ikontrollbefogenhetersådana särskildautövande som avsesav

kap.4 1
enligtskatteupplagupplagshavare ochprövning och tillsyn överav

och lagentobaksskatt, 9 ll1994:1563och 12 lagen10 §§ om
lagenochkap. 3 5 §§alkoholskatt 41994:1564 samtom

energi eller1994:1776 skattom
enligtregistreradprövning och tillsyn varumottagareöverav

1994:1564tobaksskatt, lagen121994: 1563 §13 lagen§ omom
skatt på energi.1994:1776lagenalkoholskatt kap. 64 §samt om

enskildsinnehålla uppgiftfår intePunktskattekontrollregistret om
filosofiskaelleråsikter, religiösapolitiskaetniska urspnmg,ras,

sexualliv.fackförening, hälsa ellermedlemskap iövertygelse,
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Punktskattekontrollregistrets innehåll

Punktskattekontrollregistret3 § får beträffande transportkontroll och
lokalkontroll innehålla

uppgift beskattningsmyndighetens beslut, dock inte skälen förom
beslutet, och detta har underställts länsrätt,om

uppgift domstols beslut, dock inte skälen för beslutet, ochom om
detta överklagats eller vunnit laga kraft,

uppgift tid och plats för kontrollen,om
uppgift beslutande tjänsteman vid skattemyndighet eller tull-om

myndighet,
identifikationsuppgifter beträffande genomsökt transportmedel

eller transporthjälpmedel och till detta,ägare
identifikationsuppgifter beträffande genomsökt tankcontainer eller

och till denna,ägare
identifikationsuppgifter beträffande genomsökt lokal eller plats,
identifikationsuppgifter beträffande och nyttj anderättshavareägare

till genomsökt lokal eller plats,
uppgift punktskattepliktig påträffats eller inte,om vara

uppgift10. påträffad punktskattepliktig samtom vara
l identifikationsuppgifter beträffande och skattskyldig tillägare
punktskattepliktig vara.

Vid transportkontroll får registret dessutom innehålla identifikations-
uppgifter beträffande förare eller befälhavare.

Punktskattekontrollregistret får också innehålla uppgift vid tran-ur
medfört ledsagardokument beträffande och punktskatte-sport namn

för avsändare och avsändarland, destinationsland,mottagare,nummer
avsändningsdag, transporttid, leveransplats, säkerhet och Varubeskriv-
ning. Om någon dessa uppgifter vid kontroll visar sig felaktigav vara
får anteckning härom i registret.även göras

4 § Punktskattekontrollregistret får, med den begränsning som anges
i andra stycket, beträffande omhändertagande innehålla

uppgift beskattningsmyndighetens beslut, dock inte skälen förom
beslutet, och beslutet överklagats,om

uppgift beslutande tjänsteman skattemyndighetvid eller tull-om
myndighet samt

uppgift domstolsbeslut, dock inte skälen för beslutet, ochom om
detta överklagats eller vunnit laga kraft.

Registrering i punktskattekontrollregistret får inte beträffandegöras
beslut omhändertagande inte omfattar punktskattepliktigom som vara.

Om beslut omhändertagande hävs med stöd kap. andra3 12 §om av
fårstycket i punktskattekontrollregistret registrering diarie-göras av
eller motsvarande beteckning hos åklagarmyndighet.nummer

5 § Punktskattekontrollregistret får beträffande skattebeslag inne-
hålla

uppgift beskatmingsmyndighetens intebeslut, dock skälen förom
beslutet, och beslutet överklagats eller underställts länsrätt,om
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tull-skattemyndighet ellervidbeslutande tjänstemanuppgift om
myndighet,

såvitt datumansökanbeskattningsmyndighetensuppgift avserom
identifi-ochföremål för ansökanvilken egendomför ansökan, ärsom

egendomentillbeträffandekationsuppgifter samtägaren
och detför beslutet,skälendomstolsbeslut, dock inteuppgift omom

laga kraft.vunnitöverklagats eller
fårstycketandrakap. 12enligt 3 §skattebeslag hävsOm beslut om

ellerdiarienummerregistreringipunktskattekontrollregistret göras av
åklagarmyndighet.hosbeteckningmotsvarande

skatteförverkandebeträffandefårPunktskattekontrollregistret6 §
innehållalöseneller beslut om

såvitt datumansökanbeskattningsmyndighetensuppgift avserom
och identifi-ansökanföremål föregendomansökan, vilkenför ärsom

egendomentillbeträffandekationsuppgifter samtägaren
och detbeslutet,skälen fördock intedomstolsbeslut,uppgift omom

kraft.vunnit lagaelleröverklagats

uppgift beslutinnehållaPunktskattekontrollregistret f°ar§7 omom
för beslutet.dock inte skälentransporttillägg,

transpoitkontroll-beträffandefårPunktskattekontrollregistret§8
skyldighetenbrotttransportkontrollförseelseochbrott attmotsamt

innehållaenligt kap. 27 §stanna
och domendomskälen,brottmål, dock inteiuppgift dom omom

kraft,vunnit lagaöverklagats eller
strafföreläggandegodkäntuppgift samtom

åklagarmyndighet,hos polis- ellerärendeförekomstuppgift avom
identifika-beteckning ochmotsvarandeellersåvitt diarienummeravser

misstänkt.beträffandetionsuppgift

ochtekniskainnehålla defårPunktskattekontrollregistret9 §
medändamåletför tillgodosebehövsuppgifteradministrativa attsom

registret.

bokningsregistertransportföretagstill uppgifterTillgång m.m.ur

containrar ellerfordon,befordrarTransportföretag10 § varor,som
lämnabeskattningsmyndigheten skyndsamtbegärantankar skall av

yrkesmässigkanelleruppgifter detaktuella är antas varaom som
och årtransport som

fordon,beträffandeidentifikationsuppgifter tran-transporterat
tank,transporteradcontainer ellersporterad

fordon,tillbeträffandeidentifikationsuppgifter transporteratägare
tank,transporteradcontainer ellertransporterad

fordon,förarebeträffandeidentifikationsuppgifter transporteratav
transporteraduppgift vara,om
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uppgift resrutt samtom
uppgift för betalning och bokning.sättetom

uppgifterTransportföretag behöver endast lämna sådana som
företaget tillgång till.redan har

Transportföretag får uppgifter så de läsbaralämna sätt görsatt
för beskattningsmyndigheten terminalåtkomst.genom

endastBeskattningsmyndigheten får begära uppgifter enligt 1011 § §
punktskattekontrollverksam-uppgifterna kan ha betydelse förantasom

heten. Uppgifterna får särskilt utsedd tjänstemanbegäras endast av
beskattningsmyndigheten.

Beskattningsmyndigheten skall förstöra uppgiftergenast om
saknarlämnats deenskilda med stöd 10 §personer av omsom

betydelse för punktskattekontrollverksamheten.
punktskattekon-Beskattningsmyndigheten f°ar, det behövs förom

begränsning i andra styckettrollverksamheten, med den som anges
bearbeta och uppgifter punktskattekontrollregistret.lagra i

punktskattekon trollregistretTerminalåtkomst tillm. m.

punktskattekontrollregistret f°arTenninalåtlcomst till uppgifter i12 §
första och i denför ändamål i stycketendast de 2 §ges som anges

utsträckning i och13 14 §§.som anges

utförandeskattemyndighet, i arbetsuppgifter13 § Tjänsteman vars
transportkontroller och lokalkontroller, handläggning ärenden omav av

skattebeslag eller utövande de särskildaeller skatteförverkande av
ingår, får ha terrninalåtkomstkontrollbefogenhetema enligt kap. 14 §

till punktskattekontrollregistret.
beskattningsmyndigheten ellerTjänsteman utövarprövarsom

tillsyn upplagshavare och skatteupplag registreradeöver vannnot-samt
ifår ha terminalåtkomst till uppgift 3 9 §§.tagare avsessom -

Terminalåtkomst till uppgifter tredje stycket får docki 3 §som avses
finnas beträffande sådana i ledsagardokumen-endast fall där uppgifter

felaktiga.varittet

Tjänsteman Generaltullstyrelsens underrättelse- och14 § sam-
bandscentral f°ar ha tenninalåtkomst till punktskattekontrollregistret.

Utdrag punktskattekontrollregistretur m. m.

punktskattekontrollre-Utdrag eller upplysning innehållet i15 § ur om
gistret Riksskatteverket,skall lämnas, framställningnär görs av

Datainspektionen ellerJustitiekanslern, Riksdagens ombudsmän,
för myndighetallmän förvaltningsdomstol. gällerDetsamma som

medverkar i biträder beskattningsmyndighetens kontroll enligteller vid
denna lag.
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tillfår också lämnaspunktskattekontrollregistretUppgifter utur
för vissa slagregeringenutsträckningoch i denmyndigheterandra om

tillstånd till detta.fallför särskildaärenden och gerav

upplysningutdrag ellerfåenskildsVad gäller16 § rätt att omur
uppgiftbeträffande sådanpunktskattekontrollregistretinnehållet i som

gäller första3stycket och 8 3 §andra §tredje stycket, 5i §4 §avses
polisregisterl965:94stycket lagenförstastycket och 63 § m.m.om

inne-upplysningellerutdragframgår enskildsövrigtI rätt att omur
1973:289.datalagenpunktskattekontrollregistret 10 §hållet i av

punktskattekontrollregistretGallring av

andra styckena, 5första och §iUppgifter 3 4 §§ avsessom
deefter dettioskall gallrasochstycket 6 7andra attsamt

registrerades.
stycket ochtredjestycket, 5i tredje §Uppgifter 4 §avsersom

polisregister-enligtföreligger 14för detta §gallras skälskall8 § om
tiodock alltid gallrasskallUppgifterna1969:38.lamgörelscn senast

registrerades.år efter det deatt
efter dettvå årskall gallrasochi 10 llUppgifter attavsessom

registrerades.uppgifterna

Sambearbetning

frånfår hämtas inpunktskattekontrollregistrettillUppgifter18§
databehandling.automatiskmed hjälpregisterannat av

Transporttillägg6 kap.

skattskyldigepåföraskall denBeskattningsmyndigheten1 § en
transporttilläggsärskild avgift om

medföljersäkerhet intebevis ställdellerledsagardokument om
kap.följer 2 2utsträckningidentransporten avsom

1994:1563följer lagenanmälningsskyldighet 17 § omavsom
eller 4 kap.1alkoholskatt §1994:1564lagentobaksskatt, 16 § om

elleriakttagitsenergi inteskatt1994:1776fjärde stycket lagen om
lagentobaksskatt, 151563 §lagen 1994:säkerhet enligt 16 § om

1994:1776kap. lagenalkoholskatt eller 10 §41994:1564 omom
på föreskrivetinte ställtsskatt på energi sätt.

belöperde punktskatterfyrtioTransporttillägget är procent somav
belöpaeller kan antas varoma.

ordningmed i lagainkommerOm skattskyldige upprättatden2 § ett
beskattningsmyn-säkerhet tillställdbevisledsagardokument eller om
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förstaskall transporttillägg påförts med stöd ldigheten, §avsom
stycket eller undanröjas.l 3

ñånBeskattningsmyndigheten får medge befrielse3 § transport-
tillägget.framstår uppenbart oskäligttillägg det att uttaom som

befrielse frånundanröjande ochBestämmelserna4§ om av
haryrkande detta intetransporttillägg skall beaktas även om om

framställts.

skatt enligt 5 kap.Transporttillägg5§ sätttas ut samma som
prisregleringsavgifter.lagen 1984:151 punktskatter och

för skatter, tullar ochbetalningssäkringLagen 1978:880 om
avgifter tillämplig beträffande transporttillägg.är

Straff7 kap.

uppsåtligen underlåter medföraeller befälhavare1 § Förare attsom
säkerhet skallföreskrivna eller bevis ställdledsagardokument om

transportkontrollbrøtt till eller fängelse i högstdömas för böter sex
månader.

begås oaktsamhetOm brott i första stycketett av grovsom avses
transportkontrollfirseelseskall för till dagsböter.dömas

uppsåt oaktsamhet bryter skyldighet2 § ellerDen motgrovsom av
enligt kap. kap. eller kap.anmaning 2 5 13 6 l 13§att stanna

13 döms till dagsböter.l§
första skall inte ådömasAnsvar enligt stycket första meningen om

anmaning inte varit behörig enligtden tjänsteman givit att stannasom
kap.1l eller kap.9 13 2 §4.§

skyldighetTill penningböter döms den bryter3 § attmotsom
identitet enligtlegitimera sig eller på godtagbart styrka sinsättannat

kap. eller kap. eller skall dock2 12 eller 13 6 l 13 Ansvar6 § § §
inte ådömas beskattningsmyndigheten kunnat fastställa dengenastom
tillfrågades identitet.

för8 kap. Ansvaret kostnader m.m.

åsidosätter skyldighet enligt kap. eller eller 131 § Den 2 8 13 §som
kap. eller skall för de kostnader6 l 13 1§ § ersätta staten som
uppkommer grund härav.

omhändertagan-§ Statens kostnader i samband med förvaring vid2
förvarad punkt-de och skattebeslag skall denersättas ägersomav

skattepliktig vara.
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helteller får efterges ellerErsättningsskyldigheten enligt 1 23 § §
ersättning.framstår oskäligtdelvis det att ta utom som

transportkontroll eller lokalkontrollvid4 § För utgestasprov som
ingen ersättning.

understigerOm enligt och tillsammans 100kostnadema l 25 § §§
intekr skall ersättning tas ut.

Behörighet fatta beslut9 kap. att m.m.

beslutBehörighet fattaatt

lokalkontroll,transportkontroll enskild plats,Beslut1 § om
på ansökanskatteförverkande fattas länsrättskattebeslag och avav

transportkon-fattar beslutbeskattningsmyndigheten. När länsrätten om
fastställaskall domstolentroll enskild plats eller lokalkontroll även

hur kontrollen får pågå.länge
föremål förförtida försäljning egendomBeslut ärsomom av

fattas ansökan beskattningsmyndigheten.skattebeslag länsrättav av
får dock ansökanSåvitt fråga kap. andra stycketenligt 3 14 §avser

beskattningsmyndig-till egendom förvarasäven göras ägare avav som
heten.

lokalkontroll,transportkontroll enskild plats, skatte-Beslut om
föremål för skatte-beslag och förtida försäljning egendom ärav som

i beslutet.får verkställas omedelbart inte någotbeslag annatom anges
enskild plats och lokalkontrollBeslut transportkontrollom

månad från beslutet.förfaller verkställigheten inte påbörjas inom enom

undantagande handling fattas länsrätten.2 § Beslut avom av
enskildOm beskattningsmyndigheten handling,att somanser en

skall handlingen omedelbartbegärt skall undantas, bör granskas,
förseglas och överlämnas till länsrätten.

fårtransportkontroll enskild plats och lokalkontroll3 § Beslut om
samtliga enskilda berörsfattas beskattningsmyndigheten, om somav

beslutet och uttryckligen inte sig kontroll.underrättats motsattav
fara dröjsmål får beskattningsmyndigheten fatta beslutVid i om

på enskild lokalkontroll, skattebeslag ochtransportkontroll plats,
skattebeslag enligtförtida försäljning egendom föremål förärav som

kap. första stycket. Sådant beslut skall underställas3 14 § snarast
länsrätten.

enligtBeslut enligt och kap. inte omfattas beslut2 3 l § samtsom av
och kap. fattas beskattningsmyndigheten.6 8 av
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Protokollförin g m. m.

4 Protokoll skall föras§ transportkontroll och lokalkontroll.över
Vid transportkontroll plats enskild plats behöver dockänannan
protokoll föras endast punktskattepliktig påträffas.om en vara

Av protokollet skall framgå
beslutet verkställts,var

vilka närvarande vid kontrollen, kontrollen påbörjadesnärsom var
och avslutades vad genomsökts,samt som

resultatet åtgärden,av
beslut omhändertagande fattats samtom om

betydelse förekommit vid kontrollen.annat av som

5 § När beslut transportkontroll, lokalkontroll, omhändertagan-om
de och skattebeslag har verkställts skall bevis verkställighetenöver
utfärdas. Vid transportkontroll plats enskild plats behöveränannan
dock bevis lämnas endast punktskattepliktig påträffas ellerom vara om
enskild begär det.

Bevis verkställighet skall överlämnas till den berörsöver som av
åtgärden och innehålla uppgift om

beslutet verkställts,var
såvitt transportkontroll och lokalkontroll vilka när-avser som var

varande vid kontrollen, kontrollen påbörjades och avslutadesnär samt
vad genomsökts,som

såvitt omhändertagande vad omhändeitagits samtavser som
såvitt skattebeslag vad tagits i skattebeslag.avser som

Samverkan med andra myndigheter m. m.

6 § Punktskattekontroll enligt denna lag skall stå under beskatt-
ningsmyndighetens ledning.

7 § Annan skattemyndighet får medverka i kontrollverksamhet enligt
denna lag genomföra kontroll för beskattningsmyndighetensattgenom
räkning. Härvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i

kap.2 3-8, och14 beträffande15 §§ transportkontroll,
2 kap. beträffande9-15 lokalkontroll,§§

kap.3 beträffande1-5 omhändertagande,§§
kap.4 1 beträffande§ utövandet särskilda kontrollbefogenheter,av

2 andra stycket§ och kap.l 13- beträffande16 undantagande§§ av
handling m.m.,

tredje3 stycket§ beträffande beslutsbehörighet såvitt beslutavser
enligt och kap.3 4 samt

4 och 5 beträffande protokollföring och utfärdande bevis överav
verkställighet.

Beträffande skattemyndighets befogenhet medverka iattannan
beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet avseende införsel för
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bestämmelsenfinns särskildapunktskattepliktigprivat bruk varaav
kap.13

kontrollverksamhet enligt dennamedverka iTullmyndighet får8 §
beskattningsmyndighetensförkontrollgenomföralag attgenom

ibestämmelsernadelargäller i tillämpligaräkning. Härvid
transportkontroll,beträffandeochkap. 152 3-8, 14 §§

lokalkontroll,beträffandekap. 9-152 §§
omhändertagande,beträffandekap. l-53 §§

kontrollbcfogenheter,särskildabeträffande utövandetkap. l4 § av
undantagandebeträffandekap. 13-16stycket och 1 §§andra2 § av

handling m.m.,
såvitt beslutbeslutsbehörighetstycket beträffandetredje3 § avser

och kap.enligt 3 4 samt
bevisoch utfärdandeprotokollföringbeträffandeoch över4 5 av

verkställighet.
medverka i beskattnings-befogenhetBeträffande tullrnyndighets att

privat brukinförsel föravseendekontrollverksamhetmyndighetens av
kap.bestämmelser i 13särskildafinnspunktskattepliktig vara

förstai 7vadBeskattningsmyndigheten får, §sägs9 § utöver som
skattemyndighet ellerförsta stycket, uppdrastycket och 8 § annan

räkning ibeskattningsmyndighetensbeslut förtullmyndighet fattaatt
myndighe-andradenfår fattas endastärende. Sådant beslutvisstett om

för enskild.olägenhetavsevärdoch det inte innebärmedger detten

lämnabegäranKustbevakningen skallochPolismyndighet§10
lag.kontrollverksamhet enligt dennaibiträde

transportmedelBehörighet att stoppa m.m.

vid beskatt-tjänstemanfordon fårAnmaning11 § att stanna ges av
ocksåf°arSådan anmaningningsmyndigheten. ges

beskattnings-hanskattemyndighet,tjänsteman vid om avannanav
medverkarhanfordon,särskilt förordnatsmyndigheten närstarmaatt

ochkontrollverksamhet enligt denna lagi
områden,ochtullmyndighet i harrmar ividtjänsteman gränsnäraav

lag.kontrollverksamhet enligt dennamedverkar ihannär
biträderpolisman,får ocksåfordonAnmaning att stanna somges av

lag.kontroll enligt dennabeskattningsmyndighetensvid
videller tjänstemanfår polismanfartygAnmaning att stanna ges av

kontrollbeskattningsmyndighetensbiträder vidKustbevakningen, som
fårKustbevakningenvideller tjänstemanenligt denna lag. Polisman

punktskattekontrollennödvändigt föruppenbartockså det ärom
fartyg till hamn.inbringa
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10 kap. Utlämnande uppgifterav

1 § Uppgifter tullmyndighet, polismyndighet eller Kustbevak-som
ningen förfogar och behövs för punktskattekontroll enligtöver som
denna skalllag beskattningsmyndighetens begäran tillhandahållas
denna. Om tullmyndighet, polismyndighet eller Kustbevakningen i sin
verksamhet påträffar punktskattepliktig kan antasvara, som vara
obeskattad, skall myndigheten underrätta beskattningsmyndig-genast
heten.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger inte i fråga om
uppgifter for vilka sekretess gäller enligt kap. eller2 1 2 eller kap.3§

sekretesslagen1 § 1980: 100 eller bestämmelse till vilken hänvisasen
i någon de nämnda paragrafema.av

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon bestämmelse iannan
sekretesslagen 1980:100 och utlämnande skulle medföraett synner-
ligt for något enskilt eller allmänt intresse föreligger uppgiftsskyl-men
dighet endast regeringen ansökan beskattningsmyndighetenom av
beslutar uppgiften skall länmasatt ut.

2 § Uppgifter rörande punktskattekontroll, skattebeslag och
skatteförverkande beskattningsmyndigheten förfogar skallöver,som
på begäran lämnas till de myndigheter medverkar i eller biträderut som
vid beskattningsmyndighetens punktskattekontroll enligt denna lag om
det behövs för punktskattekontrollverksamheten.

Uppgifter i första stycket får tillhandahållas myndighet isom avses
främmande med vilken Sverige har träffat överenskommelsestat om
handräckning i skatteärenden.

.

11 Omprövningkap. och överklagande m.m

Omhändertagande, skattebeslag och kostnadsansvar

1 § Bestämmelserna i 27och förvaltningslagen28 §§ 1986:223
angående omprövning gäller beslut om

omhändertagande enligt kap.9 tredje3 stycket och§ 13 kap. 6 3§
och 13 §

skattebeslag enligt kap.13 7 § samt
kostnadsansvar enligt kap.9 3 tredje stycket och§ 13 kap. och6 3§

13 §5.

2 § Beslut i fårl överklagas hos§ länsrätt. Härvid gällersom avses
bestämmelserna i 23-25 förvaltningslagen§§ 1986:223.
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ransporttilläggT

Bestämmelserna omprövning i kap. och4 3-123 § över-om
prisreglerings-punktskatter ochklagande i kap. lagen 1984: 15 l8 om

tillämpliga beslut transporttillägg.avgifter gäller i delar om

bestämmelserna i och 8 kap. lagenVid tillämpningen 44 § av
prisregleringsavgifter förstås medpunktskatter och1984:151 om

kalenderår vilket beslutet transporttil-beskattningsår det under om
lägg fattades,

skattskyldig påförts transporttillägg ochden som
beskattningsbeslut transporttillägg.beslut om

f°ar överklagas hos länsrätt.§ Beslut transporttillägg5 om

Övriga beslut

myndighetBeskattningsmyndighetens beslut uppdra6 § att arman
får överklagas hosfatta beslut enligt kap. eller kap. 2 39 9 13§ §att

länsrätt.

vadBeskattningsmyndighetens beslut, med undantag7 § av som
och får överklagas.stadgas i 8 inte6 §§,

myndighet för beskatt-Omprövning beslut fattats annanav som av
ningsmyndighetens räkning

sådanabeslut iBeskattningsmyndigheten skall8 § ompröva även
beskattningsmyndig-fattats myndighet förärenden där beslut av annan

får dock, efter samråd medhetens räkning. Beskattningsmyndigheten
skallmyndighet i ställetden andra myndigheten, besluta dennaatt

den andraSådant beslut får fattas endastbeslutet.ompröva om
förinte innebär avsevärd olägenhetmyndigheten medger det och det

enskild.
får överklagas hosBeslut enligt första stycket andra meningen

länsrätt.

Företrädare för det allmänna m. m.

överklaga beslut enligtBeskattningsmyndigheten får länsrätts9 §
denna lag.

i sådant mål,Beskattningsmyndigheten i länsrätten10 § ävenär part
för beskattnings-där beslut i första instans fattats myndighetav annan

får dock beslutamyndighetens räkning. Beskattningsmyndigheten att
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den andra myndigheten skall föra beskattningsmyndighetens talan i
målet.

Beskattningsmyndigheten får besluta myndighetatt annan som
tidigare fört talan i målet får överklaga länsrättens beslut ochäven
härvid föra beskattningsmyndighetens talan.

Beslut enligt första och andra styckena får fattas endast denom
andra myndigheten medger det och det inte innebär avsevärd olägenhet
för enskild.

11 § Riksskatteverket får uppgiften i allmän förvaltnings-överta att
domstol föra det allmännas talan i visst ärende eller vissett en grupp

ärenden.av
Riksskatteverket får överklaga beslut länsrätten eller kammar-ett av

verket inte tidigarerätten har förtäven det allmännas talan i målet.om
Riksskatteverket får uppdra tjänsteman vid skattemyndigheten en
företräda verket i allmän förvaltningsdomstol.att

12 § Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Särskild bestämmelse enskild partom

13§ målI transportkontroll enskild plats, lokalkontroll,om
skattebeslag, skatteförverkande och förtida försäljning egendomav

föremål för skattebeslag skall,är till egendomen inteägarensom om
känd eller saknar känt hemvistär i riket, den innehadesenastsom

enligt förvaltningsprocesslagen10 §motpartvarorna anses vara
1971:291 i stället för till egendomen.ägaren

Agare till egendom får talan förs denöverta som av som anses vara
enligt första stycket.motpart

12 kap. Vissa bestämmelser handläggningen i domstolom m.m.

Handläggningen domstoli

1 § Mål transportkontroll enskild plats, lokalkontroll,om om-
händertagande, undantagande handling, skattebeslag, skatte-av
förverkande förtida försäljning egendom föremålsamt förärav som
skattebeslag skall handläggas skyndsamt.

2 § Innan beslut skatteförverkande fattas skall länsrätten försökaom
delge till egendomen,ägaren även än ägarenom annan anses vara

enligt kap.ll första13 § stycket.motpart Härvid skall länsrätten, om
till egendomen inte känd,ägaren utfärda föreläggande iär Post och

Inrikes tidningar skall sig till kännaägaren två månaderatt senastge
efter föreläggandet, vid påföljd frågan kanatt avgöras utan attarmars

beretts tillfälleägaren sig. Föreläggandet skall innehållaatt yttra en
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omständigheter kanövrigaegendomenbeskrivning samt varasomav
identifieringförbetydelse ägaren.avav

egendomtillbeträffandestycket gällerförsta ägareenligtDet som
egendom.tillsärskildinneharbeträffande den rättgäller även som

särskilddet finnsutfärdasdock endastbehöverFöreläggande om
egendomen.tillsärskildinneharnågonanledning rättatt anta att

lokalkontroll,plats,enskildtransportkontrollmålI3 § om
förföremålegendomförsäljning äroch förtidaskattebeslag somav

domstol förordnadröjsmål,fara iföreliggerdetskattebeslag får, om
sig.tillfälleberettssakenrörande att yttramotpartenutan att

frågoreller kammarrätthandläggning i länsrättVid4 § omav
omhändertagande,lokalkontroll,enskild plats,transportkontroll

egendomförsäljningförtida ärskatteförverkande,skattebeslag, somav
förhandlingmuntligtransporttillägg skallskattebeslagföremål för samt

intedockförhandling behöverMuntligdet.begärenskildhållas partom
skall upplysasEnskildobehövligt.uppenbarthållas det partär omom

förhandling.muntligtillrätten

handlingundantagandebeträjfandebestämmelserSärskilda av

undanta-i målskall länsrättendet,enskilde begärOm den§5 om
granskarfattaskanbeslut rättenhandling attgande utanpröva omav

handlingen.

i frågalänsrättenhandling bestämmerundantagandemål6 § I avom
uppfattaselleravlyssnasläsas, sättkanupptagning annatsomom

vilket denpåform ellervilkenhjälpmedel i sättteknisktmedendast
i målet.tillhandahållasskall

får länsrättenstycketförstaiupptagningfrågaI avsessomom
tekniskaanvändaibegränsningarsådana rättenbesluta attom

skallupptagningförbehövsoch sökbegrepphjälpmedel att somensom
beskattningsmyn-tillgänglig förbliskallgranskning intefrånundantas

digheten.

skattebeslagbeträffandebestämmelseSärskild

fastställerellerskattebeslagfattar beslutDå länsrätt7 § om
vilkeninomtiddendomstolenskallskattebeslagverkställt utsätta
längrefår inteTidenskallskatteförverkande sättasansökan göras.om

nödvändigt.vad ärän som
förlängning.medgefår länsrättenotillräckligtidenOm den ärutsatta

tidensföre denskallförlängningFramställning utsattagörasom
utgång.

inom deninkommerinteskattetörverkande utsattaOm ansökan om
förfallet.skattebeslagbeslutetförlängningeller medgiventiden är om
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Överlämnande målav

kanskäl och detfår, föreligger särskildadomstol detEn8 § om
målflyttaför någonavsevärd olägenhet överpart,göras utan om

omhändertagande,enskild plats, lokalkontroll,transportkontroll
egendomförtida försäljningskatteförverkandeskattebeslag, samt av

domstol.skattebeslag tillföremål förär annansom
domstolarnamål samråd mellanöverlämnande skallfrågaI avom
målet skallRåder meningar huruvidapå lämpligt olikaske sätt.

förfaller frågan.överlämnas

förbeträffande införselPunktskattekontroll13 kap. m.m.
punktskattepliktigprivat bruk varaav

Allmänna bestämmelser

brukinförsel för privatpunktskattekontrollverksamhetDå§1 avser
användafår beskattningsmyndighetenpunktskattepliktig varaav

i utsträckningfatta enligt denna lag endast denbefogenheter eller beslut
enskilde endast dekapitel. Vidare har denbehörighet följer dettaav

kapitlet.lag iskyldigheter enligt denna som anges
tillämpningsområdefinns bestämmelser lagenskap. 1-8I l om

införsel förgränsdragningen mellanoch i kap. 9-12l omm.m.
kap. finnsinförsel för privat bruk. I 7yrkesmässig användning och

för kostnader och i 11bestämmelser straff, i kap.8 m.m.om ansvarom
och överklagande.kap. omprövningom

undantagan-och i kap.Bestämmelsernai kap. 13-16 9 21 §§ § om
uppgifter och ihandling i kap. utlämnande 12de lO avav m.m., om

i tillämpliga delarkap. handläggning i domstol gäller ävenom
punktskattepliktigbeträffande införsel för privat bruk vara.av

gällerinförsel för privat brukSåvitt uppgifter rörandeavser
för dettillämpliga delar med undantagbestämmelsema i 5 kap. i som

såvitt transportkontroll-kap. ochstadgas i 5 10 11 8 §samt avser
transportkontrollförseelse.brott och

i tillämpligakontrollverksamhet enligt detta kapitel gällerVid2 §
i kap.delar bestämmelserna 9 om

bevis verkställighet i ochprotokollföring och utfardande 4överav
5 §§,

myndighetuppdrabeskattningsmyndighetens rätt attatt annan
fatta beslut i 9

ipolismyndighets och Kustbevakningens biträde 10 § samt
anmaning i llatt stanna

kontrollverksamhetenskattemyndighet f°ar medverka i3 § Annan
för beskattnings-genomföra kontrollerenligt detta kapitel attgenom

befogenheterräkning. har myndighetenmyndighetens Härvid samma
beskattningsmyndigheten.som

3 l708l5
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kontrollverksamhetTullmyndighet får medverka i enligt detta§4
beskattningsmyndighetensgenomföra kontroller förkapitel attgenom
befogenheter beskatt-räkning. Härvid har myndigheten samma som

ningsmyndigheten.

gäller för beskattnings-förutsättningar enligt och 25 § De l §§som
för kontroller genomförs medmyndighetens kontroller gäller även som

stöd och3 4 §§.av

för brukbestämmelser beträfande införselSärskilda privat av
eller tobaksvaraalkoholvara

ellerför privat bruk alkoholvaraBeträffande införsel6 § av
tillämpliga delar bestämmelsernatobaksvara gäller i om

meningen, ochtransportkontroll i kap. första 4-6, 82 3 §
14 §§,

förstakap. första och tredje styckena, 2omhändertagande i 3 l §§
och ochstycket, och 3 5 123 l§ samt

i kap. tredje stycket.beslutsbehörighet 9 3 §

får besluta skattebeslagBeskattningsmyndigheten7 § om av
emballage, behållare ellerpåträffad alkoholvara eller tobaksvara med

punktskatt beträffan-det inte framgårförvaringsmaterial, attannat om
Härvid gäller i tillämpliga delar kap.de betalad i Sverige. 3ärvaran

stycket första och andra meningarnaandra stycket, 12 13 första6 §§
och tredje stycket 14samt

får värde överstiger detbeslut skattebeslagEtt ettom avse som
värde i andra stycket.8 §som anges

fattar beslut skattebeslag enligtDå beskattningsmyndigheten om
skall myndigheten den tid inom vilken punktskat-första stycket utsätta

tillräcklig får beskatt-skall betalas. Om den tiden inte ärutsattaten
Framställning förlängningningsmyndigheten medge förlängning. om

utgång.skall före den tidensgöras utsatta

beskattningsmyndigheten beslutaf°ar ansökan8 § Länsrätten av
tobaksvara behållare elleralkoholvara eller med emballage, annatatt

enligt skallförvaringsmaterial föremål för skattebeslag 7 §ärsom
inompunktskatt beträffande inte har betalatsskatteförverkas om varan

skatteförver-angivits i beslutet skattebeslag. Beslutden tid om omsom
sådant hinder för skatteförverkandekande får dock inte fattas somom

föreligger.i kap. 93 §anges
skatteförverkande får egendom motsvarandebeslutEtt avseom

punktskatt beräknas belöpa devärdet den samtvaranav som
beskattningavgifter framgår och lagen 1994: 15656 7 omsom av

alkoholdrycker och tobaksvaror från landprivatiniörsel ärav somav
får jämkas i enlighet medmedlem i Europeiska unionen. Värdet

bestämrnelseni kap. andra stycket.3 7 §
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skallkraftlagavunnitskatteförverkandeSedan beslut9 § om
försorg.beskattningsmyndighetensförsäljegendomen as genom
enligtvärdebetala detförskall användasFörsäljningsintäktema att

deloch i dennagjortsskatteförverkandeför vilketstycketandra8 §
säljkanden intesådan kvalitetOm egendomtillfalla är att asstaten. av

stället förstöras.f°ar den i
Överskjutande dentillförsäljning skallintäkter vid utges vars

Överskjutande kunnatinteintäkterskatteförverkats.egendom som
denåterbetalas tillskallskatteförverkatsegendomdentillutges vars

avseende deeller 2enligt kap. 1 §kostnadsersättning 8erlagtsom
skallkostnadsersättningerlagtOm fleradenne erlagt.kostnader som

kostnadsersättningproportion till denierhålla återbetalningochvar en
inomåterbetalasellerkunnatIntäkter inte harerlagt. etthan utgessom

tillfallerförsäljningenår från staten.

enligtskattebeslagbeslutTullmyndigheten får fatta§10 m.m.om
räkning.beskattningsmyndighetensför7 §

kontrollerasyftetullmyndighet if°arbemannad tullplatsPå11 § att
tobaksvaraalkoholvara ellerprivat brukinförsel för av

att stanna,anmana person
ochhandresgodsundersöka väska och annat

isyimerliga skälfinnsdetkroppsvisitationföreta att anta att enom
kontrolleradesdöljs i denpunktskattepliktigobeskattadSverige vara

klädedräkt.
på sådantutformasf°ar inteförsta stycketKontroll enligt sätt att

slumpmässigt.skerkontrollerasurvalet vad och vem somav

skall utfärdaskroppsvisitationverkställighetBevis12 § över av
det,undersökte begärdenom

undersökningen omhänder-påträffats videller handling somom vara
ellertas

punktskattepliktigskattebeslag fattas beträffandebeslut varaom om
undersökningen.påträffats vidsom

undersökts.till denskall överlämnasBeviset som

brukinförselbeträffande förbestämmelserSärskilda privat av
mineraloljeprodukt

gällermineraloljeproduktför privat brukBeträffande införsel13 § av
delar bestämmelsernai tillämpliga om

ochkap. 14 15transportkontroll i 2 3-6, §§,
förstastyckena, 2första och tredje §omhändertagande i kap.3 l §

och 12stycket, och 3 5 §§,3 1§ samt
försäljning i kap. 14förtida 3

§ochi kap. 15lösen 3
ochbeslutsbehörighet i kap. 39 l §§.
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med emballa-punktskattepliktigskattcbeslagBeslut14 § varaom av
transportmedel,förvaringsmaterialbehållare eller samtannatge,
förälpmedel,eller transporthjcontainer, tank använts transport avsom

betalad i Sverige.punktskattfår fattas det inte framgår ärattvaran, om
tredje stycket 12-14kap. andra och §§Bestämmelserna i 3 6 § samt

sådant skattebeslag.gäller i tillämpliga delar

emballage,tillsammans medPunktskattepliktig får,15 § vara
skatteförverkadförvaringsmaterial, förklarasbehållare eller annat om

betalad Sverige.beträffande ipunktskattdet inte framgår äratt varan
för-transporthjälpmedel fårtank ellerTransportmedel, container,

stycket.andrai kap. 8verkas i den utsträckning 3 §som anges
andrastycket ochkap. första 1 3Bestämmelserna i 73 § samt

tillämpligagäller itredje stycket, 15 17 §§stycket, 8 9-12§ samt -
skatteförverkande.delar sådant

upphävs lagenkraft den juli 1998. Genom lagenlag träder i lDenna
mineral-yrkesmässigakontroll1996:598 vägtransporter avom av

dock iupphävda lagen gälleralkohol och tobak.oljeprodukter, Den
påbörjats före ikraftträdandetkontrollåtgärd harfråga avom som

tilltransporttillägg hänförligtfråga ärendedenna lag isamt om om
ikraftträdandet.kontrollåtgärd har påbörjats föresom
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tillFörslag
polis-1965:94i lagenändringLag omom

register m.m.

polisregister1965:94lagenföreskrivs 3Härigenom §att m.m.om
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3§

skall meddelas,polisregisterinnehållet iupplysningellerUtdrag omav
framställning därom görsnär av

riksdagensjustiekanslern,riksdagensjustiekanslem, om-om-
denrikspolisstyrelsen,budsmän,rikspolisstyrelsen, denbudsmän,

utlänningsmyndigheten,centralautlänningsmyndigheten,centrala
polismyn-länsrätt,länsstyrelse,polismyn-länsstyrelse, länsrätt,

Alko-åklagare,allmäneller Al- dighet,åklagaredighet, allmän
Skattemyn-holinspektionen ellerkoholinspektionen;
län;Dalarnasdigheten i

visst slagregeringen förmånmyndighet, och i den avomannan
tillstånd därtill;särskilt falleller förärenden ger

itill sinförbehöver utdragetenskild, han rättatt ta varaom
sig ellervistas, bosättatillstånd inresa,för fåfrämmande attstat, att

anställning ellerfrågaförfrämmande ellerarbeta i prövaattstat om
förbetydelsevård ellerverksamhet,uppdrag i ärsom avsom avser

ochbeivrandet brott,förebyggandet ellereller förrikets säkerhet av
förupplysning länmasellermedgivit utdragi förordningregeringen att

hansenskilde styrkerdeni fall,sådant ändamål eller, rättattannat om
regeringen medgerochupplysning registretberoende attär urav

meddelas.upplysning
stycketi förstamyndighetförordnaRegeringen kan att som avsesen

till polisregister.f°ar ha terminalåtkomst

juliträder i kraft den 1998.lag lDenna

1 lydelse 1994: 1743.Senaste
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Förslag till

Lag ändring i förvaltningsprocesslagenom

1 97 1 :29 l

Härigenom föreskrivs 34 förvaltningsprocesslagen§ 1971:291att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34

Mot beslut, innebär målet får talan föras endastatt avgöres,som
i samband med talan beslut i själva målet. Talan får dock förasmot
särskilt när rätten

ogillat invändning jäv ledamot eller invändningrättenmotom av
hinder föreligger för talans prövning,attom

avvisat ombud eller biträde,
förordnat rörande saken i avvaktan målets avgörande,
förelagt någon medverka inställelse in-att sätt änannat genom

for och underlåtenheten iakttaga föreläggandeträtten kan medföraatt
särskild påföljd för honom,

utdömt vite eller påföljd för underlåtenhet iaktta före-attannan
läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt
vittne eller sakkurmig kostnad vållats försum-ersättaatt som genom
melse eller tredska,

förordnat angående undersökning eller omhändertagande av
eller egendom eller liknande åtgärd,person om annan

förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
utlåtit sig i fall utlåtit sig i fallänannat änannatsom som

i 7 i fråga gäller i i fråga7 gällerrätts- rätts-avses som avses som
hjälp enligt rättshjälpslagen hjälp enligt rättshjälpslagen
1972:429 eller 1972:429,

beslutat i fråga förläng- beslutat i fråga förläng-om om
ning tidsfrist enligt 7 första ning tidsfrist enligt§ 7 första§av av
stycket lagen 1978:880 stycket lagen 1978:880om om
betalningssäkring för skatter, betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter. tullar och avgifter eller

10. beslutat fråga tidsfristi om
enligt 12 kap. § eller7 kap.13

§ tredje7 stycket lagen
1998:000 punktskattekon-om

Senaste lydelse 1989:1001.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

troll avseende alkoholva-m.m.
tobaksvaror och mineral-ror,

oljeprodukter.

Mot beslutyarigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan
föras endast beslutet innefattar avgörande fråga, inverkarom av som

målets utgång.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998.
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Förslag till

Förordning ändring iom

fartygsregisterförordningen 1975 :927

Härigenom föreskrivs i fråga fartygsregisterförordningenom
1975:927 det i 1 kap. skall införas paragraf, 5att en ny a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
§5 a

Skattemyndigheten Dalarnasi
län får ha terminalåtkomst till
skeppsregistret och båtregistret
vad uppgifteravser om

beteckningar skepppå eller
båtar och

eller oganisa-namn, person-
adressuppgif-tionsnummer samt

avseende och redareägareter
till skepp eller båtar.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998.
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Förslag till
körkortsförord-ändring iFörordning om

ningen 1977:722

föreskrivs fråga körkortsförordningen 1977:722Härigenom i om
paragraf, följande lydelse.det skall införas 93att en a avny

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

§93 a

Skattemyndigheten Dalarnasi
terminalåtkomst tilllån får ha

identitetsupp-körkortsregistrets
gifter.

i kraft juliDenna lagträder den 1998.l
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Förslag till

Förordning ändring i bötesverk-om

ställighetsförordningen 1 97 97l

Härigenom föreskrivs 2 bötesverkställighetsförordningen§att
1979: 197 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Förskottsbetalning böter sker Förskottsbetalning böter skerav av
till polismyndighet eller, mål till polismyndighet,i
varmed tullverket befattning, till tullmyndighet, målitar var-
till tullmyndighet. med tullverket befattningtar

eller
till Skattemyndigheten Dal-i

län brottsåvitt enligtarnas avser
kap. lagen7 1998:000 om

punktskattekontroll m.m. avse-
ende alkoholvaror, tobakvaror
och mineraloljeprodzzkter.

denDenna lag träder i kraft juli1 1998.
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Förslag till

ändringLag i lagen 1982:395om om

Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1982:395 Kustbevak-om om
ningens medverkan vid polisiär övervakning det skall införasatt en

paragraf, följande2 med lydelse.ny a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§2 a
Om det föreligger misstanke att
brott enligt kap. lagen7
1998:000 punktskattekon-om
troll avseende alkoholvar-m.m.

tobaksvaror och mineral-or,
oljeprodukter har harbegåtts,

vid Kustbevakningentjänsteman
de befogenheter 2isom anges

Denna lag träder i kraft den juli 1998.l
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Förslag till

ändring iLag lagen 1994:1563om om

tobaksskatt

Härigenom föreskrivs 9 lagen 1994: tobaksskatt1563 skall§att om
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§

Skyldig betala skatt skattskyldig denatt är som
har godkänts upplagshavare enligt eller den10 i§som som

Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
yrkesmässigt från EG-land skattepliktigaett annat tar emot varor

enligt eller13 14
har godkänts skatterepresentant enligt 15som
säljer skattepliktiga till Sverige distansförsäljningvaror genom

enligt 16
i fall i i fall i1-3, 1-3,änannat änannatsom avses som avses

från EG-land till Sveri- EG-lana förvärvarett iannat ett annat
för eller skatte- punktskattepliktigain tar emotge varor genom

pliktiga skall bindade överlåtelseavtalettvaror, om varorna som
användas för privat gäller vid den tidpunkt skattskyl-änannat
bruk, digheten inträder, om varorna

till ochförs Sverige här skallin
användas för ;privatänannat
bruk eller

från tredje land importerar skattepliktiga varor.
Skattskyldighet föreligger inte för förs till Sverigevaror som

under sådana omständigheter förutsättningar skulle finnasatt att
medge återbetalning skatten enligt 31av a

Denna lag i kraftträder den juli 1998.1

1 Senaste lydelse 1995:6 l
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tillFörslag
1994:1564i lagenändringLag omom

alkoholskatt

alkoholskatt1994:1564lagenföreskrivs 8 §Härigenom att om
lydelse.ha följ andeskall

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§8
denskattskyldigbetala skattSkyldig äratt som

Sverigeieller denenligtupplagshavare 9 §har godkänts somsom
skattepliktigatillverkaryrkesmässigt varor,

skattepliktigaEG-landfrånyrkesmässigt emottarannatett varor
ochenligt 13 §§,12

enligt 14skatterepresentanthar godkänts som
distansförsäljningSverigetillskattepliktigasäljer genomvaror

enligt 15
i 1-3,fallii 1-3,fall äni annatän avsesannat somavsessom

förvärvarEG-landEG-land till Sveri-från i ett annatett annat
punktskattepliktigaskatte-ellerför in genomemot varortarge

överlåtelseavtalbindadeskallpliktiga ett somvarornavaror, om
skattskyl-tidpunktdenvidgällerprivatföranvändas änannat

inträder,dighetenbruk, om varorna
här skallochtill Sverigeförs in

privatföranvändas änannat
bruk,

skattepliktigatredje land importerarfrån varor,
etylalkohol.tillverkarSverigeiannars

Sverigetillförsförföreligger inteSkattskyldighet varor som
skulle finnasförutsättningaromständighetersådana attunder att

enligt 31skattenmedge återbetalning aav

juli 1998.träder i kraft den llagDenna

1 lydelse 1995:613.Senaste
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10. Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:1565om om

beskattning privatinförsel alkohol-av av

drycker och tobaksvaror från land ärsom

medlem i Europeiska unionen

Härmed föreskrivs beträffande lagen 1994: 1565 beskattningom av
privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror från land ärav som
medlem i Europeiska unionen
dels 9 skall§ upphöra gälla,att att
dels 8 och 10 skall§§ ha följande lydelse,att
dels det skall införas paragrafer,att ll 16 med följande§§,sex nya -
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§
Den för in för vilken Den för för vilkensom en vara som en vara
skatt skall betalas enligt denna skatt skall betalas enligt denna
lag skall vid införseln anmäla lag skall vid införseln självmant
detta till Skattemyndigheten deklarera detta. Deklarationeni
Dalarnas län beskattningsmyn- skall lämnas hederpå och sam-
digheten. Beskattningsmyndig- Om införseln på be-vete. görs
heten beslutar den skatt mannad tullplats skall deklara-om som
skall betalas för skatteplik- lämnas till tulltjänsteman.varje tionen

införsel. Skatten skall betalastig Om införseln pågörs annan
två veckor efter dagen för plats skall deklarationensenast lämnas

detta beslut. Skatten betalas till Skattemyndigheten Dalar-ige-
på särskiltinsättning län beskattningsmyndighet-ettnom nas

konto. Betalningen ha skett en. Deklaration lämnas tillanses som
den dag då den har bokförts beskattningsmyndighetenpå skall
det särskilda kontot. ha inkommit dagarsjusenast

efter det införseln gjordes.att
Tullverket skall för beskatt- Punktskatten skall betalas

ningsmyndighetens räkning samtidigt deklaration läm-ta som
anmälan första enligt förstaemot stycket.i Harsom avses nas

stycket införseln sker där deklaration lämnatsnär till tulltjän-
bemannad tullplats finns. bemannadpå tullplatssteman

skall Tullverket, för beskatt-
ningsmyndighetens räkning,

Senaste lydelse 1996:966.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

skatten.och uppbärabesluta om
betalasfall skall skattenI annat
särskiltpåinsättning ettgenom
sådantkonto.Betalning ianses

den harden dag dåfall ha gjorts
särskilda kontot.detbokförts på

skall Tullver-platsPå annan
tilldet möjligtket där är attse

lämnasanmälan kan på annat
Tullverket skall sådanaisätt.

anmälan tillfall vidarebefordra
beskattningsmyndigheten.

skett enligt and-anmälanHar
förskall Tullverketstycketra

räk-beskattningsmyndighetens
och fårskattenbesluta ining om

uppbära skat-samband därmed
nödvändig skatte-vidtaten, samt

kontroll.

l5§
lämnats dendeklarationvilkenför för HarDen iin en varasom

ordning 4enligt dennaskatt skall betalas i ansessom anges
ha fattatsbeskattningsbeslutsker därlag iskall, inresannär

med deklarationen.enlighetbemannad tullplats finns, anmä-
har läm-deklarationinför- Omtill Tullverket vidla detta inte

den ordningSker införseln påseln. iinats angessomannan
skatten ha bestämtsändå lämnasplats skall anmälan 4 anses

tillbeskattningsbeslut 0möjlig-sådantill Tullverket genomom
deklarationkronor. Kommertillhandahålls verket. Ihet inav

vidbeskattningsmyndighetentillskall anmälanfall in-annat om
beslutettidpunkttill beskattnings-förseln lämnas ansessenareen

medfattats enlighetstället hadagarmyndigheten iisenast tre
deklarationen,efter införseln. omprövnings-om

dess-har meddelatsbeslut inte
förinnan.

Senaste lydelse 1996:704.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Har resande vid fullgörande Har resande vid fullgörandeav av
anmälningsslgøldighet enligt den- deklarationsskyldighet enligt §4

lag lämnat uppgift be- första stycket lämnat uppgiftna som som
finns oriktig, skall särskild befinns oriktigt skall särskilden en
avgift påföras honom. Avgiften avgift påföras honom. Avgiften

femtio det skattebe- fyrtioär det skattebe-procent är procentav av
lopp inte skulle ha påförts lopp inte skulle ha påförtssom som
honom den oriktiga uppgif- honom den oriktiga uppgif-om om

hade godtagits. hade godtagits.ten ten
Har resande fört in för Har resande fört förvara vara

vilken skatt skall betalas enligt vilken skatt skall betalas enligt
denna lag anmäla detta, denna lag deklarera det-utan att utan att
skall särskild avgift påföras skall särskild avgift påfö-ta,en en
honom. Avgiften femtio honom. Avgiften børtioär ärpro- ras

den skatt påförs ho- den skattcent påförsprocentav som av som
honom.nom.

8§2

Beskattningsmyndigheten skall Beskattningsmyndigheten skall
påföra särskild avgift enligt påföra7 särskild avgift enligt 7
I fall där den oriktiga uppgiften fallI där den oriktiga uppgiften
lämnats i anmälan direkt till lämnats i deklaration direkt till
Tullverket eller det vid kontroll Tullverket eller det vid kontroll

Tullverket företagit Tullverket företagit fram-som som
framkommit anmälan inte kommit deklaration inte läm-att att
lämnats skall Tullverket påföra skall Tullverket för beskatt-nats
särskild avgift. ningsmyndighetens räkning på-

föra särskild avgift.

Senaste lydelse 1996:704.
2Senaste lydelse 1996:704.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

10
BestämmelsernaBeslut enligt denna lag får omprövningöver- om

§§klagas allmän förvaltnings- kap. lagenhos 4 3 12i -
punktskatter ochdomstol. Prövningstillstånd 1984:151 om

krävs överklagande till prisregleringsavgifter gällervid kam- i
beslut enligttillämpliga delarmarrätten. -

lag.denna
Överklagas Beskattningsmyndighetenbeslut enligt

den-denna förs det allmännas skall beslut enligtlag ompröva
talan beskattningsmyndighe- lag sådana ärendeniävenav na

beslut fattats tullmyndig-därten. av
för beskattningsmyndighe-het

Beskattningsmyn-räkning.tens
får dock, efter samråddigheten

tullmyndigheten, beslutamed att
myndighet stället skalldenna i

Sådant beslutbeslutet.ompröva
endast denfår dock fattas om

detandra myndigheten medger
avsevärdoch det innebärinte

enskild.olägenhet för

11§
fårBeslut enligt denna lag över-
Dalarnasklagas hos länsrätten i

gäller bestämmelser-län. Härvid
kap. lagen 1984:1518i omna

och prisreglerings-punktskatter
Prövningstillståndavgifter.

överklagande till kam-krävs vid
marrätten.

12§
Beskattningsmyndigheten får

enligtöverklaga länsrätts beslut
denna lag.

13§
Beskattningsmyndigheten är part

mål,sådantlänsrätten ii även
beslut första fattatsdär i instans

1 lydelse enligtSenaste prop.
1996/971116.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tullmyndighet för beskatt-av
ningsmyndighetens räkning. Be-
skattningsmyndigheten får dock
besluta tullmyndigheten skallatt
föra beskattningsmyndighetens
talan målet.i

Beskattningsmyndigheten får
besluta tullmyndighetatt som

förttidigare talan måleti även
får överklaga länsrättens beslut
och härvid föra beskattnings-
myndighetens talan.

Beslut enligt första och andra
styckena får fattas endast om
tullmyndigheten medger det och
det innebär avsevärd olä-inte
genhet för enskild.

14§
Riksskatteverket får överta upp-
giften allmän förvaltnings-iatt
domstol föra det allmännas talan

ärende elleri visst viss grupp av
ärenden.

Riksskatteverket får överkla-
beslut länsrätten ellerettga av

kammarrätten verketäven om
förttidigare har det allmän-inte

talan målet.inas
Riksskatteverket för det all-

talan iRegeringsrätten.männas

15§
Vid handläggningen länsrätti
eller kammarrätt mål sär-av om
skild avgift skall muntlig
förhandling hållas enskildom

begär det. Muntlig förhand-part
ling behöver dock hållasinte om
det intefnns anledning att anta

avgift kommer En-att att tas ut.
skild skall upplysas rät-part om

till muntlig förhandling.ten
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16§
domstol får, det förelig-En om
särskilda skäl och det kanger

avsevärd olägenhetgöras utan
för flytta målnågon överpart,
enligt tilldenna lag dom-annan
stol.

fråga överlämnande1 om av
mål skall samråd mellan dom-
stolarna ske lämpligtpå sätt.

olikaRåder huruvidameningar
målet skall överlämnas förfaller
frågan.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998. Tidigare bestämmelser
skall dock tillämpas beträffande införsel gjorts innan lagensom
träder i kraft.
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Förslag tillll.

ändring i lagen 1994:1776Lag om om

skatt energipå

påHärigenom föreskrivs beträffande lagen 1994: 1776 skattom
energi
dels skall ha följande lydelse,4 kap. 10 kap. 9 och 10l § §§att samt

paragrafer,dels det i kap. skall införas fyra 10 10 d10 §§,att nya a -
följande lydelse.av

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

4 ka
.l

Skyldig betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt skatt-att
skyldig för bränslen i kap. 31 § ärsom avses a

den i Sverige bearbetar bränsle ellertillverkar eller annan somsom
godkänts upplagshavare enligt 3som

i 6 eller 7varumottagare som avses
skatterepresentant ienligt vad 8som anges

i fallden i fall den änänannat annatsom som som som
EG-landi från EG- il-3 l-3 i ett annatett annatavses avses

land till Sverige eller förvärvar punktskattepliktigtför in tar
bindandeleverans bränsle, bränsleemot ettav genomom

bränslet skall för överlåtelseavtal gäller vidanvändas annat som
skattskyldighetenprivat ändamål, den tidpunktän

inträder, bränslet förs tillinom
Sverige och här skall användas
för privat ändamål,änannat

den från EG-land, säljer och levererar bränsle tillett annatsom en
köpare i Sverige distansförsäljning enligt 9genom

bränsle från land,upplagshavare importerar tredjeänannan som
den förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skattsom

skall betalas för ändamålbränslet används visstnär ett men som
ändamål medförsäljer eller förbrukar bränslet för ett attannat som

skatt skall betalas med högre belopp och

1 Senaste lydelse 1995: 525.l



85del AFörfattningsförslag1997:86SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

vadenligtSverigetillbränsleför inändamålprivatförden som
angesi llsom

bränslefrågaitillämpasstycket 7första äveniVad omsägssom
betaltatsharskattellerbetalatsskatt harantingen ingenför vilket

skepp,förbrukas i närochstycket 3förstakap. l §enligt 2 som
ändamål.för privatanvändsskeppet

Sverigein tillförsbränsleförinteföreliggerskattskyldighet som
fordonettillellerfordonmotordrivetbränsletanknormali

yrkesmässigtanvändsluftfartygfartyg ellersläpvagn,kopplad som
släpvagnen,fordonet,ianvändasbränslet motorär avsett attom

ellerunderluftfartygeteller transporten,fartyget
finnasskulleförutsättningar attomständighetersådanaunder att

kap. lenligt 9skattenåterbetalningmedge av
skall, innanstycket 4förstaenligtskattskyldigDen ärsom

påbörjas, lämnaEG-landetandrafrån detbränslet entransporten av
hosbeskattningsmyndigheten samttillbränsletredovisning över

skatten.betalningsäkerhet förställabeskattningsmyndigheten av

kap.10
§9

skallBeskattningsmyndighetenefterlevnadenTillsynen över av
be-punktskattekontrollerutförakapiteldettabestämmelserna i

användningenträffandefor-motordrivnaskall vad avavser
mineraloljeprodukter.märktapolismyndigheter-don utövas av

under-härvidfårMyndighetentullmyndigheternasamt avna
bränsle-transportmedelssökagränskontroll.vad avser

därandraochtank utrymmen
mineraloljepro-det kan attantas

fårMyndighetenförvaras.dukter
degranskaocheftersökaockså

kon-förbehövshandlingar som
mineral-påochtrollen ta prov

oljeprodukter. För uttagna prov
ersättning.ingenutges

fårBeskattningsmyndighetenskallKustbevakningen utöva
stycketförstakontroll enligtvidPolismyndig-båtar.tillsynen av

eller pålåsta sättsådan annatdockskall öppnaheterna utöva
tillslutnaområdentillsyn utrymmen.inteinom som

Kustbevakningen.övervakas av

1 lydelse 1995:912.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10§
kontrollFör efterlevnaden Förare skyldig påärav att stannaav

bestämmelserna detta kapiteli anmaning tjänstemansom ges av
har polismyndighetema och and- vid beskattningsmyndigheten,

tillsynsmyndigheter få skattemyndighet,rätt polis-attra annan
tillträde till låsta myndighet eller tullmyndighet.iutrymmen
fordon och båtar. Myndigheter-

har få de upplysning-rätt attna
handlingar ochar, prov som

behövs för tillsynen. För uttagna
betalas inte ersättning.prov

Befälhavare på båt skyldigär
på anmaningatt stanna som ges

polisman eller vidtjänstemanav
Kustbevakningen.

Förare eller befälhavare på
båt vid kontroll enligt §9är
skyldig beskattningsmyn-påatt
dighetens begäran legitimera sig
eller på godtagbartannat sätt
styrka identitet.sin

Förare eller befälhavare på
båt vid kontroll enligt §9är
skyldig låsta eller påöppnaatt

tillslutnasättannat utrymmen.

10a§
Enskild har begärarätt att att
handling skall undantas från
granskning med stödgörssom

9 Härvid gäller bestämmel-av
kap.3 15 d§§-15 lageniserna

1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgiper.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

101 §
polis-skattemyndighet,Annan

ochtullmyndighetmyndighet,
medverkafårKustbevakningen i

kon-beskattningsmyndighetens
kapi-enligt dettatrollverksamhet

kontroller förutföratel attgenom
räk-beskattningsmyndighetens

myndigheternaHärvid harning.
§9befogenheterde isom anges

skyldigheter ochenskild deoch
och10rättigheter iangessom

10a§§.

10c§
fordon fårAnmaning stannaatt

vid beskatt-tjänstemanavges
Sådanningsmyndigheten. anma-

får ocksåning ges
skat-vidtjänsteman annanav

beskatt-hantemyndighet, om av
för-särskiltningsmyndigheten

fordon,ordnats närstannaatt
kontrollverksam-medverkarhan i
kapitel,enligt dettahet

medver-hanpolisman närav
enligtkontrollverksamhetkar i

kapitel ochdetta
tullmyndig-vidtjänstemanav

och påhet hamnar gränsnärai
medverkarhanområden inär
enligt dettakontrollverksamhet

kapitel.
fårbåtAnmaning att stanna

ellerpolisman tjänstemanges av
hanKustbevakningen,vid när

gsmyndibeskattninmedverkar i g-
enligtkontrollverksamhethetens

ellerPolismankapitel.detta
Kustbevakvid ningentjänsteman

uppenbartdetocksåfår ärom
punktskattekon-förnödvändigt

till hamn.fartygtrollen inbringa
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10d§
Den elleruppsåtsom av grov
oaktsamhet bryter skyldighetmot

på enligtanmaninatt stanna g
§ första10 stycket döms till

dagsböter. Ansvar skall dock inte
âdömas den tjänstemanom som

be-givit anmaningen inte varit
hörig härtill enligt 10

Den bryter skyldig-motsom
het legitimera eller påsigatt

godtagbart styrkasätt sinannat
identitet enligt 10 § andra styck-

döms till penningböter. Ansvaret
skall dock ådömas be-inte om
skattningsmyndigheten genast
kunnat fastställa den tillfrågades
identitet.

Denna lag träder i kraft den juli Tidigare1 1998. bestämmelser gäller
dock beträffande de kontrollåtgärder påbörjats innan lagensom
trädde i kraft.
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12. Förslag till

ändring i lagen 1996:701Lag om om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
land inom Europeiska unionenmot ett annat

Härigenom föreskrivs lagen Tullverkets7 1996:701§att om
befogenheter Sveriges land Europeiskavid inomgräns mot ett annat

skallunionen ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§
För kontroll anmälnings- kontroll anmälnings-Föratt attav av
skyldigheten enligt denna lag, skyldigheten enligt denna lag
eller enligt lagen fullständigt,1994:1565 fullgjorts riktigt och

beskattning privatinförsel för kontroll gällandesamt attom av av
alkolholdrycker och tobaksva- villkor för in- eller utförselav av
från land medlem sådana i 3 l§ärettror som varor som anges

fårEuropeiska fullgjorts och uppfyllts, tull-3 12i unionen, en-
riktigt och fullständigt, för tjänsteman undersökasamt
kontroll gällande villkorattav
för in- eller utförsel sådanaav

i och3 l 3§varor som anges -
uppfyllts, får12 tulltjänste-en
undersökaman

transportmedel, containrar, lådor och andra därutrymmen varor
kan förvaras vid införsel från eller utförsel till EU-land,ett annat

handresgods, handväskorsåsom resväskor och portföljer, samt
och liknande medförs resande vid inresa från eller utresasom av en
till EU-land, eller den kan enligtett annat att stannaanmanasav som

första5 stycket§
Ytterligare bestämmelser befogenheter bl.a. avseendeom

kroppsvisitation och kroppsbesiktning ifinns lagen 1960:418 om
straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den juli Tidigarel 1998. bestämmelser gäller
dock beträffande införsel gjorts innan trädde i kraft.lagensom
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1984:151 punkt-Beträffande lagen13. om

prisregleringsavgifterskatter och

sikte punktskatte-Vi föreslår ändring i kap.l 2 LPP§ tarsomen
bestämmelse gäller lagens tillämp-kontrollverksamheten. Denna

endast formellningsområde och den föreslagna ändringen är av
helhetåterfinns därför i sinkaraktär. Förslaget ändringar i LPPom

idel författningsförslag 15.B
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Del B

Författningsförslag beträffande

identitetskontroll och tillfällig
handel

14. Förslag till

Lag särskild skattekontroll beträffandeom

tillfällig handel

Härigenom föreskrivs följ ande.

l § Med tillfällig handel i denna lag sådan handelavses som
omfattas lagen 1990: 183l tillfällig försäljning.av om

Med zipplåtelsetillfälle varje tillfälle då viss plats upplåts tillavses
viss för tillfällig försäljning.person

Skyldigheter vid upplåtelse platsav

2 § Den upplåter plats för tillfällig handel skyldig föreär attsom
det upplåtelse sker kontrollera huruvida den önskar platsatt som
upplåten till sig innehavare F-skattsedel. Upplåtaren vidareär ärav
skyldig infordra kopia befintlig F -skattsedel i deatt samt atten av
fall F-skattsedel inte finns föra anteckningar platshyrarens och iom
förekommande fall dennesföreträdares adressnamn, personnummer,
och telefonnummer. platsuthyrarenAr juridisk skall ävenen person
firma och organisationsnummer antecknas.

Uppgifter inhämtats med stöd första stycket skall bevarassom av
i sju kalenderår efter det kalenderår upplåtelsen skedde.

3 § Den upplåter plats för tillfällig handel skyldig påär attsom
begäran Skattemyndigheten lämna sådana uppgifter hanav som
enligt skyldig2 inhämta§ och bevara.år att

Revision

4§ Skattemyndigheten får besluta revision hos den harom som
eller kan ha upplåtit plats för tillfällig handel för kontrolleraantas att

han fullgjort sina skyldigheter enligt 2att
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eller kanfår hos denRevision enligt första stycket ärgöras som
bokföringslagen 1976: 125 ellerbokföringsskyldig enligtantas vara

jordbruksbokföringslagenenligtskyldig föra räkenskaperatt
dödsbo.och hos juridisk1979: 141 änpersonannan

i kap. 9 14övrigt gäller bestämmelserna 3 6 §§I samt c-
delar.taxeringslagen 1990:324 i tillämpliga

Identifieringsbesök m.m.

identifiera enskildfår i syfte kanSkattemyndigheten5 § att som
identi/ieringsbesök.tillfällig handel beslutabedrivaantas om

kontrollera innehavsådant besök F-Myndigheten får vid ett av
verksamheten.skattsedel och ställa frågor om

identifieringsbesökskattemyndighetens6 § Vid är person som
skattemyndighetens begäransig på skyldig påbefinner platsen att

styrka sin identitetlegitimera sig eller godtagbart sätt samtannat
fall förete F-skattsedel.i förekommande

skäligåvilarSkyldighet identifiera sig endastatt somperson
kontrollerade verk-sådant samband med dengrund kan haantas ett

identitet kan betydelse förkännedom hanssamheten att avvaraom
skattekontrollen.

verkställighetProtokollföring och bevis över

identifieringsbesök.Protokoll skall föras7 § över
skall framgåAv protokollet

besöket avlagts,var
vid besöket,vilka närvarandesom var

besöket påbörjades och avslutade,när samt
förekommit vid besöket.betydelseannat somav

Platsupplåtares kontrollavgift

tillfällig handel inte fullgjortOm upplåter plats för8 § den som
skattemyndigheten påföra honomskyldighet enligt skall2 § en

kontrollavgift kr.särskild avgift platsupplåtares med l 000
varje upplåtelsetillfällePlatsupplåtares kontrollavgift får förtas ut

där skyldighet enligt inte fullgjorts.2 §

framstårPlatsupplåtares kontrollavgift får efterges det9 § om som
uppenbart oskäligt dem.att ta ut

eftergilffskall beaktas yrkande häromBestämmelsen även omom
inte har framställts.
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påförs enligt skattebetalnings-Platsupplåtares kontrollavgift10§
lagen 1997:000.

betalningssäkring för skatter, tullar och1978:880Lagen om
kontrollavgift.avgifter tillämplig beträffande platsupplåtaresär

Behörighet fatta beslutatt m.m.

fattas Skattemyndigheten i det länBeslut enligt denna lag11 § av
denden tillfälliga handel bedrivs eller har bedrivitsdär även om

har i län.enskilde handlaren hemvist ett annat
enligt genomförsRevision enligt och identifieringsbesök 54 §§

stycket.den skattemyndighet i förstasom angesav

första stycket får uppdraSkattemyndighet i ll12 § §som anges
visst ärendeskattemyndighet fatta beslut i dess ställe i ettattannan

deneller viss ärenden. Sådant uppdrag får endastges omen grupp av
inte innebär avsevärdmyndigheten medger det och detandra

för enskild.olägenhet

Omprövning m.m.

platsupplåtares kontrollavgiftVid omprövning beslut13§ omav
bestämmelserna i och förvaltningslagen 1986:223.gäller 27 28 §§

första stycket skallSkattemyndighet i ll14 § §som anges
sådanabeslut platsupplåtares kontrollavgift iävenompröva om

skattemyndighet erhållitärenden där beslut fattats somav annan
dock, efter samråd meduppdrag enligt Skattemyndigheten får12

denna myndighet i stället skallden andra myndigheten, besluta att
den andrabeslutet. Sådant beslut får fattas endastompröva om

förmyndigheten och innebär avsevärd olägenhetmedger det det inte
enskild.

Överklagande m.m.

platsupplåtares kontrollavgift beslut enligtBeslut15 § samtom
får överklagas hosförsta meningen och andra meningen12 14§ §

gäller bestämmelserna i förvaltningslagen.länsrätt. Härvid 23-25 §§
fårOvriga Skattemyndigheten enligt denna lag intebeslut av

överklagas.

Vid handläggningen kammarrätt mål16§ i länsrätt eller av om
platsupplåtares kontrollavgift förhandling hållasskall muntlig om
enskild begär behöver inte hållasdet. Muntlig förhandling dockpart
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kommeravgiftdet inte finns anledning att tas ut.att anta attom
förhandling.till muntligEnskild skall upplysas rättenpart om

Företrädare för det allmänna m.m.

stycket får uppdraSkattemyndighet i första17 § ll §som anges
förvaltningsdomstol föra detskattemyndighet allmäniattannan

viss ärenden. Ett sådantallmännas talan i visst ärende eller grupp av
och detfår endast andra myndigheten medger detärende denges om

för enskild.inte innebär avsevärd olägenhet

domstol förafår uppgiften i allmänRiksskatteverket18 § över attta
viss ärenden.det allmännas talan i visst ärende ellerett aven grupp

ellerfår överklaga beslut länsrättenRiksskatteverket ett av
fört allmännasinte tidigare har detkammarrätten verketäven om

talan i målet.
skattemmdig-får tjänsteman vidRiksskatteverket uppdra enen

förvaltningsdomstol.het företräda verket i allmänatt

i Regeringsrätten.Riksskatteverket för det allmännas talan19 §

Straff

enligt dömes till penning-skyldighet 620§ Den bryter §motsom
Skattemyndighetenskall dock inte ådömasböter. Ansvar genastom

identitet.kunnat fastställa den tillfrågades

juliDenna lag träder i kraft den 1998.l
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15. Förslag till

Lag ändring i lagen 1984:151om om

punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1984:151 punktskatterom om
och prisregleringsavgifter
dels kap.1 och kap.2 3 skall ha följande§ 6 lydelse,§att
dels det i kap. skall3 införas paragraf, och6 det iatt atten ny a
9 kap. skall införas paragraf, 3 följande lydelse,en ny a av
dels det skall införas rubrik före kap.3 6 medatt §närmasten a
lydelsen Skyldighet identifiera sig,att
dels det skall införas rubrik för kap.9 med3att §närmasten a
lydelsen Straff

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
2§

Vissa bestämmelser i denna lag Vissa bestämmelser i denna lag
gäller också för överlastavgift, gäller också för överlastavgift,
fordonsskatt, växtförädlingsav- fordonsskatt, växtförädlingsav-
giñ, tillfällig fömiögenhetsskatt, gift, tillfällig förmögenhetsskatt,
miljöavgift och skatt på alko- miljöavgift, skatt alkohol-
holdrycker och tobaksvaror drycker och tobaksvaror samten-
ligt vad föreskrivs i lagen särskild avgift enligt vadsom som
1972:435 överlastavgift, föreskrivs i lagen 1972:435om om
vägtrafikskattelagen 1973 :60 , överlastavgift,l vägtrafikskatte-
utsädeslagen 1976:298 och lagen 1973:601, utsädeslagen
lagen 1986:1225 tillfällig 1976:298, lagen 1986:1225om
förmögenhetsskatt för livförsäk- tillfällig fömiögenhetsskattom
ringsbolag, understödsföreningar för livförsäkringsbolag, under-
och pensionsstiftelser, fordons- stödsföreningar och pensions-
skattelagen 1988:327, lagen stiftelser, fordonsskattelagen
1990:613 miljöavgifter 1988:327, lagen 1990:613om om
utsläpp kväveoxider vid miljöavgift utsläpp kväve-av en- av
ergiproduktion lagen oxider vid energiproduktion,samt
1994:1565 beskattning lagen 1994:1565 beskatt-om av om
privatinförsel alkoholdrycker ning privatinförsel alko-av av av
och tobaksvaror från land holdiycker och tobaksvaror frånärsom
medlem i Europeiska unionen. land medlem i Europe-ärsom

iska unionen.
Senaste lydelse 1994: 1786.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

lagen gäl-bestämmelseriVissa
särskild avgift enligtler föräven
föreskrivs lagenvad isom

punktskattekon-1998:000 om
avseende alkohol-troll m.m.

och mineral-tobaksvarorvaror,
oljeprodukter.

3k.

Bestämmelserna i 3 kap. 16kap.Bestämmelserna i 3 17 § -
taxeringslagen 1990:324taxeringslagen 1990:324 17 §§om

utlämnande uppgifter gälleruppgifter gäller iutlämnande avomav
i deklarationeri fråga uppgifterfråga uppgifter i deklarationer omom

harhandlingarhandlingar har och andraoch andra somsom
till ledning för beslutför beslut avlämnatsavlämnats till ledning

harenligt denna lag ellerskatt enligt denna lag eller har skattomom
eller för granskningeller för granskning upprättatsupprättats

myndighetomhändertagitsmyndighetomhändertagits enavav en
skattekontroll.vidvid skattekontroll.

förvaras hos beskattnings-första stycket skallHandlingar isom avses
myndighet regeringenregeringen eller denmyndigheten. Om inte som

förstöras sjuhandlingarnaföreskriver något skallbestämmer annat,
beskattningsåret gåttkalenderår under vilketefter utgången detav

ut.

6a§

beskattningsmyndighetensVid
med skattekon-besök sambandi

befinnertroll sigär person som
skyldig beskattplatsen påpå att

ningsmyndighetensbegäran legiti-
godtagbarteller påsig annatmera
Skyldighetstyrka identitet.sinsätt

åvilar endastidentifiera sigatt
skälig grund kanpåsomperson

medsådant sambandha ettantas
verksamhetenkontrolleradeden
hans identitetkännedomatt om

betydelse för skatte-kan vara av
kontrollen.

Senaste lydelse 1990:331.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.9
§3a

skyldighetbryterDen motsom
till§ dömesenligt kap. 63 a

skall dockpenningböter. Ansvar
beskattnings-ådömasinte om

fast-kunnatmyndigheten genast
identitet.tillfrågadesställa den

kraft den juli 1998.lag träder i 1Denna

17-08154
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16. Förslag till

ändring i taxeringslagenLag om

1990:324

Härigenom föreskrivs i fråga taxeringslagen 1990:324om
det i 3 kap. skall införas paragraf, och6 det i kap.7att atten ny

skall införas paragraf, 2 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3
§6
Vid skattemyndighetens besök i
samband med skattekontroll är

befinner påsigperson som
platsen skyldig skattemyn-påatt
dighetens begäran legitimera sig
eller godtagbartpå sättannat
styrka identitet.sin

Skyldighet identifiera sigatt
åvilar endast skä-påperson som
lig grund kan ha sådantantas ett
samband med den kontrollerade
verksamheten kännedomatt om
hans identitet kan bety-vara av
delse för skattekontrollen.

7kap.
2a§

Den bryter skyldighetmotsom
enligt kap. § dömes till3 6 pen-
ningböter. Ansvar skall dock inte
ådömas Skattemyndighetenom

kunnat fastställa den till-genast
frågades identitet.

Denna lag träder i kraft juli1 1998.
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tillFörslag17.

ändring i lagen 1994:466Lag om

tvångsåtgärder isärskildaom

beskattningsförfarandet

särskildaföreskrivs lagen 1994:466Härigenom 1 §att om
skall ha följande lydelse.tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§

skatt ellertillämpas vid revision eller kontrollDenna lag attannan av
avgift enligt bestämmelserna itas ut

kupongskattelagen 1970:624,
prisregleringsavgifter,ochlagen 1984: 15 l punktskatterom

fordonsskattelagen 1988:327,
taxcringslagen 1990:324,

särskild inkomstskatt för utomlands bosattalagen 1991:591 om
artister mfl.,

skattebetalningslagen skattebetalningslagen
1997:000. 1997:000 samt

lagen 1998:000 sär-om
skattekontroll beträffandeskild

handel.tillfällig

ochtillämpas vid revision enligt tullagen 1994:1550Lagen även
självde-för föreläggande enligt lagen 1990:325kontroll att omav

fullgjorts riktigtklaration och kontrolluppgifter eller tullagen69 §
och fullständigt.

lag träder i kraft den juli 1998.Denna l

"Lydelse enligt 1996/97: 00.lprop.
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18. Förslag till

ändringLag i skattebetalningslagenom

1997:0001

Härigenom föreskrivs frågai skattebetalningslagen 1997:000
dels det i kap. skall införas paragraf,14 5 och det i§att atten ny a

kap.23 skall införas paragraf, följande lydelse,2en ny a av
dels det skall införas rubrik framför kap. med14 5 §att närmasten a
lydelsen Skyldighet identifiera sig,att
dels det skall införas rubrik framför kap.23 2 med§att närmasten a
lydelsen Straff

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.14
5a§

Vid skattemyndighetens besök i
samband med skattekontroll är

befinner plat-påsigperson som
skyldig Skattemyndig-påattsen

hetens begäran legitimera sig
eller godtagbartpå sättannat
styrka identitet.sin

Skyldighet identifiera sigatt
åvilar endast skä-påperson som
lig grund kan ha sådantantas ett
samband med den kontrollerade
verksamheten kännedomatt om
hans identitet kan bety-vara av
delse för skattekontrollen.

23 kap.
§2 a

Den bryter skyldighetmotsom
enligt kap. § dömes till14 5 a

1 föreslåsLagen i prop.
1996/97: l OO.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skall dockpenningböter. Ansvar
Skattemyndighe-ådömasinte om

fastställa denkunnatten genast
identitet.tillfrågades

kraft den juli 1998.lag träder i 1Denna
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Skatteflyktskommitténs1

arbeteochuppdrag

PunktskattekontrollfrågorDel Al -

Uppdraget1 1 l
. .

ekonomiskadenstrategiregeringensdelVårt motuppdrag utgör aven
brottsligheten

. och problemtilläggsdirektivz de bristerkartläggaskallEnligt våra
EG-införselgällerpunktskattekontrollvid denfinns avsomsom

förbättraförbehövsförslagdeoch lämna attinterna somvaror
huvuduppgifterkontrollen. Våraieffektiviteten varaanges

förutformadeskallbefogenhetermyndigheternasutreda hur varaatt-
punktskattekontroll,effektivmöjliggöraatt en

föreskrivnafallför detbehövssanktionervilkaundersökaatt som-
skattepliktigavidsaknassäkerheterochledsagardokumcnt transport av

ochvaror
skallprivatinförselskattekontrollentill hurförslaglämnaatt av-

utformas.
åtgärdertillförslagframläggaskallvidaredirektivenI attanges

ochalkohol-skattefriaförsäljningproviantering förkontrollför avav
gemenskapen. Detländer inommellanfärjorombordtobaksvaror

berördadeandraoförhindrade änockså ävenattär taatt uppanges
skattekontrollen.stärkafrågorna för att

beaktaskallutredningsarbetetidirektiveniSlutligen attanges
ochkontrollproblemmotsvarandelöstinom EUländerhur andra

regelverketkonflikt mediinte kommerså deförslagenutforma att
EG.inom

ekonomiska1 denåtgärderSamlade1994/952217skrivelse motregeringensSe
i1996/97:49 Lägesrapportskrivelseregeringensbrottsligheten 18 samts.

brottsligheten 19.ekonomiskafråga den s.om
ZDir. 1995:165.
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I juli 1996 trädde transportkontrollagen i kraft. förarbetenaI till
lagen arbete.gjordes vissa uttalanden vårt Bland uttaladesannatom

det förutsattes utredde frågan beskattningsmyndighetenatt att om
skulle ha beslagta grundrätt lös egendom medatt än attvaror arman
stöd 16 och lagen17 1978:880 betalningsäkring för skatter,av om
tull och avgifter betalningssäkringslagen i vissa fall kan förvar.itas

1 1 Utredningsarbetet
.

I och med Sverige gick med i EU ändrades förutsättningarna föratt
punktskattekontrollen. vårtI utredningsarbete har haft målsättningen

våra förslag angående punktskattekontroll skall så heltäckandeatt vara
möjligt. Självklart har viktig utgångspunkt i utredningsarbetetsom en

varit förslagen skall stå i överensstämmelse med EU:s rättskällor.att
En lika självklar utgångspunkt har varit förslagen inte skallattannan
strida RF eller den europeiska konventionen den novembermot 4 1950
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
frihetema Europakonventionen. I utredningsarbetet har också
fortlöpande gjort jämförelser mellan befogenheter och arbetsmetoder

hos skatteförvaltning, tull och polis; eftersom de förslag tillm.m.
sompunktskattekontroll lämnar avviker f°ar vad hittillsm.m. som

varit for skatteförvaltningen har det i mångagängse fall funnits skäl att
titta på hur befogenheter utformats exempelvis för tullen.m.m.

Vi har fortlöpande haft samtal med företrädare för skatte- och
tullforvaltningen. Dessutom har gjort flera studiebesök hos myndig-
heter både i Stockholm och i landet. Vi har haft flera samtalute även

företrädaremed för åklagarmyndigheter.
I vårt uppdrag har också legat utreda hur andra EU-länder haratt

utformat sina kontrollsystem. Vi har därför besökt och samtalat med
företrädare för de behöriga myndigheterna i Danmark, Finland,
Tyskland, Storbritannien Skottland och Irland. Besökens längd har
varierat mellan och två dagar. Vi har dessutom tagit del relevantaen av
lagtexter från dessa länder.m.m.

1 Se 1995/96:197 11.prop. s.
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Del Identitetskontroll och1.2 B
-

kontroll tillfällig handelav

Uppdraget.2.11

RSV fick under våren i uppdrag regeringen redovisa1993 attav en
möjligheterna förbättra kontrollen skatte- ochbedömning attav av

avgiftsredovisningen och gatuhandeln och verksamhetinom torg-
för okända RSV redovisade sinbedriven myndigheterna personer.av

bedömning i promemoria den februari Regeringen24 1995.en
utredning.överlämnade våren denna promemoria till för I1995 oss

tilläggsdirektiv överläm-samband med våra i avsnitt 1.1.1 nämndaatt
våra ochnades till beslutades skulle övervägandenatt presenteraoss

våraförslag beträffande den tillfälliga handeln tillsammans med
förslag beträffande punktskattekontrollen i vårtöverväganden och

slutbetänkande.
Översynvårt delbetänkande SOU revisionsreglema1 1996:79 av

uttalade vi, bakgrund det fortsatta arbetet kimdeatt attmot av
komma beröra frågeställningar har samband med revisioner,att som
kunde anledning återkomma förslag till ytterligare ändringarha medatt

revisionsreglema. Vi har återkommit till revisionsreglema endastav
på de förslag lämnar i kapitel beträffande enskildsså 16sätt att
skyldighet identifiera sig på skattemyndighetens begäran skall gällaatt
bl.a. vid revisioner.

Utredningsarbetet1

skickadeUnder vårt utredningsarbete beträffande revisionsreglema
enkät till landets skattemyndigheter. denna enkät ställdes ocksåIut en

frågor beträffande den tillfälliga handel. Vi har vidare samtalat med
företrädare för EkonomiskaRSV och och MarknadshandlamasTorg-
Riksförening, TOMER. sekreterarna har dessutom varitEn av
närvarande kontrollaktion Gävlefestivalenobservatör vidsom en

för såväloch i samband härmed inhämtat synpunkter från företrädare
Skattemyndigheten polismyndigheten i Gävleborgs län.som

Se 46.s.
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kontrollAllmänt2 avom

punktskatteplilçtiga varor

Bakgrund2.1

tullmurmedtullunionEGjanuari 1993denFöre l gemensamenvar
Skattermedlemsländerna.mellanoch inga tullartredje landutåt mot

vidgränspasseringvidpåfördes ävennationellt ochreglerades
1992/93årsskiftetVidmedlemsländerna.mellangränspassage
slopadesdärmedsambandoch imarknadeninregenomfördes dock den

kommersiellvadmedlemsländernamellangränskontrollema avser
gränsformaliteteringaHuvudregelnresandetrafik.och ärtrafik numera

medlemsländermellantill följdenbartskall följa gränsatt enav
passeras.

regelverkEG:sfriheterde fyra ärskall omfattamarknadeninreDen
ochtjänsterförfri rörlighetnämligenkring,uppbyggt varor,personer,

marknadeninredenkapitall. frihetemasistnämndadeVad ärtreavser
fridet gällerförhåller sigdetförverkligad, medan sätt närmotsatt

kontrollpersoner d.v.s.vidPersonkontrollerrörlighet för gränsen, av
tillåtnaalltjämtdärförliknande, ävenochvisum varaansespass,

slumpmässigt,tillåtetintedetmedlemsländer. Däremotmellan attär
vilkakontrolleraoegentligheter,misstankeföreliggerdetutan att om

friainskränka dendettasig eftersomför med ansespersonvaror en
förrörligheten varor.

med-viktigtuppnås detskallförfri rörlighet är attFör att varor
punktskatterochmervärdesskatterbestämmelserlemsstatemas om

skattenvarittidigareområde hardettaPrincipemaharmoniseras. att

1 upprättandeti Fördragetfastslåsmarknadenden inrePrincipen avomom
artikel 3momfördraget. IgemenskapenekonomiskaEuropeiskaden anges

medlemsstaternarestriktioner mellankvantitativatullar ochavvecklingatt av
införandetlistasVidaremål.dettamedel förviktigt uppnåatt avär ett
förrörlighetför frihindrenavskaffandettulltariff, personer,avgemensam

ochjordbruks-politik påinförandetkapital,ochtjänster gemensamenav
marknad.inremedel förviktiga uppnåtransportområdet att enm.m. som

2 Schengensamarbetet.avsnitt 2.3vidareSe om
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skall i det land där konsumeras med konsumtionslandetstas ut varan
skattesats och tillfalla konsumtionslandet. Traditionellt har detta
åstadkommits orts skattefri och det vid importatt exporten attgenom
påförs skatter med skattesats inne i landet.tas utsamma som varor
Förfarandet påtöra skatter vid införsel innefattar dock gränsfonnali-att

det därför inte förenligt med principenär den inreteter; marknaden.om
Det problem detta innebär kan lösas olika Ettsätt. sätt är attsom

principen beskattning konsumtionslandetöverge i och övergå tillom
beskattning i det land där köpts. Denna lösning har i princip valtsvaran

det gäller privatpersoners inköp förnär bruk. För den kommersiel-eget
handeln har medlemsländerna inte velat frångå den tidigare

principen. Olika lösningar har valts mervärdesskatteområdet och
punktskatteområdet.

På mervärdesskatteområdet finns inom EU temporärtett system
i mångt och mycket med vad gällde tidigare.överensstämmersom som

Försäljning till i EU-land mervärdesskatteregistreradett annaten
köpare skattebefriad i försäljningslandetär medan köparen påförs
mervärdesskatt sitt hemland. Skatten påförs dock inte i samband med

i samband med avgivandegränspassage deklaration. Iutan av
kontrollsyfte har särskild uppgiftsskyldighet för såväl köpareen som
säljare införts. Vidare finns särskild databank med uppgifter för atten
underlätta myndigheternas kontroll. Inom kommissionen pågår för
närvarande arbete med utarbeta förett att ett permanent systemmer
mervärdesskattema

.
När det gäller punktskatteområdet har andraantyttssom ovan

lösningar valts. punktskatterFör alkohol- och tobaksvaror samt
mineraloljeprodukter har förfaranderegler införtsgemensamma genom
cirkulationsdirektivetz. För andra f°ar punktskatter finnasvarugrupper
endast punktskatter inte leder till gränsfomialiteteruttagetom av
mellan medlemsländerna. En skatt vid registreringtas ut är ettsom
exempel sådan skatt inte leder till gränsfonnaliteter.en som

När i betänkandet fortsättningsvis använder begrepp som
punktskatter, punktskattepliktiga det de punktskatteräretc.varor som
regleras cirkulationsdirektivets bestämmelser inteav som avses om

särskiltannat anges.

1Se kommissionens den lO juli 1996 A Common System of VAT.rapport
A for the Single Market, Com Final.328 96programme
2Rådets direktiv 92/12/EEG. Fullständig beteckning EG-rättsalcterpå återges
i bilaga
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Cirkulationsdirektivet2.2

hanteringYrkesmässig2.2.1 av

punktskattepliktiga varor

principiinnebärcirkulationsdirektivet attiFörfarandereglema
d.v.s.frittcirkulerakunnaskall utanpunktskattepliktiga varor

medlemslän-mellanbeskattningskonsekvensemagränskontroller, att
slutgiltige konsumentennår dentillsändaskjutsderna varornaupp

Bestämmelsernakonsumtionslandet.skall ske ibeskattningenattsamt
lagstiftningsvenskiinförlivatsiinträde EUSverigeshar efter genom

LTS.LAS ochLSE,bestämmelser i
begreppvissadefinieras ärartikelcirkulationsdirektivets 4I som

lärrmasdirektivtextenIförfarandereglema.förståelsencentrala för av
definitioner:följ andesåledes

lagerhavare juridiskellerfysiskgodkända ensom avperson.
tillverka,tillståndmyndigheter fåttbehörigamedlemsstats att

punktskattebelagdaavsändaochförvara,bearbeta, varoremotta
punktskattenvarvidaffärsverksamhet, ärför sininom ramen

skatteupplag.föruppskovsreglernaenligtvilande
punkt-belagda medplats därskatteupplag:b ärvaror somen
enligtavsändsellerförvaras,bearbetas,tillverkas,skatt mattas

förlagerhavaregodkänd inomuppskovsreglerna ramenenav
fastställtsvillkorsärskildadeunderaffärsverksamhet,hans som
skatteupp-därmedlemsstatdenmyndigheternabehörigade iav

beläget.laget är
tillverk-tillämpas påskatteordninguppskovsregler:c somen

varvidoch flyttningförvaringbearbetning,ning, varor,av
vilandepunktskatten är

ellerfysiskpunktskatteregistrering:mednäringsidkared
godkänd lagerhavare,ställningjuridisk som avutan somperson

tillståndfåttmedlemsstat inommyndigheterbehöriga att,i en
punktskattebelagdaafärsverksamhet,för emotsin ta varorramen

uppskovsreglerna. Dennaenligtmedlemsstatfrån typ avannanen
sådanaavsändaellerinnehavarkenfårnäringsidkare varor

uppskovsreglernaenligt

1 upplagshavare.lagerhavaregodkändlagstiftning benämnssvenskI
2 lagstiftning saknassvensksuspensionsordning. IoftastkallasDetta system

helt.liknandeellersuspensionsordninguppskovsregler,begrepp som
3 punktskatteregistreringmednäringsidkarelagstiñning benämnssvenskI
registrerad varumottagare.
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e näringsidkare punktskatteregistrering: jj/sisk ellerutan
juridisk ställning godkänd lagerhavare, harutanperson som som

för affärsverksamhet tillfälligtvisinomrätt sinatt ta emotramen
punktskattebelagda från medlemsstat enligtvaror en annan
uppskovsreglema. Denna näringsidkare får varken förvaratyp av
eller avsända sådana enligt uppskovsreglerna. En närings-varor
idkare punktskatteregistrering måste betalningenutan garantera

punktskatt till skattemyndigheterna destinationsmedlems-iav
avsändsinnanstaterna varorna

De omfattas cirkulationsdirektivet punktskattepliktiärvaror som av ga
i och med de framställs inom EU eller i och med de införs tillatt att

SyftetEU. med suspensionsordningen deär att ärtrots attvaroma,
skattepliktiga, skall kunna bearbetas, lagras och förflyttas mellan
medlemsländerna i tidigare led detaljistledet beskattnings-än utan att
konsekvenser inträder. Skatten förfaller med andra 0rd inte till
betalning under den tid befinner sig inom suspensionsordning-varorna

vilket innebär beskattningskonsekvenserna skjuts framåt.atten,
Betalningsskyldighet för punktskatt inträder först blirnär varan
tillgänglig för konsumtion, vilket den den upphörnär attanses vara
omfattas suspensionsordningen. punktskattepliktigaFörav varor som
inte omfattas suspensionsordningen gäller punktskatten förfallerattav
till betalning i samband med framställs eller importeras frånatt varan
land utanför gemenskapen.

Vid omsättning mellan medlemsländer befinner sig iav varor som
suspensionsordningen skall enligt artikel icirkulationsdirektivet18.1

åtföljas ledsagardokument avsändaren.ett upprättasvarorna av som av
Ledsagardokumentet skall i fyra exemplar,upprättas ettvarav
exemplar skall behållas avsändaren och skall medfölja underrestenav

artikel 19.1 i cirkulationsdirektivet kap.6 3 ochtransport 4 §§samt
LSE, 22 LAS och§ 23 LTS. Efter leverans skall§ exemplarett
behållas och exemplar, returexemplaret, återsändasmottagaren ettav
till avsändaren femton dagar efter utgången kalendennå-densenast av
nad under vilken mottagits för slutavräkning. Om avsändarenvarorna
inte inom två månader efter utgången den kalendermånad underav
vilken för erhållit returexemplaret skallavsänts exportvarorna
avsändaren dröjsmål underrätta beskattningsmyndighetenutan om
detta. beskattadeNär skall till itransporteras mottagare annatvaror

1 I svensk lagstiftning benämns näringsidkare punktskatteregistreringutan
Oregistrerad varumotta gare.
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detta. beskattadeNär skall till itransporteras mottagare annatvaror
EU-land skall förenklade ledsagardokument ochanvändas 6 kap. 8
8 LSE, och25 25 LAS och och LTS.§§ 26 26 För sådanaa a a
dokument gäller delvis andra regler.

Enligt artikel i18.3 cirkulationsdirektivet skall i de fall mottagaren
inte godkänd lagerhavare eller näringsidkare med punktskatteregi-är
slrering ledsagardokumentet åtföljas bevis ställd säkerhet. Iettav om
detta bevis skall dels adressen till aktuell skattemyndighet ianges
destinationslandet, dels datum för och uppgifter betalningen ellerom
skattemyndighetens godkännande betalningsgarantin. Bestämmelserav

bevis ställd säkerhet finns i kap. LSE,6 7 22 LAS och§ §om om
LTS.22 I l996/97zll6 föreslås§ vissa ändringar dessaprop. av

bestärmnelser.
artikelI 20 i cirkulationsdirektivet regleras vad skersom om

oegentligheter eller överträdelser har begåtts i samband med en
vamflyttning berör punktskattepliktens inträde. Enligt artikel 20. lsom
skall punktskatten sådanai fall betalas i den medlemsstat där över-
trädelsen eller oegentligheten begicks och erläggas den ställtav som
garanti för skattebetalningen. Enligt artikel skall, inte går20.2 detom

fastställa överträdelsen skedde, den ha skett i denatt var anses
medlemsstat där överträdelsen upptäckts. punktskattepliktigaNär varor

nårinte sin destination och det inte går fastställa överträdelsenatt var
begicks, skall enligt artikel oegentligheten20.3 ha begåtts ianses
avsändannedlemsstaten. svenskI lagstiftning obeskattadeattanges om

skall mellan Sverige och EG-land ochtransporteras ett annatvaror
inte når den angivits i ledsagardokumentet,mottagarevarorna som

skall beskattas i Sverige finns i Sverige eller devarorna om varorna om
levererats från svensk upplagshavare och inte kan utredasdeten var

finns eller har konsumerats kap. LSE, LASse 4 2 26 och§ §varorna
27 LTS.§

2.2.2 Distansförsäljning

Särskilda bestämmelser gäller vid distansförsäljning. återfinnsDessa
i artikel i cirkulationsdirektivet. OmlO inte upplags-ären person som
havare eller registrerad, alternativt Oregistrerad varumottagare
anskaffar i medlemsland, och levereras till honometten vara om varan
i medlemsland direkt eller indirekt säljarens försorg,ett annat genom
skall skatteuppbörden ske i det sistnämnda landet varitäven om varan
tillgänglig för konsumtion i det förstnämnda landet. såledesDet är
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sker. Ledsagar-skattskyldig och skattskyldigheten inträder leveransnär
eftersom denna inte skerdokument skall inte medföras vid transporten,

skall emellertidsuspensionsordningen. påbörjasinom Innan transporten
artikel i cirkulations-säkerhet för skattebetalningen ställas. Enligt 10. 3

säljaren etablerad bl.a.direktivet skall nämligen den medlemsstat där är
betalningtill säljaren innan avsändsatt garanterar avse varorna

skallpunktskatt de villkor ställs den statav som varornasom
levereras till.

distansförsälj-bestämmelsernasvensk lagstiftning återfinnsI om
LSE, LAS och LTS.ning i kap. och 15 164 9 10 §§§ §

fonnulerade. SärskildaReglerna distansförsäljning oklartärom
frånockså uppkommit vid distansförsäljningkontrollproblem har en

EU-landl. Kommissionensäljare i EU-land till köpare iett ett annaten
pågår förhar initierat reglerna. Arbetet medöversyn översynenen av

närvarande.

Införsel för privat bruk2.2.3

beträffandeartikel i cirkulationsdirektivet punktskattI 8 att varoranges
förvärvats individer för deras bruk ochenskilda transporte-egetsom av

idär de förvärvats;dem själva skall i den medlemsstatrats tas utav
för markna-artikeln också följer principen den inredettaattanges av

bådeden. bruk täcker beträffande privatpersonerBegreppet eget
familjersbehov och i tillämpliga fall deras behov.egetpersonemas
skattskyldighet förEnligt artikel i cirkulationsdirektivet inträder9.1

punktskatt då för i förvaras ikonsumtion medlemsstat envaror en
medlemsstat för kommersiella ändamål. Rådet och kommissio-annan

ihar förklarat möjlighetartikel 9.1 medlemsstaterna attattnen ger en
sin bevismedel kan innefattanationella lagstiftning införa ett som

affärerinförandet vägledande gränsvärden, liksom regel attomav en
överstiger kommer gjorda i förvärvssyftedenna gräns attsom anses

såvida fråga för Skattemyndigheteninte i nöjaktigt kan visapersonen
så inte fallet.äratt

artikel i cirkulationsdirektivet medlemsstaterna förI 9.2 attanges
fastställa förhuruvida de i artikel 8 avseddaäratt som avsesvaror

kommersiella ändamål måste hänsyn bl.a. tillta

1 avsnitt tolkningssvárigheter begreppenSe 2.2.4 beträffande avseendeäven
införsel för bruk och distansförsäyning.privat
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innehaoch dennes skäl förkommersiellainnehavarens attstatus-
dem,

förekommande fall, det användafinns eller, iden plats där varorna-
transportsättet,

tillalla handlingar hänför sigsom varorna,-
beskaffenhet ochvaromas-
kvantitet.varomas-

kvantitet fårbeträffandekunna tillämpa kriterietFör att varomas
ledning förreferensnivåer, uteslutande tillfastställamedlemsstaterna

f°ar dessaoch alkoholdryckerbevisningen. det gäller tobaksvarorNär
referensnivåer understiga följ ande:inte

alkoholdryckertobaksvaror

lspritdrycker 10cigarretter 800 st
lmellanprodukter 20cigarr-iller 400 st

1lviner 90cigarrer 200 st
löl 110röktobak kgl

till LTSregeringen i förarbetenaBeträffande dessa riktlinjer uttalade
LASZ tumregleransåg lämpligt införaoch den inte det attatt avvara

anförde vidare reglerdetta slag i svensk lagstiftning. Regeringen att av
tillämpningsföreskrifter de skulleutfärdasdetta slag kunde omsom

Någrabeskattningen.underlätta den praktiska hanteringenanses av -
tillämpningsföreskrifter har inte utfärdats.

brukinförsel för privatSom framgått utgångspunktenär att avovan
punktbeskattas; punktskattalkoholdrycker och inte skalltobaksvaror

det gällerskall i där förvärvats. Näristället dentas ut stat varorna
iför förbrukningförvärv mineralolieprodukter redan släppts ensomav

Beträffande sådanautgångspunktenmedlemsstat är en annan.annan
cirkulationsdirektivet medlemsstaternaförvärv får artikel ienligt 9.3

i den medlemsstat därockså föreskriva punktskatt skall utatt tas
ovanligamedförbrukningen sker, produktema transporterasom

Med ovanligaindivider eller för deras räkning.enskildatransportsätt av
i fordonsbränslen sätt äntransportsätt annattransportavses av
flytandetankar eller lämpliga reservdunkar liksom transport av

yrkesmässiganvänds videldningsbränsle i tankarsätt änannat som
trafik.

1 vin.högst liter mousserandeVarav 60
2 1994/95:56Prop. 91.s.
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The Black2.2.4 Man

införselhuruvida visst förfarandekan svårt fastställaDet äratt ettvara
svårtyrkesmässig införsel. särskilt draför privat bruk eller Det är att

distansförsäljningkbruk ochmellan införsel för privatgränsen
jurister, harförfarande Storbritannien, iscensatt väl insattaEtt i av

domstol EG-domsto-fråga för Europeiska gemenskapernasblivit en
ochmål mellan Customs and Exciselen. engelsk domstol har iEn ett

fl EG-domstolen visstföretaget abac Sarl tillfrågatEmu T ettomm.
iför privat bruk enligt artikelförfarande skall införsel 8utgöraanses

enligt artikel icirkulationsdirektivet eller distansförsäljning 10 samma
direktiv.

Omständighetema mål visar komplexiteten i problemet. Deti detta
brittisk lag föreligger skatteplikt förostridigt i målet det enligtär att

kanemellertid förfarandeti Storbritannien. Frågan är omvarorna
sågemenskapsrätten ochklassas införsel for privat bruk enligtsom

skattefritt i Storbritannien.sätt vara
Enlightened TobaccoOmständighetema i målet följande. Theär

Sarl kallat detaljis-Company har två dotterbolag, Tabac nedanEMU
bådaoch The Black Limited nedan kallat agenten. Deten Man in

intedotterbolagen har affärskontakter med varandra; de har samma
införskaffarledning. Detaljisten, har sitt i Luxemburg,sätesom

kontinenten. Försälj-cigarretter märket Death från fabrikav en
ningen går i huvudsak till privatpersoner bosatta i Storbritannien även

iockså sker privatpersoner i Luxemburg. Detviss försäljning tillom
avtalmålet ifrågasatta förfarandet konstruerat på följande Ettsätt.är

från detaljis-sluts mellan detaljisten och enligt vilket alla köpagenten
skall via skall såledeskunder agenttens agenten; agenten anses vara

detaljisten och kunden.för varje enskild kund. Avtal sluts mellan
vidarebefordrarKunden skall dock lämna sin köporder till agenten som

till också detaljistensden detaljisten. Agenten accepttar emot av
förfarandeköpordem och vidarebefordrar den till kunden. Detta

tillhandahållsgenomförs i praktiken så den enskilda kundensätt att
beställningsordembeställningsorder cigarretter. han fyller iNären

1 avseendeavsnitt beträffande distansförsäljning och avsnitt 2.2.3Se 2.2.2
införsel för privat bruk.
2 Court ofCourt of Appeal appeal from the HighCase C-296/95. Se även on

Commissio-The Queen ana themål 2849/95 mellan engelskaJustice, staten
Black Ltdof Customs and och Tabac Sarl, The ManExcise Emu inners

John Cunningham.Anthonysamt
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därvidfåroch hanfåttprislista hanhananvänder agentenavsomen
Kundencigarretter.eller 800600200, 400,han vill köpavälja om

samtidigt cigarret-betalarochtillbeställningslistanskickar agenten
betalningkundensagenten. Närtillcheck ställdgenomtema en

personalen påf°ari Londonbankkonto agentensinflutit agentens
anställda hämtarunderrättelse. EnLuxemburgkontor i agentensaven

har kontordetaljistenochdetaljisten;hosdärefter cigarettema agenten
ochcigarrettemapaketerarbyggnad. Agenteni arrangerarsamma

kundensenskildadenutförsdettaStorbritannien;tilltransporten
anlitadbudfirmautförs agenten.uppdrag. Transporten avav en

detalj isten.betalarSlutligen agenten
tilltillgångköpeavtaletmedsyfteenskilda kundernas är attDe

ktmdingenockså i avtaletföreskrivsbruk; detför enskiltcigarretter att
köptillfallevidcigarretter agentenfår köpa 800 samt attettänmer

månadunderenskild kundtillsälja cigarretterskall vägra sammasom
då intedeteftersomcigarretterbeställningar 800antalgör ett stort

bruk.för privatinköpär ett
skallförfarandetfråganEG-domstolenfrånNågot omsvar

harinte. Däremotföreliggerprivat brukinförsel för ännuklassas som
måletyttrande iavgivit sittgeneraladvokaten

ii delarartikel har delatsbeträffande 8Frågeställningama treupp
nämligenyttrande,generaladvokatens

enskild,förvärvadeskallcigarrettema avvaraansesom
ochprivata brukenskildsförvärvet avsettom

enskilde.dentransporteradekancigarrettema avvaraansesom
uppfyllda;punktenandrai denkriteriemaostridigt ärmåletI är att

såledesbedömning,generaladvokatensf°ar, enligtförvärvet anses vara
börförsta punktendenbruk. Beträffandeprivataför enskilds man,

denförvärvetfall därskiljageneraladvokaten, görsenligt av
räkning;ombud för hanselleroch där detenskilde ettgörs agentenav

omfattasfalletförstnänmdaendast detgeneraladvokaten kanenligt av
punkten konstaterartredjei denfrågeställningenBeträffandeartikel

direktivtextenspråkliga versionernaolikadegeneraladvokaten att av
drarolika versionernai deordalydelsentolkatåt. Efterskiljer sig att
därde fallgällerartikel endast8slutsatsengeneraladvokaten att

Sammanfattningsvissjälvaprivatpersoner transporterar anservarorna.
inteBlack-upplägget77:e Man utgörgeneraladvokatensåledes inatt

artikelbruk enligtför privatinförsel

1 aprilden 17Colomer avlämnatRuiz-JarabogeneraladvokatenyttrandeSe av
-296/95.imál C1997
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rörande rekvisitetGeneraladvokaten också vissa uttalandengör
distansför-avsänds eller direkt säljaren i artikel 10transporteras av

ingår isäljning. Med tanke och detaljistenatt agenten samma
tankekoncern borde det inte omöjligt medgöraatt en genomsyn;vara

på organisatoriska förhållandena bordede renttransporten, som
detaljistenfaktiskt kunna gjordorganiseras agenten, anses vara avav

sälj

Schengensamarbetet2.3

Schengenavtalet år mellan Belgien,Det grundläggande slöts 1985
FörbundsrepublikenFrankrike, Nederländerna ochLuxemburg,

formelltTyskland. mellanstatligt avtal utanförAvtalet är ett separat
vidEG-ramen. syfte avskaffandet personkontrollerDess är av

samband med undertecknandetmellan medlemsländerna. Igränserna
skulle utfonna förslagavtalet tillsattes antal arbetsgrupperettav som

till kompensatoriska polis- och säkerhetsområdena.bestämmelser
tilllämpnings-Dessa arbetsgrupper lade fram förslag godtogs i densom

konvention juni denna konventionundertecknades i 1990. Det ärsom
innehåller de viktigaste för Schengensamarbetet.reglerna Numerasom

har Danmark, Finland, Grekland, Italien, Portugal, Spanien,även
ÖsterrikeSverige och skrivit Schengenavtalet. Sverige kommerunder

riksdagen fördock delta fullt först förutsatt1999, röstaratt attut
medlemmar utandeltagande. Norge och Island deltar associeradesom

rösträtt.
Schengensamarbetet avvaktan medlems-provisorium iär ett att

rörligheteni skall regler för den friaEUstaterna enas om gemensamma
for så tredje pelaren träderDen dag samarbetet i den kalladepersoner.
i kraft Schengenavtalet föreskrivsupphör Schengensamarbetet. I att
EG-rätten har företräde framför Schengenavtalet ochavtalet. När

marknadentillärnpningskonventionen undertecknades den inre ännuvar
inte förverkligad. rådde fri rörlighet för tjänster,Det inteännu varor,
kapital eller dåvarande EG-ländema. Därför inne-mellan depersoner

dockhåller Schengenavtalet vissa bestämmelser Numera harom varor.
EG-bestämmelser införts detta område. Bestämmel-gemensamma

1 Innehållet avsnitt från Utrikesdepartementetsi detta har hämtats bl.a.
handelsavdelnings skrift Fri rörlighet för anslutning tillSvenskpersoner.
Schengensamarbetet. Maj 1996.
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delar.i dessadärför inte längrebehövsSchengenkonventioneniserna
EG-bestämmelsema,i ställettillämparSchengensamarbetetiLänderna

företräde.EG-rätten harstadgandetmedöverensstämmelsehelt i att
punktskattekontrollensåledes intereglerarSchengenavtalet av
yrkesmässigakontrollfrågasig det transporterär avomvarevaror,

privatinförsel.kontrolleller av

eproduktermineraloljMärkning2.4 av

märkningbeträffandeEG-rätten2.4.1

mineralolj eprodukterav

föreskrivitsintehar detnivå inom EUpunktskattemasgällerdetNär
inte fårminimiskattesatservissaendastfasta skattesatser utan som
minimi-92/82/EEGrådets direktivartikel iunderskridas. 5 attI anges

skall 245dieselbrännoljapåpunktskattförskattesatsen perecuvara
liter.1000

finnsmineraloljeprodukterpunktskattbetalningRegler avom
Även 92/81/EEGdirektivrådetsicirkulationsdirektivet.iinte bara

medlemssta-artikel 2.2detta. Ibestämmelserfinns vissa attangesom
skallocksåmineraloljeprodukterpunktskattföreskrivafår atttema

fastställtsslutanvändningsvillkorkonstaterasbetalas det ettnär att som
skattebefrielseellerreducerad skattesatsreglerna föride nationella en

direktivartikeluppfyllt. 8Iupphörtharinte eller attär sammavara
totaltillämpakanmedlemsstaternadåomständighetervissa enanges

harArtikelnoch 8.3.se 8.2skattesatsernapartiell nedsättningeller av
lydelse.följande

direktivbestämmelserallmänna ideFörutom angessom
skatte-föranvändningsområdenskattebefriade92/12/EEG om

tillämpningenpåverkardetochprodukter,pliktiga attutan av
medlemsstaternaskallbestämmelsergemenskapensandra av

villkorpunktskatten, påharmoniseradefrån denföljandeundanta
okompli-ochriktigsäkerställasyfteskall fastställade i att ensom

skattefusk,förebyggaundantagdessacerad tillämpning samtav
missbruk:ellerskatteundandraganden

ändamålandraanvänds förmineraloljor än motor-a somsom
förbränsle eller uppvärmning,
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Utan det påverkar tillämpningen andra gemenskapensatt av av
bestämmelser följande fall helt ellerfår medlemsstater delvisi

reglertillämpa skattebefrielse eller nedsatta skattesatser förom
mineraloljor skattekontroll används:undersom

förb sjöfart med nojesfar-på inre privatavattenvägar änannan
tyg

uteslutande jordbruks- och trädgårdsnäringarnainom samt
skogsbruk och vid insjöfiske,inom

Medlemsstater får beträffande samtliga eller vissaäven av
följande industriella kommersiellaoch användningsområden
tillämpa reducerad skattesats dieselbrännolja, gasol,på metanen
och fotogen används under skattekontroll, förutsatt denattsom
skattesats understiger den minimiskattesatsinteuttassom som
fastställs direktiv 92/82/EEG tillnärmning punktskattesat-i om av

för mineraloljor:serna
a stationära motorer,
b anläggningar och maskiner används vid byggnadsarbeten,som

och vattenbyggnad och offentliga arbeten,väg-
fordonc avsedda användas utanför allmän ellerär vägattsom

fått tillstånd användas huvudsakligen allmänpåinte väg.attsom

detNär gäller punktskattemas nivå mineraloljeområdet görs en
uppdelning dels mellan olika bränslekategorier, dels mellan olika
användningsområden inom bränslekategori; inom varjesamma grupp
skall enhetlig skattesats tillämpas. står frittDet medlemsländerna atten
själva bestämma skattenivåer, så länge minimiskattesatsen iakttas.

förekommerDet allmänt inom för märkning mineral-EU system av
oljeprodukter skall användas för lågbeskattat ändamål. Det sättettsom

de olika påmedlemsländerna märker mineraloljeproduktemasom
skiljer sig åt. Som exempel kan för delregeringen Sverigesnämnas att
har föreskrivit lägbeskattade mineraloljeproduktema skalldeatt
märkas med gult märkärnne och blått färgämne oljangörett ett som

medan i Finland föreskrivit tillsättning märk- ochgrön, man av
färgänmen mineraloljeproduktema blir röda.gör attsom

Man håller inom kalladEU bygga med såatt ett systemupp en
euromarker för märkning mineraloljeprodukter. Genom rådetsav
direktiv 95/60/EG införs märkningssystem för dieselbrännolja ochett
fotogen. Märkningen skall enligt artikel i direktivet bestå2 av en noga
bestämd sammansättning kemiska tillsatsämnen tillförs innanav som
de berörda mineraloljoma för konsumtion.släpps Medlemsstaterna får
dock, direktleverans från omfattasmedlemsstatom en en annan av
suspensionsordningen, kräva märkning innan produkten lämnargörsatt
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artikel skall medlems-ifrån. Enligt 3den sändsdet skatteupplag som
oriktigsigåtgärder för försäkranödvändigavidta attattstaterna om

särskilt säkerställaundviks ochmärkta produkteranvändning attav
påförbränning ianvändas förfråga inte kanmineraloljoma i motor

till sådanai bränsletankamavägtrafik eller förvarasfordon avsedda för
förbehövsbestämmelserskall infria defordon. Medlemsstaterna som

införd.euromarkernså kalladeså denuppfylla direktivet, ärsnartatt
närvarande.pågår förfram euromarkernArbetet med att ta

finskaSärskilt den2.4.2 om
rödmärkta oljan

olika beroendemineraloljeprodukterbeskattasSom tidigare nämnts
medSverige ochFinlandanvändningsområde i såväl systemsom

föri båda ländernamineraloljeproduktema tillämpasmärkning attav
användningsområden. SverigeIolja för skildaskatterättsligt skilja

kap.motordrivna fordon se 2märkt olja iförbjudet användadetär att
lågbeskattade oljantillåter denLSE medan i Finland9 § attman

utlandsregi-ochtraktorerdrift fartyg, arbetsmaskiner,används vid av
betydligtoljan belagd medfinländska rödastrerade personbilar. Den är

Sverige.ioljanlågbeskattadelägre skatt i Finland den grönaän
mineralolje-samband medkontrollproblem iRapporter om m.m.

Finansdepartementet. Itillprodukter inkom redan under 1995 rappor-
gränshandelomfattandeskattefusk i samband medbeskrevsterna en

oljaz. påtaladevissa deråda botfinsk rödmärkt Förmed att av
märkningsikteändringar i LSEmissförhållandena gjordes togsom

användautvidgning förbudetmineraloljeprodukter. En mot attavav
på såfordon gjordesmineraloljeprodukter i motordrivnamärkta sätt att

förbudet.omfattasföreskrifter kommärkt enligt finskaoljaäven att av
Åtgärden skatteundandragan-stävjanödvändig förbedömdes attsom
dena.

gemenskapernasfrån Europeiskai april i årEfter påpekande
Tullunionförgeneraldirektorat XXIEG-kommissionenkommissions

bränsletankfylltFinland lagligenskatter, den ioch indirekta att ensom
skall kunnalågbeskattad oljapå fordon medmotordrivetett passera

beskattningskonsekvenser ellerdrabbassvenska gränsen utan att av

1 avsnittskattesatserna, 2.6.1.Angående ävense
2 oljan.finska rödmärktamed denavsnitt problemenSe 2.6.1även om
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bestämmelser-gjortFinansdepartementetsanktioner, har översyn aven
Översynenrödmärkt olja.finskanvändningLSE förbudi mot avna om

föreslår förbudeti l996/97:122till regeringenhar lett attatt prop.
finsktill dessmotorredskap och traktorerslopas såvitt gäller samt -

Ändringenpersonbilar. föreslåsområdet ändraslagstiftning även-
frånretroaktivt för tidtillämpasjulii kraft den första 1997,träda men

januari 1996.och med den l

Kontrollbefogenheter på2.5

punktskatteområdet m.m.

EU-inträdetoch efterTullkontrollen före2.5.1

tullen med varuimporti sambandEU-medlemskapet hadeFöre rätt att
tvångsåtgärdertillgripavid ochkontrollerlångtgående gränsengöra

brott tullagstiftningensvenskamisstanke Denförelågdetutan att om
utförselin- ochskyldighet anmälauppbyggd kring att varoravvar en

privatinförselnAnmälningsskyldighet förelågtill tullen. oavsett varom
transportmedel,undersökakommersiell. Tullen hadeeller rätt att

områdenundersöka vissafick tullenlådor Vidarecontainrar, somm.m.
handresgods".undersökaficktulllager. Tullentullupplag och även
1987:1065.tullagendå gällandebefogenheter reglerades i denDessa

stick-kunde tullenbefogenheterstöd ovannämndaMed göraav
slumpmässigt,heltkontrollobjekt valdesdärprovskontroller, ut

eller flera skäl somvaldeskontroller, där objektetselektiva attettut av

1 ianvändas i bränsletankarolja fårinte lágbeskattadmedgerEG-rätten att
medöverenstämmelseinte ilagstiftningen i den delenfordon. finskaDen står

underskrivelse till Finlandhar iEG-kommissionengemenskapsrätten. en
den stridertillämpning och hävdatdennauppmärksammat mot1997våren att
avsikt inomregeringen förEnligt uppgift har den finskagemenskapsrätten. att

1996/97: 22 7.lagändring i frågan lfram förslag till sekort lägga ett s.prop.
2 beträffande punktskatte-beskattningsmyndighetEU-inträdet tullenFöre var

från andra länder.pliktiga varor
3 från tredje land,för varuimportgäller fortfarandeMotsvarande regler nyase
tullagen 1994:1550.
4 ytligkroppsvisitation ochgenomföraVid brottsmisstarxlcekunde tullen även

varusmuggling. Dettavidtullens befogenheterkroppsbesiktning med stöd av
EU-inträdet.oförändrat efterär
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smugglingsförsök, tullenmisstänkttullen fått underrättelse attom
stämdekontrolltillfället, kontrollobjektetbedrivit riktad spaning före att

intuitiontidigare erfarenheter elleruppgjorda riskprofiler ellermed att
misstanke eller på-fattadehos tulltjänsteman gjorde denneatten

plan.på visstdragskontroller t.ex. kontroll samtliga passagerareav
Övergångsbestämmelser-Sveriges EU-inträde vidhöllsEfter genom

avseendeoch uppgiftsskyldighetenden tullagen anmälnings-tillna nya
frånrestriktion till ellerin- eller utförsel i strid med gällande ett annat

tillhörig någon de uppräknadeEU-land varugruppemaavav varor
kulturföremål, vissa djurnarkotika, injektionssprutor, kanyler,vapen,

Övergångsbestämmelsemainnehöll bestäm-och alkoholdrycker. även
alkoholdryckerprodukterkrigsmateriel och strategiskamelser samtom

särskilda undantagoch tobaksvaror skall beskattas enligt det somsom
EU-land.frånSverige fått avseende införsel för privat brukhar annat

tullen undersöka bl.a.övergångsbestämrnelsema kimdeMed stöd av
därtransportmedel, containrar, lådor och andradels utrymmen varor

införsel utförsel, dels hamnar, flygplatser,kan förvaras vid eller
tullkontrolloch godsterminaler där står underbangårdar varor som

Något viss gradförvaras lokaler inom sådana områden. kravliksom
imisstanke för genomföra kontroller ställdes inte,att menav

tullagstiftningen vid EU-propositionen den svenska ettom
medlemskapz inte bör tillämpasuttalades bestämmelserna ettatt

slumpmässigt.sådant objektetsätt att tas ut
befogenheter vid Sveriges1996:701 TullverketsLagen gränsom

träddeinom Europeiska unionen inregränslagenlandett annatmot
övergångsbestämmelsema.ikraft den juli och därmedl 1996 ersatte

vad farmstill sitt innehåll i huvudsakInregränslagen motsvarar som
inregränslagen bl.a.reglerat i övergångsbestämrnelsema. I attanges

1994:1738 skallspritdrycker, vin och starköl enligt alkohollagen
i propositionenomfattas anmälningsskyldigheten. Regeringen harav

kanbedömt begränsningen den fria rörlighetenatt av varorav
artikel ide från fri rörlighet i 36motiveras med undantag som anges

Romfordraget3. kontrollerna inteuttryckligenI propositionen attanges

1 Sveriges avsnittAngående undantag, l4.1.2.se
2 Se 1994/95:34 111prop. s.
3 Romfördraget fastslås tidigareSe 1995/96: 166 I49 nämntssomprop. -

i fördraget. avdelningprincipen inre marknaden artikel och Iden 2 3seom
för artikelfinns grundläggande fn rörlighet Il de bestämmelserna varor.om

ochsig tullunion och import-9 gemenskapen grundar på attattanges en
kvantitativa importrestriktionerexporttirllar förbjuds. artikel framgårAv 30 att

mellan medlems-motsvarande verkan skall förbjudnaåtgärder medsamt vara
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uppställsbrottsmisstankeNågot kravslumpmässigt.får genomföras
dock inte.

avseendekontrollerutförabefogenhetertullenInregränslagen attger
tobaksvarorochalkohol-brukinförsel för privatbeskattningen avav

finns i kap. 2införselrestriktion 4 §kontroller densamt somav
härvidalkohollagen alkoholvaror ochyrkesmässigt för inDen som

sådant enligt denfelaktigtharföreskrivna tillstånd ellersaknar ärett
Kontrollbefogenhetematullen.tillskyldig anmäla dettalagen attnya

omfattar dockalkoholdryckerinförselnden kommersiellaavseende av
införsel tobaksvarorkommersiellBeträffandebeskattningen.inte av

EU-land saknar tullenfrånmineraloljeprodukteroch införsel annatav
transportkon-följerkontrollbefogertheter demandra än som avnumera

införselkontrollerabefogenhetingenhar såledestrollagen. Tullen att
mineraloljeprodukter".för privat bruk av

EU-inträdetSkattekontrollen efter2.5.2

yrkesmässig införselKontroll2.5.2.1 av

utökades inte ibefogenheteroch skattemyndighetensSkattekontrollen
tullensbortfalletkompensation förNågonoch med EU-inträdet. av

tillfälle ochvid dettasåledes intekontrollrnöjligheter infördes ett
punktskattepliktigabeträffande kontrolleruppstodvakuum varorsav

isanktionernågra särskildainfördeshellerförflyttningar Intem.m.

principenfrånbestämmelse undantagEnligt artikel 36, ärstaterna. omsom en
grundasrestriktionerförbud elleringet hinderñi rörlighet, finns mot somom

vidbegränsninghälsa.och djurs Enskydda människorsintressetpå attav
godtyckligfårrestriktionen intedockanvändandet artikel 36 utgöraattär enav

mellanbegränsning handelninnefatta förtäcktdiskriminering eller aven
hindrarestriktionen delsmed den svenskaAvsiktenmedlemsstaterna. attär-

Sverige, delsalkoholdrycker tillinförunder tjugoden är attatt ärsom
inre Enalkoholvaroromfattande illegala införselnbegränsa den gräns.överav

medföratill inregränslageni förarbetenaspritsrnuggling bedömsomfattande
problem.medicinskasamhällsekonomiska ochsociala,risk för omfattande

vidare avsnitt 2.5.2.2.Se
2 partihandels- ellersyfte fordrasi kommersielltinförsel alkoholdryckerFör av

alkohollagen.tillverkningstillstånd enligt kaprZ §4
3 beträffandekontrollbefogenhetervissatullen harsakEn är attannan

avsnittmineraloljeprodukter, 15.1.märktaanvändningen seav
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svensk lagstiftning bröt beträffandeden reglernamot motsom
suspensionsordning, inte medföra ledsagardokumentt.ex. attgenom
under har dessutom visat sig svårt väcka åtal förDettransport. att
skattebrott oegentligheter upptäckts, bl.a. grund skattskyldig-när av

utfommingl.begreppets oklara
december fick tilläggsdirektiv i uppdragI 1995 attgenom

kartlägga de brister och problem farms vid punktskattekontrollensom
lämna förslag i syfte förbättra och effektivisera kontrollen.samt att

Kontrollproblemen förvärrades dock och under början 1996av
inkom från tull- ochtill Finansdepartementet bl.a.rapporternya
skattemyndigheter; framföralltdessa visade kontrollproblemenatt

mineraloljeprodukter fått sådan omfattningavseende och alkoholäven
fannsdet inte tid invänta vårt betänkande. Under våren utarbeta-att att

därförde Finansdepartementet förslag till lag beträffande transport-ett
kontroller yrkesmässiga riksdagen.vilkettransporter, antogsav av

kraft juliLagen, den nämnda transportkontrollagen, trädde i den lovan
1996.

beskattningsmyndighetenzGenom transportkontrollagen har fått
befogenhet undersöka transportmedel behållare, containrar,att samt
lådor och andra där kan förvaras underutrymmen transport.varor
Myndigheten kan också med stöd lagen granska ledsagardokumentav
och bevis ställd säkerhet undersöka ochsamt taom prov varor.

innehåller vidareLagen bestämmelser skyldighet för förareom av
transportmedel anmaning och legitimera sigatt stanna att samt att
tillhandahålla handlingar och lämna uppgifter. Om ledsagardokument
och bevis ställd säkerhet i förekommande fall inte medföljerom

kan myndigheten påföra den skattskyldige och förarentransporten en
särskild sanktionsavgift, skall enligttransporttillägg. Polismyndigheten
förslaget Tullmyndig-lämna biträde vid genomförandet kontrollen.av
heten skall medverka vid beskattningsmyndighetens kontroll attgenom
i område kontrollen. propositionenIgränsnära utöva attanges
lagförslaget skall provisorisk lösning till dess hunnitattses som en

fråganutreda
direkt anslutning till transportkontrollagens ikraftträdande börjadeI

beskattningsmyndigheten och tullmyndighetema genomföraatt
transportkontroller. Erfarenheterna samarbetet mellan myndigheter-av

1 Skattskyldigbegreppet behandlas i kapitel
2Skattemyndigheten i beskrivningDalarnas län beskattningsmyndighet. Enär

hur punktskattearbetet återfinnsorganiserat i kap. 12.ärav
3Prop. 1995/96:197 s.
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myndighetsföreträdare, goda.från olikauppgifter fåttenligt deär,na
19961.vinternunderpåbörjadespolismyndighetemamedSamarbetet

transportkontrollema kanutfalletfaktiskagäller detdetNär av
ikraft tillträddefrån det lagenfordon kontrollerats7761 attnämnas att

kontrollernagenomfördahälften dedecember 1996. Drygtden sista av
genomfördafrånunderlagetgrundvalSverige. Påihar utförts avnorra

förareavseendetransporttilläggbesluthar femtransportkontroller om
ledsagardokumentgrundenfattats dentvå beslut harfattats; att

har fattatsbeslutmineraloljeprodukter ochsaknats vid tretransport av
vidsaknatsledsagardokumentgrundenpå den transportatt av

beslutfortfarande ingethade1996-1997Vid årsskiftetalkoholvaror.
enligtberorskattskyldig fattats. Dettaavseendetransporttilläggom

medproblempåbeskattningsmyndigheten bl.a.förföreträdare
därfall,Ytterligare 38utfomming.skattskyldigbegreppets transport-
beskattnings-till1996aktuellt, har underkan blitillägg rapporterats

pågår1996/97Vid årsskiftetnärvarande.utreds förmyndigheten och
finskhandel medyrkesmässigangåenderevisionerdessutom 57

lågbeskattad olja.
tullmyndighetemaochbeskattningsmyndighetenföreträdare förDe

resultatetdet blygsammapåpekatsamtalat med harvi att avsom
idagbeskattningsmyndighetentill del berorkontrollerna attstor

och bearbet-inhämtningförspaningsbefogenhetersaknar samt system
förmetodereffektivaFrånvaronpå området.underrättelserning avav

träffbilden.dåligatill denviktig förklaringsåledeskontrollurval är en

för privat brukinförselKontroll2.5.2.2 av

befogenhethelstingenBeskattningsmyndigheten har i dag attsom
mineral-ochtobaksvaroralkoholdrycker,införselkontrollera den av

alkoholdryckerdet gällerbruk. Närsker för privatoljepordukter som
privatinförsellagenz bestämmelseendastdet itobaksvaror finnsoch en

privatinförsellagenandra stycketenligtkontrollbefogenheter; 4 §om
finns,bemannad tullplatsdärinförselnTullverket, i de fallskall görs

Verket fårskatten.räkning beslutabeskattningsmyndighetensför om
skattekontroll.nödvändigvidtaskatten ochhärmed uppbärai samband

1 finns beskrivet itransportkontrollemavidsamarbeteMyndigheternas m.m.
avsnitt l2. .3.l
2 utförligt i avsnitt l .2.Privatinförsellagen behandlas 14.
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räkning,således för beskattningsmyndighetensKontrollema görs men
de utförs alltid Tullverket.av

bruk mineraloljeprodukter finnsgäller införsel för privatNär det av
punktskattekontroll.några bestämmelserdet överhuvudtaget inte om

kontrollfinns i kap. LSE bestämmelserDäremot det 10 om av
mineral01jeprodukter.användningen märktaav

EG-reglemaKringgående2.6 av

Mineraloljeprodukter2.6.1

nivå har det, tidigaredet gäller punktskattemas inom EUNär som
minimi-föreskrivits fasta skattesatser endast vissaintenämnts, utan

frittunderskridas. står medlemsländernaskattesatser inte får Detsom
iakttas.själva skattenivåer, så länge minimiskattesatsenbestämmaatt

i medlemsländernaEn nackdel med med olika skattesatser ärsystemet
kringgår kan tjänaoseriösa storaatt systemet summorpersoner som

lågbe-vinster användaMan kan också göra stora attpengar. genom
skattade mineraloljeprodukter otillåtet sätt.ett

punktskatte-exakta omfattningen skatteundandragandenaDen av
svårt exaktaområdet inte känd. överhuvudtagetDetär är att ange mer

skatteundandraganden. det svårtsiffror beträffande storleken Att är
naturfastställa mörkertal beträffande skatteflykt ligger i sakensatt

omfattningen.ligger också utanför vårt uppdrag kartlägga DenDet att
för beskattningsmyn-beskrivning läget fått från företrädareav som

dock indikationer pådigheten tull- och åklagarmyndigheter attsamt ger
i Sverigekan betraktas allvarligt. de nordligaste områdenaläget Isom
avseendefinns skäl problemet med skatteundandragandenatt anta att
oseriösamineraloljeprodulcter mycket Omständigheter,är attstort. som

aktörer i områden i annonsblad och dagspressdessa öppet annonserar
det går hyraförsäljning lågbeskattad finsk olja attsamt attom av

kvantiteterspecialkonstruerade fordon för mindretransport av
harmineralolja, tecken problemets omfattning. Dessutomär man

Övertomeå,uppgifter ochenligt från företrädare för tullen i Haparanda
fallkonstaterat ledsagardokument har saknats i samtliga deatt m.m. -

kapitelSe 15.även
2 Ekobrottsforsk-Denna problematik finns utförligt beskriven i SOU 1996:84
ning. särskilt ff.Se 41s.
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juniperiodengenomförts underoljetankbilartransportkontroller av
oktober 1996.t.0.m.

ibetydligt lägre skattbelagd medlågbeskattade röda oljanDen är
Tabellen nedanoljan i Sverige.lågbeskattadeFinland den grönaän

i båda länderna.demellan punktskattesatsemaillustrerar skillnaden

Tabell
m3perpunktskattesatser, 1997-01-01Svenska och finska

FinlandSverige

SEK SEK785 FM 2 647omärkt 1Högbeskattad 2 574
fordonsdriftolja för

SEK430SEK 290 FMLågbeskattad märkt l 704
olja för uppvärmning

kubikmeter olja.kan 50tankbil inklusive släpEn transporterastor ca
beroendekantill beskattningsådan oljelast inteOm staten,tas uppen
Till dettai punktskatter.000 krhur oljan används, förlora 100över

mervärdesskatt.bortfallkommer i många fall även av
naturligtvis denfinnsskatteundandragandenaDe största

finskade svenska ochskillnaden mellankommersiella sidan. Den stora
föromfattande införseldock också ha lett tillskattesatserna torde en

kan den vill föraSombruk finsk röd olja.privat nämnts somovanav
förspecialbyggda fordonfrån Finland hyramindre mängder oljaav

bruk och kan därförför privatändamålet. tordeDessa görastransporter
efterlevnadeninom för tillsynenidag kontrolleras endast över avramen

oljamärktanvändningbestämmelserna förbud mot avom

Alkohol- och tobaksvaror2.6.2

tobak kanobeskattad alkohol ochdet gäller handel medNär än större
betalar punktskatter.inte följer ochvinster dengöras systemetsomav

Även Skatteundan-betydligt inom EU.här varierar skattesatserna
uppgåkanfylld med alkoholvarorbeträffande långtradaredragandet en

l rniljöklassolja iAvser
2 avsnittvidare 15.Se
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till kronor. gäller cigarretter kantvå-tre miljoner När det statens
förluster skatteintäkter uppgå till miljoner kr för varje oredovisad20av
långtradarlast. också mindreRisken för upptäckt torde änvara
beträffande mineraloljeprodukter.

både yrkesmässiga handelnfinns vissa indikationer denDet att
privat brukmed obeskattadc alkoholvaror och införseln för av

alkoholdrycker ökat i omfattning, särskilt i de södra delarna landet,av
eftersedan tullens kontrollmöjligheter vid minskades EU-gränserna

Även emellertid svårt uppskattningarinträdet. här detär göraatt om
mörkertalet beträffande skatteundandraganden. Ds 1997:8I rapporten

ungdomar,Svartsprit och i slutet överlämnades till1996som av
finns uppgifter införseln obeskat-regeringen, vissa tyder att avsom

tade beslagsstatistik föralkoholvaror har ökat. Bl.a. har tullens 1993
studerats Av statistiken framgår tullens beslag alko-1996 att av-

holdrycker ökade femtio ochmellan 1994 och 1995 med nära procent
mellan och med tjugofem Under första1993 1995 nära procent.
halvåret beslagtogs liter alkoholdrycker, den1995 13 000 storamen

alkoholbeslagökningen kom under andra halvåret bl.a.1995av
gjordes alkoholdryckerbeslag i oktober 1995 30 000 literett stort
och Mellan januari och oktober beslagtog tullenunder 1996. 1996
398 000 liter alkoholdrycker, vilket snitt 37 000 liter i beslagettger

månad. I dras slutsatsen volymen beslagtagenrapporten attper
alkohol ökat fem gånger och förutsätt-mellan 1995 1996, underänmer
ning volymen tullens beslag uppgår till liter1996 37 000att per
månad. finns skatteintäk-I också uppgifter vilka belopprapporten om

uppgått till. Enligt minskade skatteintäktema avseendetema rapporten
starksprit med miljoner kr månad Under150 under 1996.cza mars
perioden uppgick skatteintäktemajanuari till oktober 1995 till 5504
miljoner kr medan intäkterna under motsvarande period 1996 endast
uppgick till miljoner kr. kan också utläsas4 088 Av rapporten att
Systembolaget sjunkande törsäljningsintälcter.rapporterar

Regeringen uppdrog den november Rikspolisstyrelsen, Läke-9 1995 åt
medelsverket, Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen efter samrådatt
med KommunförbundetSvenska och länsstyrelserna kartlägga omfattningen

och karaktären den olovliga sprithanteringen i landet föreslåochpäav
åtgärder; i regeringens uppdrag särskilt polisiära åtgärderattangavs
kombinerade med lämplig andra förebyggande insatser skulle utredas.typ av
Senare utsträcktes uppdraget omfatta GTS. Uppdraget har redovisatsatt även
till regeringen i promemoria.nämnda
2 Se ti.Ds 1997:8 26s.

|7-08|55
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Mörkertalet det gäller alkoholsmuggling studeras inär även ett
sammanhang; Alkoholinspektionen, Folkhälsoinstitutet,annat

Systembolaget och Vin Sprit har givit forskargruppAB i uppdragen
utreda mörkertalet. En denna kartläggning beräknasatt rapport om vara

klar i juni 1997.
Även handeln med obeskattade förefallercigarretter ha ökat

tid. Oegentligheter förekommer både oriktiga tran-senare genom
siteringsförfaranden och missbruk cirkulationsdirektivetsgenom av

studiebestämmelser. nyligenI presenterad vetenskaplig beträffandeen
cigarrettsmuggling uppskattas smugglingsvolymen under 1996 till 150
miljoner cigarretter; smugglingen bedöms ha ökat de åren, ävensenare

ökningen inte dramatisk. konstaterasI studien detantas ärattom vara
svårt omfattningen handelden illegala skermätaatt attav som genom
bestämmelserna i cirkulationsdirektivet kringgås eftersom det i allt
väsentligt saknas uppgifter sådant missbruk. I uppskattningenom av
smugglingsvolymen har forskarna dock tagit hänsyn till det kanatt

områdeförekomma missbruk detta Trots forskarna inteäven att
halt underlag vetenskaplig bedömning det mörkertalgöraatt en av som
har samband med missbruk bestämmelserna suspensionsordningav om

de för negativ utveckling området. rubrikenUnder Förslagvarnar en
till åtgärder anför de bl.a.

De s.k. skattelagren och kritiskt inslag sammanha-iutgör ett nytt
Kontrollen denna verksamhet skärpas kraftigt såvälmåsteget. av

vad gäller de verksamheten inblandade dei personerna som
lager, och distributionsnät dessa förfogartransporter över.som
Lyckas icke med detta kommer konkurrensvillkoren sned-attman
vridas och den legala hanteringen skadas allvarligt. siktPåatt
kommer också misslyckandesådant leda till beskatt-ett att att

blir verkningslöst för minska rökningensningsinstrumentet att

1 forskare, LeifTvå G och Andersson, harW Persson Jan uppdragpå av
Grossistförbundet Svensk Handel genomfört vetenskaplig kartläggningen av
cigarrettsmugglingens omfattning och verkningar. Studien aprilpresenterades i
1997.
2Efter beslagstatistik uppskattar forskarnagenomgång undandra-attav m.m.
gandet kan ligga i storleksordningen miljoner cigarretter. Därefter100 anförs:
"Samtidigt detta underskattning. Skälen till dettaså vi ärtror att ger oss en

flera. Dels har bortsett från den speciella problematikenvi som samman-
hänger med s.k. skattelagren. Dels beräkningar allmänt försiktigtvåraär
hållna. s.k. bildadEn -hur leder sådan bevis hamnargissning iman nu en -
därför högre. såledesVi den aktuella volymen ligger storleksord-itror att

miljoner150 under "1996.årningen cigaretter
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ställetuteblir. Iskatteintäkternaomfattning, liksom givetvis att
och låghög beskattningkombinationenhar då avman genom-

för ochförutsättningarkontroll skapat utomordentliga en ny-
ekonomisk brottslighet.allvarlig form av

beträffandemörkertaletnågon uppskattningVi har inte gjort avegen
för tullmyndigheterhantering cigarretter. Företrädareillegal somav

bestämmelsemamärktkontakt har dock uppgivit devarit i med att att
Somkringgås det gäller cigarretter.cirkulationsdirektiveti även när

denYstad under perioden 21tullmyndigheten iexempel kan nänmas att
funnit påflertal tillfällen lasterjuli till den 1997 vid1996 10 ettmars
Skåpbilar ellerpersonbilar,obeskattade cigarretter i20 000över

fall såoch ifall hittades 000 cigarretterhusbilar. I 112 ett annatett
i andraVid samtal med tjänstemänmycket cigarretter.400 000som

framförallt handelnockså fått uppgifter detEU-länder har ärattom
problemenl.tobaksvaror vållar demed obeskattade störstasom

från cirkula-har det tidigare nämnda undantagetSverige genom
beskattas förkontrollera de resandetionsdirektivet viss möjlighet att att

i lagainförsel alkoholdrycker och tobaksvarorför privat bruk av
inbetalning punktskattordning. Bestämmelserna anmälan och avom

i de fall införselnkringgås dock flera Kontroller kan bara görassätt.
Vidare det mångasker där finns bemannade tullstationer.det är som

skatteninte betalarvisserligen anmäler införseln, sedanmen

Ledsagardokumentetm.m.2.6.3

genomföras på flera olikaSkattefusk på punktskatteområdet kan sätt.
föreskrivna ledsagardokument inteOm det vid kontroll uppdagas att

obeskattade punktskattepliktigamedföljer yrkesmässig transporten av
kringgâtts; i varje fall har reglernatydligt hardetär att systemetvaror

genomföras inteför under suspension skallhur transporter av varor
fuska på olika användaföljts. Andra utstuderade sätt är sättattattmer

otillåtetledsagardokumenti och för sig riktiga sätt, attettm.m.
uppgifter i dokumentenförfalska dokumenten eller fylla i oriktigaatt

och på manipuleraså sätt systemet.
kringgås på mångaledsagardokument kanBestämmelserna sättom

kända.och detta i de fall då avsändaren och/eller äräven mottagaren

1 kapitel beträffande utländskSe 3 rätt.
2 vidare ii privatinförsellagen behandlasKringgáendet bestämmelsernaav
kapitel 14.
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destination ledsagardokumentet,fiktivEtt exempel är att angesen
med högre skattesatser. IEU-landfiktiv imottagare ett annatt.ex. en

ledsagardokumentet intereturexemplaretsådana fall kommer attav
avsändarenpunktskatten skall betalasvilket medföråtersändas att av

påvariant dettaavsändarlandets lägre skattesats. Enenligt annan--
skatt allsåtersänds och inteförfalskat returexemplar attär att ett

tillkringgås levereraskan ocksåbetalas. Bestämmelserna om varorna
förfarandeoch skatt betalas. Dettadeklarationköparen utan att avges

till högreskall levereraskan användas skatten i det land ärvarornaom
inte återsändsEftersom returexemplaretskatten i avsändarlandet.än av

betala skatten,bli skyldigkommer avsändaren attattmottagaren men
kanavsändarlandet. Bara detskattesats gäller ienligt den lägre omsom

mottagarlandet skall skattenskedde isäkerställas oegentlighetenatt
skattesats. Ettenligt mottagarlandets högrebetalas sätt attannat

ledsagardokument fleraanvändamissbruka är ettsystemet att
förfarandeför Dettagånger ändra datum transporten.att t.ex.genom

direktbehöver återsändasledsagardokumentet intemöjligt eftersomär
kalendennånad leveransefter denförst efter femton dagar närutan

variantveckors respit. fjärdeskedde, vilket kan till En är attge upp sex
från land med höggårpå ledsagardokumentet transport ettattange en

faktiskt köraskattesats och sedantill land med lägreskattesats ett
heltangivits dokumentet ellerilasten till land detänannatett som

angivnaavsändarlandet.enkelt låta bli kvar i Denlasten mottagaren
lägre skatt gälleroch betalar denkvitterar falskeligen transporten som

under gång lastametodi hans land. En är transportensatt avannan
rimlig nivå för svinn,håller sigOm avlastningendelar lasten. enav

händermyndigheterna, det endakan godtas är att ensomsom av
avvikelsen. Både avsändarenledsagardokumentetnotering görs om

sigså länge det hållerokunniga svinnetoch kan förblimottagaren om
mineraloljeprodukterpå rimlig nivå. det gällerNär transporter aven

Genomi olja ändras under självakan färgtillsatser transporten. att
variant olja tilländra högbeskattadfärga oljan kan enavman en

KN-nummerz för finnsoljanlågbeskattad variant olja. Det somav
oljaför lågbeskattadledsagardokumentet detsammaangivet är som

kringgåför högbeskattad olja. Slutligen kan attsystemet genomman

1 ifrån fusket inte upptäcks.exempel upplägg därDetta utgåttpå attär
oegentlighetema upptäcksgivetvis bli armorlunda, exempelvisUtfallet kan om

avsnitti cirkulationsdirektivet 2.2.1 ovan.i högskatteland artikel 20ett se-
2 kombineradei enlighet med bestämmelserna denEtt åsatts omnummer, som
nomenklaturen inom gemenskapen.
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exempelvissälja denoch sedanoljelastolja iblanda somsämre en
oljafrågadetmiljöklass lolja enligtellersvavelfattig olja trots att om

miljöklass 3.enligt

medhurexempel på2.6.4 Ett systemet
kringgåsledsagardokument

lagstiftningenkringgåföruppläggolikamångafinns detGivetvis att
avsnitt.föregåendeibeskrivningenframgåvilket tordeområdet, av

innefattarochkompliceradeoftalagstiftningenbryta ärSätten motatt
illegalahur denvisaländer. Föri olikatransaktionerolikaflera att

verklighetsbaseradefölj andeuppbyggd länmaskanverksamheten vara
Tullmyndig-vidTullkrirninalavdelningenfråninhämtatsexempel som

Stockholm.heten i
skatte-exempelvis Sydeuropafabrik ifråndirektSprit köps en

skatteupplagtillledsagardokumentmedochlupplag transporteras
skatteupplagtillreturexemplarkvitterattillbakaskickar ettsom

liggerskatteupplag 3tillspritenivägskickar sedanSkatteupplag 2 som
Även ledsagar-lastengång åtföljsdennaland. etti annat avett

skatte-tillskatteupplag 3återsändsreturexemplaretdärdokument av
medvidaredärefterskickasSpritenspriten levererats.efterupplag 2 att

exempel-iköparendärledsagardokument personvara enett nytt anges
olikadenSverigetillkommerspriten emotRyssland. Närvis tas av

ochstämpelfalskmedskingras försesReturexemplaretgäng och
förbevisfårsåskatteupplag atttill sätttillbakaskickas som

fram.kommitspriten

Åkericentra-1 kontaktathadetullkriminalenfallI utrettsett en personavsom
blevuppdragetsigåkare åtogDenordnademoch bettlen transport. somen
ochbad honomokänd stannakontaktadunder gång person somav enresans

färdensStockholm. Undertillsinplatsertid vissa påvissstill under vägstå
hade denSannoliktvisst ställe.trailernlämna påchauñören orderfickgång att

ihyrbilarflertalupptäckthanoråd eñersom ettbeställarenokände anat
tullkriminalentecken påkundevilket attettnärheten varlransponen, varaav

dem spåret.på
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Utländsk3 rätt

iPunktskattekontroll3.1 varoravm.m.

Danmarkhantering iyrkesmässig

Organisation3.1 l
.

tullfrågomaskatte- ochtillbakanågrasedanDanmark handläggsI
har 31Skattestyrelsen,Told-myndighet,och somogsammaav en

förflyttningarKontrollenlandet.spriddaregionsstyrelser över av,av
handhasmineraloljeproduktertobaksvaroralkohol- och samt av

regionsstyrelser-olikainom dekontrollavdelningamatjänstemärmen
finnsSöderjylland,PadbomSönderborg ochregioner,I ett parna.

bestårvilketkalladså PT-gmpp,det är permanent avsomgruppenen
tull-skattetjänstemän.ochbåde polis-

problembildenNågot3.1.2 om

har intemineraloljeprodulcterbeträffandeSkatteundandragandena en
detproblem. Närnågotdeomfattningsådan störreutgöraatt anses

skatteundandragandenaoch tobaksvaror större.alkohol-gäller är

fordon3.1.3 Rätt stoppaatt m.m.

i lovåterfinnspunktskattemaharmoniseradeBestämmelser de nrom
m.m.frugtvinöl,afgiyft afdecember 1992den 19 vin1015 ogomav

hanteringenyrkesmässigadensiktelagDenna tar varorna.av
nämnda lag.finns i 24kontrollbefogenheter 22 §§Stadganden om -

l ochdecember 1992den 23bl.a. lov 1073har ändratsLagen avgenom nr
1994.den 18lov 376 majnr av
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Tull- och skattemyndighetema har befogenhet företa kontrollatt
eftersyn under dessa säljs yrkesmässigtnärtransport,av varor varor
från utlandet eller yrkesmässigt till andra registreradeäntransporteras
verksamheter. Det räcker med misstanke äratt transportenen om
yrkesmässig för kontroll skall ske. Myndigheterna har härvidatt rätt

och söka igenom transportmedlet och lasten. Omatt stoppa transporten
föraren inte på myndigheternas anmaning, tillkallas polis.starmar

Kontrollen inte begränsad till ocksåkanär vägtransporter utan
vid järnväg, flygplan och fartyg. statligagöras Dettransport

jämvägsbolaget och luftfartsmyndigheten skyldiga genomföraär att
vissa kontroller och anmäla oegentligheter till tull- och skattemyn-att
dighetema.

Transportkontrollema kan enligt lagen hela landet,göras över men
sker i praktiken endast i det området.gränsnära

Polisen skall tull- och skattemyndighetema bistånd i enlighet medge
de regler, fastställs efter förhandling skatteministemmellan ochsom
justitieministem. Tjänstemännen vid tull- och skattemyndighetema är
inte beväpnade.

3.1.4 omhändertaRätt att varor m.m.

Enligt 84 toldloven 1993§ 1116 den september22 kannr av
transportmedel, vid insmuggling eller försök smugglaanvänts attsom
in högbeskattade eller för sådana insmuggladetransportvaror av varor
på det danska tullornrådet, omhändertas tillbageholdes ochtull-av
skattemyndighetema eller polisen för dessa myndigheters räkning.av
Omhändertagandet upphör tull-, skatte- och bötesbeloppnär samt
omkostnader förorsakats eller föraren, manskap ellerägarensom av
andra anställda transportrnedlet betalats eller säkerhet ställts för
betalningen. Om betalning inte skett inom två månader efter sakenatt
avgjorts slutligt, kan transportmedlet förverkas. Omhändertagande kan
ske endast det nödvändigt för säkra betalningen deär attom av
ovarmänmda beloppen. Om den hade rådighet transportmed-översom
let under det insmugglingen skedde inte hade besitta det, kanatt rätt att
omhändertagande inte ske.

I Lagen har ändrats bl.a. lov 376 den 18 lov1994,majgenom nr av nr
1114 den december21 1994 och lov 1097 den december20av nr av
1995.
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84 toldloven talar visserligen insmuggling och försök till§ om
insmuggling. De företrädare för tull- och skatteregionsstyrelsema som
vi samtalat med dock omhändertagandebestämmelsen ärattmenar
tillämplig vid punktskattekontroller då ledsagardokument saknasäven
eller felaktiga; så fallet nämligen misstankeär när är anses om
smuggling eller försök härtill föreligga.

kontrollera3.1.5 lokalerRätt att m.m.

Tull- och skattemyndighetema har befogenhet företa kontrollatt
eftersyn de verksamheter omfattas afgift af öl,lov vinav som omav

frugtvin kontrollera verksamheternas varulager,attsamtog m. m.
företagsböcker, övrigt räkenskapsmaterial och korrespondens. Före-

och de sysselsatta i verksamheterna, skallärtagarna personer som ge
tull- och skattemyndighetema nödvändig vägledning och hjälp vid
revisionen. nyssnämnda handlingarna skall på begäran överlämnasDe
eller insändas till myndigheterna. Näringsidkare skall på begäran ge
myndigheterna upplysningar sina inköp och vidareför-eventuellaom
säljning skattebelagdaav varor.

Sanktioner1

Den med uppsåt eller oaktsamhet oriktiga ellersom av grov avger
vilseledande upplysningar eller förtiger upplysningar skulle kunnasom

till bruk för skattekontrollen kan lovdömas till böter enligt 25 §vara
afgift af öl, frugtvin Vidare kan den dömas till bötervinom og m. m.
bryter skyldigheten myndigheterna vägledning och hjälpmot attsom ge

Ävenvid kontrollen. överträdelse bestämmelserna skyldighet attav om
överlämna eller insända handlingar till myndigheten skyldighetsamt att

myndigheterna upplysning inköp och eventuell vidareförsäljningge om
skattebelagda kan bestraffas med böter. finns ocksåDet ettav varor

bötesstraff riktar sig den uppsåtligen ellermotsom som av grov
oaktsamhet förvärvar eller tillägnar sig för vilka skatt,varor, som

erlagts.skulle ha varit betald enligt lagen, inte har begåttDen som
någon de uppräknade undanhål-överträdelsema med uppsåt attav ovan

statskassan skatt, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Även försök begå detta brott kan bestraffas med böter.att
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Skattskyldigbegreppet1

ocherlagts inteinteför vilka skattfinnsdå detsituationerdeI varor
och denförvärvarenställts,säkerhetellerregistrering skettheller är

betalningansvariga försolidariskti besittningär avvarornaavsom
skatten.

iPunktskattekontroll3.2 varorm.m. av

Finlandihanteringyrkesmässig

Organisation3.2.1

punktskattekontrollemaförtullmyndighetemaFinland harI ansvarat
tulldistriktvarjeFinland.tulldistrikt i Ifinns sju1970-talet. Detsedan
Distrikts-tullkontor.antalochdistriktstullkontordetfinns ettett

siniTullstyrelsen,centralaunderställda dentullkontoren turär som
Finansministeriet.undersorterar

Öst-projektetbenämndaFinlandiför dethar inomDet ramen
kronofogde-polis- ochskatte-,tull-,mellansamarbeteupprättats ett

utbytermyndigheternainnebär bl.a.samarbetemyndighetema. Detta att
information.

problembilden3.2.2 Något om

till EUnaturligadengeografiska lägesittgrundFinland portenär av
sprit, och cigarrettermedproblemharbl.a. Ryssland. Manför stora

Ryssland inomtillskallhandlingarbefintligaenligt exporterassom
förde facto släppstransiteringsförfarandet,för men somramen

ochalkoholmedockså problemharFinland. Mankonsumtion i
cirkulationsdirekti-suspension enligtbefinner sig undercigarretter som

punktskattebedrägeri-ligor harVälorganiseradebestämmelser. sattvets
i system.ema

Finland skulleuppgifterförekommitmassmedia harsvenskI attom
harSverigerysk olja,med billigproblem sättha stora somsamma

I tilltagandeÖstprojektet med denskall buktförtillkommithar att man
Ryssland.främstfrånbrottslighetekonomiska styrssom



SOU 1997:86 Utländsk 139rätt

problem med den finska oljan. tulltjänstemän samtalatDe medsom
sade sig inte känna till någon sådan problematik.

Finland har speciellt punktskatteproblem dock inte derörett som
harmoniserade punktskattema. Landet har tämligen hög punktskatten
på ochgodis läskedrycker. På grund härav har uppståttdet handelen
i vilken finskt godis Fazer till Sverige, och försläppstransporteras
konsumtion här, för sedan tillbaka till Finland iatt transporteras

skick.obeskattat förekommer också gränshandel öl.Det viss meden-
sänkningen från årsskiftet 1996/97 den svenska skattesatsen ölav
kommer, enligt företrädarede för den finska tullen samtalatsom
med, sannolikt innebära ökning denna gränshandel.att en av

3.2.3 fordonRätt att stoppa m.m.

Tulhnyndighetemas befogenheter punktskattekontrollergöraatt
regleras accis.lageni påförande Enligt 62 fjärde stycket§om av
andra meningen nämnda lag har tullmyndighetema hej da fordonrätt att
och företa granskningar under pågående Allavarutransport. typer av
fordon och omfattas stadgandet. Befogenheten användstransporter av
dock mycket sällan för kontroller utmed inne i landet. Sådanavägarna
kontroller i praktiken endast efter det spaning ochgörs att man genom
riskanalyser funnit det föreligger tillräcklig misstanke brott.att en om

riktar dåMan tillslaget vissa fordon eller lokaler. Enligt uppgiftmot
från distriktstullkammaren i Helsingfors befogenhetenanvänds
betydligt oftare i hanmama.

3.2.4 omhändertaRätt att varor m.m.

För tullen skall kunna beslagta krävs föreliggerdetatt attvaror
misstanke tullbrott. Tullbrott enligt definition i 3 5§ärom en
tullagen brott, innebär överträdelse stadgandena i tullagensom av
eller någon lag iakttagande och verkställighet tullverketannan vars
skall övervaka. gällerDetsamma stadganden eller bestämmelser som
utfärdats med stöd tullagen eller någon lag där tullverketav arman
övervakar iakttagandet och verkställigheten. Vidare olagaanses

1 decemberLagen den 29 påförande1994 1469/94. Mednraccisom av
det i Sverige benämns punktskatter.accis avses som

2 Tullagen den december29 1994 1466/94.nrav
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häleriformerinfört gods, vissabefattningstagande med samtav
egendomellerimportstadgandenöverträdelser export avavsersomav

mängdomfattasåledes kommaTullbrottet kantullbrott. storatt ensom
kontaktvarit iför tullstyrelsenföreträdareolika gärningar. De som

kimdeinte betalaförfarandet utgöramed ettaccisattatt ansesuppgav
Straffrätt-skattebedrägerier. Etttill andra formertullbrott i motsats av

underlåtitnågondärför möjligtförverkandebeslag ochsligt när attär
betala accis.

möjlighetfinnsbeslagsinstitutetstraffrättsligaVid sidan det enav
inte betalas,punktskattenoch,administrativt omhändertaatt omvaror

ande.stadgas följpåförandelagockså sälja I 41 § accisavomvarorna.

produkteraccispliktigaomhändertaullmyndigheten harT rätt att
till beskattning.har anmältsbehörigtpåinte sättsom

vadtillämpastillämpliga delardåprodukterna kanPå i
vidinflytermedeltullauktion. På destadgartullagen somom

betalats.sedan tullen harbetalastullauktion accisen

försåledes användaskanomhändertagandeinstitutetadministrativaDet
punktskatter.tull ochvadsäkra de fiskala intressenaatt avser

övervakningskameror3.2.5

vid kontrollersedan den juli 1996Tullrnyndighetema har 1 rätt att
teknisk övervakning.hjälpinformation medtullagen inhämtaenligt av

elleriakttagandeenligt tullagenövervakning 3 6Med teknisk §avses
godstrafikpersontrafik ellerOspecificeradförhandavlyssning av

ljudupptagningautomatiskteknisk anordninghjälpmed samt avav en
olikadet vidsåbefogenhet användseller bild. Denna sätt att

kamerorövervakningskameror. Dessagränsavsnitt har satts upp
smugglingbrottsutredningar främstspaning ianvänds främst för av-

vidtillämpaskunnaalkoholnarkotika och accis-ävenansesmen-
betalaunderlåtenhetbedömningenkontroller detta följer attattav

Övervakningskameroma ii hamnenanvändstullbrott.accis är ett
bok-ochgenomgångefterHelsingfors först då passagerar-avman

övervaknings-Tomio användsmisstänkt objekt. Iningslistor funnit ett
utsträckning.kameror i större



Utländsk 141rättSOU 1997:86

lokalerkontrollera3.2.6 Rätt att m.m.

innehar ellerdärgranskaharTullrnyndigheten rätt utrymmenatt man
produkter. Enligt deaccispliktigabehandlarkommersiellt syftei

bestämmel-innebärsamtalat medTullstyrelsentjänstemän vid som
misstanke;gradtämligen lågkontroll f°ar företas vidatt avensen

förekom-detanledningdet finnsräcker detexempelvis att anta attatt
platsen. Dennaaccispliktigayrkesmässig hantering varoravmer

oftareLokalkontroller skersininte ställtsfråga dockhar spets.ännu
vidkontroller vägama.än ute

Skattskyldigbegreppet3.2.7

accisskyl-bestämmelserfinnspåförandelagenI 10 accis§ omavom
upplagshavare,de fall därinledningsvisParagrafen räknardighet. upp

importerarskatterepresentanter,varumottagare, varorpersoner som
styckentvå sistaparagrafensaccisskyldiga.mfl. Ifrån tredje land är

reglerad stadgas.fall Däraccisskyldigheten i övrigafinns

överlåtits till konsum-redan harprodukteraccispliktigaOm som
avseddaellerFinland överlåtsmedlemsstat, ärition i en annan

näringsidkareför behovanvändas deöverlåtas elleratt som en
ojfentliellerverksamhetekonomisksjälvständigutövar g-ensom
produk-accisskyldihar, denrättslig inrättning emotär targ som

Finland.iterna
acciskyldiparagrafdennafall deandra1 i ärän gsom avses

inneharhärprodukter denobeskattadeFinlandför i som
häreller denkommersiellt syfteprodukterna tar emoti som
medlemsstat.frånvilka vederlagprodukter avsäntsmot en annan

i Finlandtillkommit förstycket harDet sista emottaratt sompersoner
skallmedlemsstatfrånvederlagprodukter avsäntsmot annanensom

omfattas privatpersonersaccisskyldighet. Bl.a.träffaskunna av
tillämpliga.distansförsäljning intereglernaförsändelser ärnär om

1 påförandelagenförsta meningenfjärde stycket accis.62 § avom
2 påförandeändring lagenlagenSista stycket ändrat iär avomgenom om

den 1995.30900nr juniaccis av
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Återförvisning3.2.8 transporterav

Under utarbetandet transportkontrollagen anmärkte Svenskaav
Petrolium Institutet de finska myndigheterna förefaller haatt en
befogenhet återförvisa kan uppvisa erforderligatt transporter som
dokumentation vid distansförsäljning. förarbetenaI till transportkon-
trollagen uttalas det f°ar förutsättas bl.a. denna fråga utredsatt att av
oss.

Någon befogenhet återförvisa transportmedel finns inte. Enligtatt
de tulltjänstemän samtalat med härrör fråndetta rykte endasom en

Åboincident då tullkontoret i efter ha fått underrättelser frånatt
utländsk tullmyndighet stoppade och föraren. Förarentransporten grep
valde godta tullmyndighetens erbjudande lämna landet ochatt attom
återvända till kontinenten; fraktfartyg medtransporten sattes ett
destination Nederländerna.

3.3 Punktskattekontroll im.m. av varor

yrkesmässig hantering i Tyskland

3.3. l Organisation

TysklandI handhas punktskattefrågoma tullförvaltningen. Inomav
tullförvaltningen finns mobila enheter, die Mobile Kontrollgruppen
MKG, bl.a. har till uppgift kontrollera förflyttningamaattsom av
punktskattepliktigt gods. Därutöver har MKG också kontrolleraatt att
tull och avgifter betalts för icke-gemenskapsvaror kontrollerasamt att
efterlevnaden in- och utförselbegränsningar beträffande narkotika,av

radioaktiva Det finns MKG.40 Varje bestårämnenvapen, m.m. grupp
nio tjänstemän. Inom varje har åtta tjänstemän utbildningav grupp

medelnivå medan tjänsteman har högre utbildning. Sammanlagten
arbetar 360 i MKG. Trots de flesta förvaltningarnaattca personer

budgetläget och draär tvungna attg.a. spara pengar ner
verksamheten, tillförs MKG hela tiden ocksåDe ärnya resurser.
beväpnade säkerhetsskäl. Under 1995 stannades fordon239 456av av
MKG. förPrognosen 1996/97 360 ingripanden.000är

Prop. 1995/962197 11.s.
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brottutredertullkriminal bl.a.finnstullförvaltningenInom somen
Underrättelseverksamhetenpunktskatteförflyttningar.medförknippade

förtulldatasystemINZOLL,bl.a.olika datasystem,har stöd ettav
svårtvaritharpolisregister. Detoch INPOL,brottsbekämpning, attett

automatiskmed hjälpeffektiva kontrollsystemheltbygga ut av
lagtdataintegritetsbestämrnelsereftersomdatabehandling ADB

ihinder vägen.

problembildenNågot3.3.2 om

tobaksom-skatteundandraganden finnsmedproblemenDe största
alkoholprodukter.beträffandeocksåfinnsproblemrådet, men

ditTyskland,södraisistnämnda områdetdetProblemen är störst
från Sydeuropa.förs invinlågbeskattat m.m.

brottslighetdet gällerresultatTullkriminalen har visat närett gott
MKG:spunktskattepliktigaförflyttningarsamband medi varor.av

tyska tjänstemänenligt dedäremotpunktskattesidanresultat är som
finnsde problembakgrundtillräckligt bramed intetalat mot somav

intetillFörklaringenMKG förfogaroch de attöver. manresurser
komplice-punktskatteförflyttningarresultatuppnår bättre ärär att mer

kunnanarkotikasmuggling. Förkontrollerarade attän t.ex.att
kunskaperhatjänstemännenkontroller måsteeffektivagenomföra om

ledsagardokumentbestämmelsercirkulationsdirektivets m.m.om
bränslevilketkontrollerasigägnadeföre 1993 endastMKG, attsom

detta. Denutbildning förtillräckliginte fåttanvändes i fordon, harsom
allapunktskatteornrådet,utbildningen inomveckor långa somsex

tillräcklig föravseenden intefått, i vissaMKG-tjänstemän attär man
sinleder iuppstå.kan Dettade problemkunna klaraskall tursomav

Till dettakontrolleras.skallosäkra vadMKG känner sigtill att som
teknisktgenomförasvårarekansjälva kontrollernakommer attatt vara

kankontrollensistnämndanarkotikakontroll. Vid denän t.ex. manen
någotden hittarochnarkotikahund sniffa pålåta omvarornaen --

MKGmånga falltullkriminalen. Itillöverlämna ärendet närdirekt
skickasig mednöjerpunktskattepliktigahittar ettattmanvaror

angivnadentill tullrnyndighetenkontrollmeddelande mottagarorten.
haruppgivnaaldrig når denOm tappatmottagarentransporten man

och kan ingetbort göra.transporten
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fordon3.3.3 Rätt att stoppa m.m.

marknaden genomfördes infördes isamband med den inre 1993I att
AO,Abgabenordnungden lag reglerar bl.a. skattekontrollen,som

bestämmelser kontrollen punktskatteplilctiga Enligt 210§om av varor.
AO skattekontrollentredje stycket de tjänstemän anförtrottsär som

således i fall MKG berättigade inom för i tiden ochdetta att ramen
begränsade kontroller skepp och andra transportmedel,platsen stoppa

skyldigförefaller användas yrkesmässigt. Den ärstannats attsomsom
legitimera sig och upplysningar medförda han skalldeom varorna;ge

Omockså visa fram fraktsedeln och övriga transportdokument. det
orsakhärigenom eller andra omständigheter uppkommer att antagenom

finns punktskattepliktiga i kan tjänstemännendetatt transporten,varor
eftersöka och kontrollera dessa skyldigDen ärstarmats attvaror. som

upplysningar tillåta tjänstemännenlämna attattom varomas ursprung,
och i övrigt hjälpa till vid kontrollenäventar attVaruprover

MKG-tjänstemän-Då denna bestämmelse trädde i kraft 1993 hade
inte någon transportmedel. skulle polisen biståDeträtt att stoppanen

med. MKG-tjänstemännen inte tillräckligtAnledningen attvar var vana
ändrats;vid denna kontroller. bestämmelse harDennatyp numeraav

det krävs således biträder vid kontrollerna. MKG sköterinte polisatt
arbetet själva. Om brottsmisstanke uppstår tillkallas tullkriminalen.

krävs ofta deFör kontrollerna skall kunna genomförasatt att
fordonen har beträffandestoppade förs till plats. Tullenen annan

lastbilar träffat avtal med flera uppställningsplatser.

l ärfrän flertalLagen den 1976 BGBI. I.S. 613; 1977 I.S. 269. Ett16 mars
ändringar har gjorts ikrañträdande.i lagen eñer dess
2 Finanzbehörde der2 § tredje stycket lyder: "Die derl 0 AO mitvon
Steueraufsicht betrauten sind femer berechtigt, RahmenAmtsträger im von

Örtlich Fahrzeuge, diezeitlich und begrenzten Kontrollen, Schiffe und andere
anzuhalten.nach ihrer Erscheinung gewerblichen Zwecken dienen,äusseren

betrojenen haben sich und Auskunft über die mitgeführtenDie auszuweisen
Beförde-Waren geben; haben inbesondere Frachtbriefe undsie sonstigezu

auch steuerlicherArt, vorzulegen. Ergeben sich dadurchnichtrungspapiere,
oder aufgrund Anhaltpunkte, dass verbrauchsteuer-Tatsachensonstiger
pjlichtige mitgeführtenWaren mitgefihrt werden, können die Amtsträger die
Wahren übeiprüfen und alle Feststellungen treffen, die für Besteuerungeine
dieser erheblich können. Betroffenen haben die erkunft derWaren Die Hsein
verbrauchsteuerpjlichtigen unentgelt-Waren anzugeben, die Entnahme von
lichen Proben dulden una die erforderliche Hilfe leichten. "zu zu
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enligt Zollverwaltungsge-tilläggas den tyska tullen 10kan §Det att
harVG; kan tullförvaltningslagenZoll rätt att stoppaöversättassetz

undersökningar. sådanoch transportmedel och företa Enpersoner
området det finnsutanför detkontroll får även gränsnäragöras om

stårmedföreller transportmedelanledning anta att somvarorperson
ellertullbestämrnelsertullmyndighetens övervakning enligt EU:sunder

ZollVGÅ används förbefogenhetenligt bestämmelserna i Denna mest
mednormalt samtidigtsökande efter narkotika. kontrollerDessa görs

punktskattekontrollema.

omhänderta3.3.4 Rätt att varor m.m.

och under den tidMKG kan hålla kvar transportmedlet lasten som
ocksåskattekontrollen. kanerfordras för genomföra Varornaatt

skatten betald; vissoch användas säkerhet till dessbeslagtas är ensom
betald.i sådana fall inom vilken skatten skalltidsfrist sätts ut vara

Ägaren skatten direkt iställettill kan välja han vill betalavarorna om
transportmedlet skall kunnaför skall beslagtas. Föratt attvarorna

brottsmisstanke.beslagtas krävs det föreliggeratt en
tidsfrist kan ochOm skatten inte betalas inom föreskriven varorna

i förekommande fall transportmedlet förverkas.

lokalerkontrollera3.3.5 Rätt att m.m.

i lokalerhar utföra kontroller fastigheter ochTjänstemännen rätt att
sakförhållandennäringsidkare har anknytning tilltillhör somsomsom

får normalt endastunderkastade skattekontroll. kontrollerDessaär
omständigheterutföras under affärs- eller arbetstid. Om det föreligger

punktskattepliktigainnebär det kan smuggelgods ellerattatt antassom

1 Därefter harlag från december 2125.Denna den 21 1992 BGBI. I.S.är
ZolIVG örtlich unavissa ändringar gjorts. andra stycket lyderz Für10 §

giltAbsatzausserhalb des grenznahenzeitlich begrenzte Kontrollen Raums
zollamtlichenGrund besteht, dass die derderAnnahme Waren,zuwenn

Gesetzgemeinschaftlichen Zollrecht oder diesemüberwachung nach dem
werden.unterliegen, oder Beförderungsmitteln mitgeführtPersonen invon

tullmyndighetens i detförsta stycket Absatz stadgasI gränsnärarätt att
transportmedel.området och undersöka ochstoppa personer
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fastigheten ellerfinns påerlagts i laga ordningför vilka skattvaror
fårdröjsmålVid fara ivid andra tider.får kontrollen skei lokalen även

affärslokaler ske dom-såväl bostadsrumundersökning utansomav
stolsbeslut.

Sanktioner3.3.6

fel iD-markmindre avgift ca 75möjlighetMKG har att utta omen
kontroll. Avgiftenssambandupptäcks i medledsagardokumentet en
Huvudkontor inomöverträdelser.för fortsattasyfte är att varna

administrativbeslutahar också möjlighettullförvaltningen att om en
överklagas inomdetta kanbeslutavgift på högre belopp;ett enom

strafföreläggande, utfärdatbliri sanktionskedjanmånad. Nästa steg av
administrativasig från densanktion skiljeråldagarmyndigheten. Denna

godkäntfrämstbeslutaravgift huvudkontoren att ettgenomom
straffregi-också ioch detstraffstrafföreläggande ett tasanses vara

stret.

Skattskyldigbegreppet3.3.7

respektivemineraloljeprodukter, alkoholvarorde olika lagarnaI om
Skattskyldigskattskyldigbegreppet.definitionertobakvaror finns ärav

punkt-förupplagshavare eller denbestämmelserenligt dessa som
oregelmässigaförbestämmelser finnsSärskildaskattepliktiga varor.

skickadeblir denunderOm försvinnerfall. transport somen vara
tagitansvarig hanbliransvarig. Dessutom emotmottagaren omvarorna

varitfall har detbetalning. vissaskatten förfallit till Iinnanvarorna
skattskyldig.fastställasvårt äratt vem som

iPunktskattekontroll3.4 varorm.m. av

Irlandhanteringyrkesmässig på

Organisation3.4. 1

Commissio-och tullfrågor the RevenuePâ Irland handläggs skatte- av
Customs Excise,enheter nämligen,Under styrelsen arbetar treners.
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bl.a.punktskatter, Common Services,tull ochhar hand somsom om
bl.a.lagstiftningsfrågor, och Inland Revenue,har hand somom

Customs Exciseoch mervärdesskatten.handhar inkomstskatten är
handläggerIB,National Bureauuppdelat på Investigation somen

och åttapunktskattebedrägerier,och tull- ochnarkotikabrott större
Collections.Customsregionala Excise

utspridda i landet. MTUfinns Mobile Task MTU40 UnitsDet
underställdfrån kl. nio till kl. fem. Varje MTUarbetar vardagar är en

bemarmade mednivån.chef collector den regionala MTUthe är
på olja iNågra uppgifterna för MTU är att tatre provpersoner. av

rnineraloljepro-lågbeskattadedieseldrivna bilar för kontrolleraatt att
vehicleanvänds fel kontrolleradukter inte registrationsätt att att,
punktskattepliktigaförflyttningarhar betalats och kontrolleraatttax av

finnsutför systematiska kontroller vid DetingaMTU gränsen.varor.
kontrollpunkter-flyttainga kontrollpunkter; MTU arbetarfasta genom

timmarskontrollpunkt således för någrakontinuerligt. En sätts uppna
ställe.flyttas vidare tillkontrollarbete för sedan nästaatt

Irland.undersökningar helafinns i Dublin, genomförIB övermen
och övrigaflygplatser,arbetar i kontakt med MTUMyndigheten nära

alltid jour ochExcise-kontor. Någon tjänsteman IB harCustoms
andraskattebrott, överlämnarkan nås dygnet IB utreder självrunt. men

Tilltill polismyndigheten.upptäcks under undersökningarnabrott som
därregister, bl.a. registerhar tillgång till flerastöd för arbetet ettman

träffatVidare har avtalregistrerar misstänkta. IB gersomman
bokningsregister.kontakt med de flesta faijelinjersmyndigheten on-line

narkotikabekämpning, vidfarjebolagen främstAvtalen med menavser
användas förvisst bestämt brott kan registretmisstanke även annanom

kan uppgifterbrottsbekämpning. Genom bokningsregistret om vem
och gåttcheckatbokat och betalt biljetten, passageraresom om

tillbaka i tidenmånaderfram. Vidare kanombord tas sexm.m. man
vilka förarei viss lastbils förflyttningar,och försöka hitta mönster en

containerockså kontrolleralastbil haft Man kan ägeretc. envem som
bokningsregi-uppgifter f°aroch hur containern flyttats Denmt. man ur

riskanalyssystem. Denmyndigheten älvi upprättatstret tas ett av
brottsbekämp-underrättelseverksamheten effektivdatabaserade är en

beskrev sitt arbete så detningsmetod. tjänsteman inom IBEn sätt att
fältet, för uppnåskulle behövas tjänstemän1 000 ute att samma

vid sinaspaningsresultat hon kan uppnå datorer.som
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problembildenNågot3.4.2 om

illegaltpunktskattepliktigavanligaste föraDet är attsättet att varor
förekommermed lastbilin sjövägen. Transporterdet gränsenöverta

sig ofta godsNordirland. sådana fall detIendast rörgränsen mot om
cigarretteroch ofta dolt bland det,godsmed t.ex.transporterat annat

container med frukt.i en
ochförs i landetpunktskattepliktigaProblemet med somvaror

politisktdelenpunktskatter påförs tillsedan säljs är största ettutan att
givetvis inte hellerekonomiskt, detproblem och inte ärävenett om

från vadutgångspunkter. Till skillnadfrån statsfrnansiellagodtagbart
koppladnämligen brottslighetvarit fallet i Sverige,hittills främstsom

på Irlandalkohol, problemetmineraloljeprodukter och dettill är största
säljsObeskattade cigarretterobeskattade cigarretter.försäljning av

förblivit besvärandei sådan utsträckning detöppet attgatorna en
varit effektivsvårt till ståndHittills har detlagstiftaren. att en

Kontrollproblematikentobaksförsåljningen.kontroll den illegala ärav
bryggerinäring-gäller exempelvisinte lika komplicerad detdäremot när

påområdet och tjänstemännenskatteupplagen inom detAtt år atten.
personligen detofta känner ställforeträdarnaCustoms Excise gör att

punktskattema betalas.betydligt svårare säljaär att utan attm.m.

fordon3.4.3 Rätt att stoppa m.m.

stadgas i bl.a.års Act 86I 1995 Finance §

vehicleofficer uniform1 An in stopmay any --
other productsexcisable productsa whichin or anyor on

whichof being transportedchargable with duty inexcise orarea
suchthe omcer thatwhich reasonably believed byisor on

transported,products beingare or
fueland taking samples ofb for the of examining anypurpose

capableattached the vehicle foranythingin in to, use oror on, or
of being used for combustion in its engine.

punktskat-måste, det gäller kontrollkunna fordonFör närstannaatt av
reaso-ha grundad anledningtepliktigt gods, tjänstemännen att troen

ipunktskattepliktiga produkternably believed transporterasatt
integritetskränkande ochfordonfordonet. Rätten att stanna anses vara

taxeringsrevisioner. Enligtdärför restriktioneromgärdas än t.ex.av mer
träffatföreträdare för Common Servicestolkning gjord somen av en
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inskränktfordon till och med rättenän attär rätten att stanna mer
lagstiftningtillåter irländskEnligt hans meninggenomsöka fordon. att

punktskattepliktigaför kontrollfordon genomsöksparkeratett av om
föreligga grundaddet behöveri det, atttransporteras utanvaror

På parke-sådandet siganledning rör transport.att tro att enenom
slumpmässigamöjligtskulle det såledesringsplats göraattvara

transportmedeltransportmedel samtidigtkontroller som sammaav
finns grundadförflyttning, detunderendast kan stoppas omen

punktskattepliktigt gods.misstänkaanledning att transportenatt avser
misstanke förställs kravmärka också det inteAtt att stannaär att

bränsle vehiclevid kontrollellerbilar syftet är att ta avprovom
bilarområden harPå dessa rättregistration att stannatax. man

också MTU.skatter genomförsslumpmässigt. Kontroller dessa avav
tillområdet har lettlagstiftningenUtformningen den irländskaav

vilkettill undersökadelen sinaanvänderMTU större attatt resurserav
vehiclefordon ochbränsle används i ärregistration taxomsom

godspunktskattepliktigtförflyttningarbetalad. Kontroller äravav
restriktionema beträffandegrundsvåra genomföra rätten attatt av

långtradare den användsutanpåfordon. sällanDetstanna en omsyns
ocksåalkohol eller tobak. Tillämpamaför t.ex.att transportera anser

punktskattepliktigaeffektiva kontrollerförsvårardetta transpor-att av
varjetill föra liggare iarbetsmetod hänvisadDen är är attter. man

sådana anteckningarmisstänkta incidenter. Efter tre-fyraMTU-bil om
reasonablymisstankegradenofta nått tillatt man uppanser man

believed.
assistansMTU-enhetema har rätt transporter utanatt stoppa av

deställts i lagstiftningenpolismyndighet. enda kravDet är attsom
uniforrnerade. Unifonnskravetbilar skalltjänstemän stoppar varasom

försvåra för terroristerexempelvis förhar ställts säkerhetsskäl, attav
Tankengenomföra bilkapningar.eller brottslingarandra är attatt en

skallstopptecken uniformerad tjänstemanförare får attett seav ensom
och Tidigare MTUmyndighetsperson arbetar.det ärär ute varsomen

bilar.polismyndigheten förhänvisade till begära hjälp att stoppaatt av
befogenhe-överskred sinai många fall till polismännenDetta ledde att

polismanassistanskan bilarMTUTrots stoppa utanter. att avnu
och polisen.föreligger samarbete mellan MTUnäraett

1 nedan.paragrafen avsnitt 3.6.2.2punkt b i den aktuellaSe samt
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3.4.4 omhändertaRätt att varor m.m.

Myndigheten har kvarhålla så länge det behövs förrätt att transporter
undersökningen lasten skall kunna genomföras. FinanceI Actatt av

86 4 punkt uttrycksc detta det den§ enskildesättet äratt
skyldig låta tjänstemännenatt

such searches of the vehicle the ojficerout to...carry as appear
be establishto tonecessary -

i whether excisable beingproducts transported inany or on,
attached the vehicle correspondin into,or any manner every

material with the description of such products inrespect any a
fdocument referred paragrafinto .

Rätten genomsöka transportmedlet används således i syfteatt att
konstatera både det finns punktskattepliktiga i fordonet ochom varor

faktisktvad står i överenstämmelse med vadtransporterasom som som
angivits i ledsagardokurnentet.

Om tjänstemännen efter ha genomfört den grundläggandeatt
kontrollen upptäcker det föreligger skillnader mellan vadatt som
angivits i ledsagardokurnentet och vad faktiskt fraktas kan hansom
besluta kvarhålla och transportmedlet i månad föratt attvarorna en
genomföra ytterligare undersökningar. gäller hanDetsamma harom
anledning punktskattepliktigt gods kan komma förverkas.att tro att att
Efter utgången månaden kan godset och transportmedlet i beslag.tasav
Detta vid speciella domstolsförhandlingar.görs

3.4.5 kontrollera lokalerRätt att m.m.

I 87 Finance Act finns§ bestämmelser myndighetens sigrätt att taom
in i och undersöka lokaler power and search premises.to enter
Paragrafen inledningsvis i punkterna och myndigheten1 2ger
befogenhet genomsöka lokaler där olika former näringsverksam-att av
het pågår. Sådana kontroller får vid rimliga tidpunkter. Vidaregöras
föreskrivs myndigheten får titta räkenskapshandlingaratt ta prover,

Myndighetens ställa frågor till finns irätt attm.m. personer som
lokalen också reglerad.är

1Härmed bl.a. ledsagardokument.avses
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husrarmsakan.bestämmelsefinnsparagrafens tredje punktI omen
grounds for suspectingreasonablefinns anledningdetNär antaatt

husrarmsakansorderlokal kanfinns ikan förverkasatt enensomvaror
Paragrafen lyder.utfärdas.search warrant

1conferred by subsectionWithout prejudice3 to orpowerany
satisfied theCourtof thejudge District2, swornona

forreasonable groundsofficer that thereofinformation arean
lawunder theIiable forfeiturething thatthatsuspecting toany

concealedkeptbeingrelating premisesexcise atto anyon oror
searchplace, he issue warrant.amayor

förförutsättningarnafinnerdistriktsdomstoldomare vidOm attenen
searchutfärdakan han såledeshusrannsakan uppfyllda warrant.är en

formkrav avseende dennauppställs vissaparagrafens fjärde punktI
handling.

befinner sig idenföreskrivsparagrafens femte punktI att som
och adress.skyldiggenomsökslokaler är att uppge namnsom

Sanktioner3.4.6

pund,föreskrivits böter 1 000lagstiftning harirländskI manom
eller detgenomföra kontrollerförsvårar för myndigheterna attt.ex.

många fallkan dock iDetledsagardokument vidsaknas transporten.
utländskmisstänkte oftaåtal, eftersom densvårt väcka ärattvara
för brottutländska medborgarepraxis inteåtalarmedborgare. Man av

förstagångsförbrytelse. Däremotsvårighetsgrad, detdenna är enomav
liknandebegårmisstänkte och hananteckningar den ettgörs omom

hosupptäcksfelaktigt ledsagardokumentOmigen åtalas han.brott ett
imyndighetenutgårregistreradnågon är varumottagaret.ex.som

punktskat-Omslarv från dennes sida.från sigmånga fall det röratt om
kommaförsökersådan situationbetalas riktigt isätttema ett manen

åtala.utbilda, intemed problemettillrätta attgenom
Commissionersför theföreträdare RevenueVid samtal med

ochden bästaallmäntframkom tjänstemännen mestattatt anser
förverka godsmöjligheten beslagta ochsanktionenkraftfulla är att

ochbeslagsbeslut överklagasVisserligen kanoch transportmedel.
godsetEfternågon överklagar besluten.det sällanändras, attärmen

uteståendesäljas ochdomstolsbeslut kan detförverkatshar genom
sina skatteinkom-får inbetalas. På dettaskatteskulder kan sätt staten

kärmbartden enskilde drabbasoch sätt.ettster
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Skattskyldigbegreppet3.4.7

fastställaPå Irland det inte finnas något behovstörre attanses av vem
transaktion. koncentrerar sigskattskyldig för viss Iställetärsom man

hitta betalningsskyldig för skatten eller påär attatt en person som
skatteskulden reglerad något Om gods har beslagtagitssätt.annat

och förverkats och detta täcker skatteskulden det inte intressantanses
spåra i och för sig skattskyldig.äratt vem som

iPunktskattekontroll3.5 varorm.m. av

yrkesmässig hantering i Skottland

3 Organisation5 1
. .

Skottland liksom i övriga Storbritannien handläggs punktskattemaI - -
Customs tillsammans med tullfrågoma. Lagstiftning-H M Exciseav

i i hela Storbritannien,delar den det finnsär storaen samma men
avvikelser för Skottland. Customsexempelvis Arbetet inom H M

Intelligence,Excise uppdelat avdelningarna Underrättelseär
Undersökning Investigation och Excise Verification Officers EVIL.

arbetar mobilaEVIL-gruppema enheter. Underrättelseavdelningensom
organisatoriskt skild från undersökningsavdelningen förär attnumera

kunna både undersökningsavdelningenstöd och EVIL-gnipperna.ge
För underrättelseverksamheten finns starkt datorstöd ärett som

samlat på ledningscentral timmar dygnet.24är öppenen som om
Särskilda säkerhetssystem och larm har installerats i byggnaden för att
skydda Särskilt de datorsystem genomför analysersystemen. som
måste förvarade fysiskt säkert byts accessko-Dessutomsätt.ettvara
dema till sjundedessa dag, det minst dagar42ut system trots att tarvar
för de idag avancerade datasystemen knäcka sådana koder.mest att

Underrättelseverksamheten har tillgång till rad olika register ochen
CEDRIC-registret Departementalanalyssystem. CustomsI Excise

Related Computer finns uppgifter misstänkta och tidigareom
straffade. OASIS-registret Operational Anti-Smugglin Informationg
System uppkopplat on-line färjelinjemas bokningsregisterär mot men
lagrar också information fordons och förares förflyttningar medom
färjor de två åren. OASIS-registret har byggtssenaste upp en
frivillig basis avtal med färjebolagen och inte allaännu ärgenom
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färjebolag anslutna. Inledningsvis träffades avtalen för skulleatt man
medel komma narkotikasmugglingen, idagett att används demen
för kontroll förflyttningaräven punktskattepliktigt gods.av av

Myndigheten har också inrättat särskilt telefonnummer, dit allmän-ett
heten kan ringa har några tips brott med anknytning tillom man om
punktskatter. Information kommer från allmänheten eller frånsom

håll, från andra myndigheter, bearbetas och sållasannat t.ex. ettav
dataprogram innan det används i verksamheten. Genom analyssystem
får också reda vilka företag bör reviderasman t.ex.som om man
arbetar med spåra viss brottslighet, brott med anknyt-att typ t.exav
ning till färgad mineralolja. I ledningscentralen finns bl.a. också
tillgång till bostadsregistret och fordonsregistret.

3.5.2 Något problembildenom

Liksom Irland har Skottland problem med insmugglade tobaksvaror.
Det andra eller tredje tobaksmärket märkestörsta inte säljsär ett som

Ävenlegalt i landet. problem med obeskattade alkoholvaror förekom-
Problembilden förstärks också det faktum det enkelt ochatt ärmer. av

billigt åka färja till Frankrike och referensnivåemaatt t.ex. föratt
privatinförsel i cirkulationsdirektivets nionde högaartikel såär

När den inre marknaden infördes besöktes alla handlare EVIL-av
fickDe information det regelsystemet och de integruppema. attom nya

fick handla med obeskattade produkter. Tanken de ändåattvar om
handlade med sådant gods skulle ha bättre möjlighet lagföraattman
dem, eftersom de inte skulle kunna hävda regelsystemet okänt.att var
I början behandlade också lagöverträdelser milt Dettasätt.ettman

enligt de företrädare för de brittiska myndigheterna talatvar, som
med, misstag, eftersom det öppnade möjligheternaett för brottslig-en
het, det sedan har visat sig svåra på. Så här iatt stoppsom vara
efterhand det det hade varit bättre ingripit hårt direkt,attanses om man
med straff och publicitet. Somstränga det kom mycketstor var av
publiciteten olika lobbygruppers påpekanderöra exempelvisatt ölatt

mycket billigare i Frankrike och Belgien och skattesatsernavar att
borde sänkas. Budskapet öl billigare utomlands motverkadeatt var
andra preventiva insatser. Lobbygmppema hävdade också det välldeatt
in obeskattade till Storbritannien. Eftersom det kom ungefärvaror
lika mycket skatteintäkter efter genomförandet den inre marknadenav

1 Se avsnitt 2.2.3.
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ochuppgifternasvårtförföreträdarehade accepteraföre attstatensom
omfattningenförsökaförgickkraftmycket avatt omenas

problemet.
skatteupplagdetfaktummed detförknippatproblem attEtt ärannat

detinteskattebetalningen,föransvarigtivägsänder är omvarornasom
mångaidagfinnsreturexemplar. Det ute-ledsagardokumentetsåterfár

harintereturexemplaretStorbritannien, däriledsagardokumentstående
uteståendeha 500företagExempelvis kan störreettretumerats.

Ompund.miljoner50kan returex-vilketledsagardokument motsvara
och förisådantrisk fördetåtersändasskulle att ettinte äremplaren

konkurren-snedvriderytterligarevilketkonkursgår ibolagseriöstsig
kontrollnäringslivetfördetviktigt attvisar hur ävenDetta ärsen.
sidagods. Enpunktskattepliktigtförflyttningama avannanöver av

förperioderlångaunderuppbundnatjänstemänmångadetta ärär att
hundratalledsagardokument. Ettmissbruklagförautreda ochatt av

medförknippadefrågorrättsligamedexempelvishållertjänstemän
domstolarna.iledsagardokument

fordonRätt3.5.3 att stoppa m.m.

föreskrivsfrån 1979ActManagementand ExciseCustomsI 163 §
följandebl.a.

the Customsconferred byotherprejudiceWithout to powerany
groundsreasonabletherewhere1979, toActsand Excise are

goodsbevessel carryingvehiclethat anymaysuspect ororany
which are - securedpaidbeenwhich haswith dutychargablea not orany

armed forcesMajesty smember Herconstableo/icer ororany
vessel.vehiclethatsearchandcoastguard orstopmayor

grundadfinnsdetsåledeskrävs attkunnaFör transportstoppaatt en
obeskatta-suspectgrounalsreasonablemisstänka attanledning toatt

begränsningsigvisatharDettai lasten.finnsde somvara envaror
EVIL-arbetarbegränsningenkommaFörförsvårar arbetet. runtatt

polisenOmpolismyndigheten.med stopparofta tillsammansgruppema
medsambandharnågotkontrolleraförfordon, attt.ex.ett som

kontroller.sinaEVIL-gruppema göratrafiksäkerheten, attpassar
myndighe-andramedkontrollersinasamordnarvanligt EVILDet är att

socialtjänstpolis, etc.ters, som
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Bestämmelsen med rekvisitet reasonable grounds ärto suspect
äldre cirkulationsdirektivet. På den tidän lagstiftningen fannsantogs
möjlighet till gränskontroller EU-land.även När cirkula-mot annat
tionsdirektivet införlivades och den inre marknaden infördes kom
rekvisitet stå kvar ändring. Detta kanatt historiskutan vara en
förklaring till varför rekvisitet finns. °

Om föreliggerdet grundad anledning misstänka vissatt att transport
obeskattade har EVIL-tjänsteman självavser rätt att stoppavaror en

bistånd polis. Mantransporten utnyttjar dockutan inte dennaav
möjlighet i särskilt utsträckning hänsynmed till de faror kanstor som

förknippade med stoppandet för personalen.vara

3.5.4 omhändertaRätt varor m.m.

I Customs139 § ana Excise Management Act allt kanattanges som
komma förverkas enligt lagstiñningen kan kvarhållasatt eller beslagtas

"... o/icer constable member of Her Majesty armedsav any or or any
forces coastguard... " Gods kan kvarhållas i månad innanor en man
behöver fatta beslut beslag.ett om

Förutom förverka själva kan, enligtatt 141 ävenvarorna any
ship, aircraft, vehicle, animal, including article ofcontainer any

, baggage other thing whatsoever which has beenpassengers or
used for the handling, depositcarriage, concealment of the thingor

liable toforfeiture " förverkas. Detta innebär således alltso att som
vid förtlyttningenanvänts kan förverkas.av varorna

3.5.5 kontrolleraRätt lokaleratt m.m.

I Customs161 § and Excise Management Act finns bestämmelser om
myndighetens genomsöka lokalerrätt power searchatt premises.to
I paragrafen följande.anges

1 Without predjudice other conferred by theto any power
Customs and Excise Act 1979 but below,subject subsection 2to
where there reasonable grounds that thingtoare suspect any
liable forfeiture under the and keptto excisecustoms isacts or

1 I paragrafens andra punkt ingen tjänstemän får genomföraattanges en
sådan undersökning under nattetid han inte biträds poliskonstapel.om av en
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ofhavingofficerplace,buildingconcealed writin aanyorany
assistance may -

whether by dayplacethat buildinga time,atenter oranyor
and detainand search for,night, day, seize, anyor removeon any

anasuch thing;
of suchtheforreasonablyb far purposenecessaryso as

door,removal, breaksearch, detentionseizure,entry, open anyor
other impedimentandand forcewindow container remove anyor

obstruction.or

fall dethar i deofkan uppvisatjänstemanEn assistancewritensom
reasonableförverkaskangodsskälig anledningfinns att anta att som

iforfeiture finnsliablethat thinggrounds tosuspectto enany
platsengenomsökaplats harbyggnad eller rätt att m.m.annan

Sanktioner3.5.6

ochbåde straffrättsligtkan drabbasbegår överträdelserPersoner som
på devärdetuppgår tillavgift 100administrativ procent avsomav en

Vanligenkan jämkas.administrativa avgiftenobeskattade Denvaroma.
inte lätteftersom detsanktionen,används den administrativa är att
lagstiftningkrångligajuryrättegång med dendomar ifallande somen

medhaftoch alltområdet. beslagtafinns på Att sarnröresomvarorna
Många tjänstemänfast.för åkerockså kännbart denär somvarorna

sanktionen.verkningsfulladetta denär mestattanser

Skattskyldi gbe3 greppet

REDSWarehousing andGoods Holding, Movement,The ExciseI
stadgas i 5of the duty §tredje delRegulations payment1992

Vidareskattebetalningen.ansvarig förimportöreninledningsvis äratt
solidarisktvissa specificeradeochstadgas äratt personeravvar en

goodswith thehaving the specifedansvariga exciseconnection-
severally liablejointly andshall bethe duty point,excise toat pay

kan bliskattebetalningen Deförthe duty med importören som-
solidariskt ansvariga är:

1 betecknar registreradUttrycket REDS varumottagare.



Utländsk 157SOU 1997:86 rätt

behalfREDSauthorised warehousekeepera acting onorany
of thethe goodsofof the importationinimporter excise respect

goods;of those
of thebehalf of theotherb exciseimporteractingperson onany

goods;of thoseof thegoods importationin respect
the Unitedconsignedof the goodsc vendor inexciseany

sellingunder distanceKingdom arrangement;a
of the vendord representativetax ;any

importedwhich have beenof the goodse exciseconsigneeany
andUnited Kingdom;theinto

goodsimportedhas caused thewhof other causes orpersonany
reach duty point.exciseto an

skattskyldigbegrepp i denhar någotlagstiftningen inteAtt märka är att
kanendast begreppmening har i Sverige, översättasettutan som
the duty. Detpunktskatter liablebetalaskyldig att to paysom

också lösningför skattensolidariska betalningsansvaret är somen
svenska skattskyldigbegreppet.avviker lägger i detfrån vad man

Skottland mindre intresseradiLiksom Irland attär avman
någonhittaskattskyldigfastställa äränär att somavvem som

reglerad.skatteskuldenbetalningsansvarig alternativt sättannat
därför svåraDirekta jämförelser mellan göra.är attsystemen

införsel förkontrollen3.6 Något avom

länderprivat bruk i andra

Danmark Finlandoch3.6.1

frånundantagSverigeDanmark och Finland har liksom genom
kvantitativha lägrecirkulationsdirektivet fått övergångsvisrätt att en

bruk alko-privatpunktskatt vid införsel förförgräns uttag avav
skallfinska undantagenholdrycker och tobaksvaror. danska ochDe

20031.upphöra gälla den december31att

direktiv 96/99/EG.se rådets
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Danmark3.6.1.1

införsel för bruk alko-för skattefri privatdanskaDe gränserna av
bekendt-framgår kap. 97holdrycker och tobaksvaror 12 96 §§av -

tOIdbehandIingÅ hemvist utanför detResande medgörelsen om
tullområdet från andrafår vid inresa till det danskadanska tullområdet
spritdryckerpunktskattefritt medföra liter och 300EU-länder 1,5

rök-cigarrer ellereller cigarriller eller 75 400cigarretter 150 gram
tullområdet gällerinom det danskatobak. resande har hemvistFör som

timmar utanför dethan uppehållit sig 36ängränser mersamma om
sig utanför tullområdet undertullområdet. Om han befunnitdanska

punktskattefritt,tid inte införa någon spritkortare kan han men
cigarriller eller cigarrer eller 400däremot cigarretter eller 150 75100

röktobak.gram
mineralolje-införsel för privat brukBestämmelsen skattefri avom

Resandefinns i femte stycket lag.produkter 99 § som resersamma
införa mineralolja förDanmark från EU-land f°ar skattefritti annat

bränsletank ellerförs i fordonets iprivat bruk oljan en reserv-om
dunk.

införsel för privat brukdanska bestämmelserna kontrollDe om av
mineraloljeprodukter frånalkoholdrycker, tobaksvaror och annatav

toldloven det ochEU-land återfinns i toldloven. Enligt ll tull-§ är
införsel för privatskattemyndighetema uppbär punktskatten vidsom

företar den nödvändigabruk alkholdrycker och tobaksvaror ochav
resandeför mineraloljeprodukterkontrollen. Detsamma gäller som

bränsletankför bruk i transportmedletsmedför privat sätt änannat
i reservdunk.eller

punktskat-införselEnligt toldloven skall resande deklarera12 § av
vidmineraloljeproduktertepliktiga alkoholdrycker, tobaksvaror eller

inresan till det danska tullområdet.
i de lådorMeningen deklarationema skall lämnasär sattsatt som

danskainnanför denför ändamålet vid gränsstationema, straxupp
för told- och skattemyndig-Enligt uppgift från företrädaregränsen.

fungerar lådsystemet inte särskilt väl. Vid obevakadeheterna gräns-
överhuvudtaget inteövergångar bryr sig de resande oftast attom

kontrollblir stoppad ideklarera; det alltför lättär att om man senare en
någon lådadeklarera inteinne i landet säga settatt avsett attman men

inte förfaller tilloch i varje fall tänkt betala skatten,att somman
gränsstationema händer detbetalning förrän Vid de bemannadesenare.

1 den decemberSkatteministeriets bekendtgörelse 1172 21 1994.nr av
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haroftast under fingerat Lådsystemetfolk deklarerar, dåatt namn.men
förEnligt de företrädaredärför kompletterats med fysiska kontroller.

kan de resandede danska myndigheterna talat med stoppassom
för kontrolldeklarationslådoma,direkt efter det de attatt passerat av

uppfyllts.deklarationsplikten

Finland3.6.1.2

alkoholdryck-punktskattefri införselDe finska bestämmelserna om av
finns imineraloljeprodukter från andra EU-ländertobaksvaror ocher,

påförande Av 18och andra stycket lagen §18 20§ § accis.om av
finskaförsta påförande framgår destycket lagen accis attom av

alkoholdrycker och tobaksvarorkvantitetsgränsema beträffande är
kvantitetsgränsema. Av tredje stycketdesamma de svenska sammasom

för privatparagraf framgår punktskatteskyldighet åligger denatt som
dåmedlemsstat detbruk för bränslen skaffats i ären annansom

motorfordo-fråga förs något imotorbränsle sätt änannatsomom
i bärbarsedvanliga bränsletank, motorbränsle försnets som en

motorfordon, ellerdå mängden literreservtank, 10är större än per
förs in påflytande för uppvärmning och bränsletbränsle användssom

näringsverk-något används i yrkesmässigi tankbilsätt änannat somen
samhet.

produkterlagen påförande framgårAv 24 § accis att somom av
deklarerasskall påföras och privatpersoner fört med sig skallaccis som

och skall påföras enligt vad tullstyrelsen bestämmer.accisatt
fordon och företabefogenhet tullmyndigheten harDen stoppaatt

accis harstycket lagen påförandekontroller enligt 62 fjärde§ om av
beträffande införsel förutformats så den kan tillämpassätt ävenatt

privat bruk.

Tyskland, Storbritannien och Irland3.6.2

något beträffandeTyskland, Storbritannien och Irland har inte undantag
artikelfor alkoholdrycker och tobaksvaror. iinförsel privat bruk Deav

kontroll-fastslagna höga referensnivåema innebär dock9.2 stora
problem.

1 avsnittSe 3.2.3.



SOU 1997:86Utländsk160 rätt

införa kontrollbefo-något behovStorbritannien har inte hatt attav
bruk mineraloljeprodukter.beträffande införsel för privatgenheter av

mineral-bestämmelser sikteoch Irland har vissaTyskland tarsom
oljeproduktema.

3.6.2.1 Tyskland

någon befogenhetskattemyndighetema har intetyskaDe göraatt
Kontrollerinförsel för privat bmk.punktskattekontroller beträffande

VG fårEnligt Zollför Zoll VG. 10 1kan ske endast inom 10 §§ramen
ochoch utföra kontrollertulltjänstemän transport-stoppa personer

ochZoll VG får till tidenområdet. Enligti det 10 2medel §gränsnära
genomföras utanför detkontroller ocksåplatsen begränsade gränsnära

står under tullmyn-grundområdet det finns anta attatt varor somom
eller Zoll VGtullbestärmnelserövervakning enligt EU:sdighetens

transportmedel.eller imedförs ettav personer
myndigheternaför de tyskaEnligt uppgift från företrädare som

införsel för privat bruk.svårt kontrollerai kontakt med detvarit är att
anledningdet föreliggerpraktiken kontroller endastI antagörs attom

yrkesmässig införsel.i verket frågadet älva äratt om

3.6.2.2 Irland

mineraloljeprodukter harinförsel för privat bmkdet gällerNär manav
användningen märktkontrollerapå Irland koncentrerat sig att av

slumpmässigt fordon.kontroller harolja. dessaFör rätt stoppaattman
liknar kontrollernaKontrollerna genomförs MTU, sättett somav

LSE. där MTU-tjänstemanenligt Bilarnas vinkas i vägrenen, tarut en
till plastflas-plastslang koppladoljan stickaatt enenprov genom

Om bränslet färgatbränsle i flaskan.ka i bilens tank och ärsuga upp
medslumpmässigt urvalskrivs visstEttgenast.rapport av prover

kontrolldirekt platsen, förofärgat bränsle analyseras attav
analysmaterialbränslet inte har tagits bort. Detfärgämnen i som

fordon. Omi MTU:sbehövs för detta i bagageutrymmet ett avryms
skickasborttagande markörervisar det kan ha förekommitprovet att av

kon-laboratorium för ytterligare Dennatill typtester.provet ett av
Om hittarnågra genomföra. MTUtroller ofta bara minutertar att

1 kontrollerna enligtavsnitt beträffande LSE.Se 15.1
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dömts för brotttidigarefordon,färgad diesel i tanken ägareett vars
beslag platsen.fordonet ifärgat bränsle,bestämmelserna tasmot om

åkaföraren får sedanskrivs ochförstagångsförseelseVid rapporten
vidare.

I7-BI56





163SOU 1997:86

proportionalitets-En4

bestämmelse

punkt-införs förproportionalitetsbestämmelseFörslag: En
endastskall få fattasåtgärderskattekontrollen. Beslut omom
övrigteller idet intrångskälen för åtgärden uppväger sommen

innebär för enskild.åtgärden

Regeringsformen4 1
.

flestarättigheterna. Degrundläggande ñi- ochbehandlas deI 2 kap. RF
tillförsäkrar medborgarnarättighetskatalogenbestämmelserna iav

tillsåledes inte i relationochförhållande till det allmännarättigheter i
fri- ochbeskrivs de centralakapitlets första delandra enskilda. I

deabsoluta i den meningenrättigheternarättigheterna. Vissa är attav
Flertalet kangrundlagsändring.efterinte kan inskränkas änannat en

bemärkelsen de kan begränsasdock relativa i den att genomses som
författningi undantagsfallvanlig lag eller även genomgenom annan

hurfinns bestämmelserkap. RFbemyndigande i lag. I 2 12-14 §§ om
rättigheterna fårinskränkningar i de relativa göras.

följande:stadgasförsta två styckena i 2 kap. 12 RFde §I

§§ och§ och 81-5 6frz- och rättigheter 1De ii samtsom avses
§§utsträckning 13 -16§ andra stycket får, den11 ii som

författninglag ellerbegränsasmedgiver, genom annangenom
får debemyndigande laglag. Efterefter bemyndigande ii

kap.de fall 8författningbegränsas ii angessomannangenom
och§första stycket 7 107 ---

förfår endastförsta stycketBegränsning i göras attsom avses
samhäl-demokratisktgodtagbarttillgodose ändamål iär ettsom

nödvändigtvadaldrigle. får gåBegränsningen ärutöver som
hellerföranlett den ochhartill det ändamålmed hänsyn som

fria åsiktsbild-hot dendensträcka långtsåsig utgör ett motatt
fårfolkstyrelsens grundvalar. Begränsningsåsomningen en av
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enbart grund politisk, religiös, kulturell ellerpågöras av annan
sådan åskådning.

rättigheter förstaDe i stycket yttrandefriheten, infonna-ärsom anges
föreningsfrihetentionsñiheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten,

,
skyddet for den kroppsliga integriteten i andra avseenden än som anges

RFZ,i kap. och2 4 5 skyddet husrannsakan och intrång i rättenmot
kommunikation3,till förtrolig skyddet frihetsberövande rättenmot att

5sig fritt i riket och lämna riket domstolsförhand-röra rätten att samt
offentlighetlingars

Enligt motiven till kap. stycket har2 12 andra RF stadgandet§
införts för understryka kravet lagstiftaren redovisar sinaatt att noga

lagstiftning7.syften vid rättighetsbegränsande Vid genomförandet av
lagförslag, begränsar någon rättighetema måste frågansom av om
ändamålet godtagbart i demokratiskt samhälle besvaras jakande.är ett

måsteVidare tillses lagförslaget håller sig inom för vadatt ramen som
erfordras för det skall tillgodose sitt ändamål avvägningenatt samt att
mellan de motstående intressena gjorts sådant inskränkningarsätt att
i berörda rättigheter inte blir vad acceptabelt istörre ärän ettsom
demokratiskt samhälle. lagstiftningI begränsar enskildsen som
rättigheter måste det alltid finnas proportion mellan begränsningenen

rättigheten och ändamålet med begränsningen.av
avvägningarDe föreskrifterna i andra stycket nödvändiggörsom

blir i många fall beroende tidsmässiga värderingar. aktuellaDenav
bedömningen torde regelmässigt hänföraböra sig till de värderingar

gällde vid tidpunkten för tillkomst. En lagregel,antagensom normens
konstitutionellt godtagbar då den kan inte bliantogs,som var senare

uppfattninggrundlagsstridig på grund allmänheten ändratattav

1 återfinns i kap.Dessa 2 1 § 1-5 RF.
2 kap.Här 2 6 § RF behandlar kroppsligt I 2påtvingat ingrepp.avses som -
kap § RF föreskrivs dödsstraff inte får förekomma i4 och 2 kap. RF5 §att
föreskrivs medborgarna skyddade kroppsstraffatt är mot m.m.
3 kap.Se 2 6 § RF. Se avsnitt 5.2.även
4Se2kap.8§RF.
5 Se 2 kap. avsnitt8 § RF. Se 5.2.även
6Se2kap. §RF.11
7 1975/762209Prop. s.l53.
8 ochPetrén Ragnemalm, bilaga finns fullständig förteckning71. I 2s. en-

åberopad litteratur. källhänvisning iSom löpande därför endastöver text anges
författare sida.på samtnamn
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Finnerlagprövningsrätten.föreskrifterfinnsRFkap. 14 §I 11 om
medstridstår iföreskriftoffentligtdomstol eller attannat organ

ellerförfattningöverordnad attellergrundlagibestämmelse annan
vid dessåsidosattshänseende harväsentligti någotordningstadgad

regeringenellerriksdagenOmtillämpas.föreskriñen intefårtillkomst,
feletendastunderlåtas ärtillämpningenskallföreskriftenbeslutat om

aktualiserakanstycketandrakap. 12i §Stadgandet 2uppenbart.
bestämmelsemyndighet har prövasålagprövningsrätten attsnart enen

åsyftadestycketi förstadenågonbegränsning iinnebär avensom
rättigheterna

.

Proportionalitetsbestämrnelser4.2

lagstiftningsvenski

svenski sådanställenfleraåterfinnsProportionalitetsbestännnelser
rättigheter.enskildsintrång iinnebärakommakanlagstiñning, attsom

detta.exempelnågraNedan ges
tvångsmedelsådanakapitelRBrättegångsbalkens somI om

anmälningsskyldighet,ochreseförbudanhållande,ochhäktning
husrannsakantelefonavlyssningoch hemlig samtbeslagkvarstad, m.m.

tvångs-aktuelltbeslutinnebördenmedbestämmelseråterfinns att om
intrångdetåtgärdenförskälen uppvägerendastfattasmedel får om

förellermisstänkteför deninnebäråtgärdenövrigtieller sommen
intressemotståendenågot annat

förprincipernaallmännade1984:387polislagenI 8 § anges
skallpolismannenframgår bl.a.paragrafenpolisingripanden. Av att

ochsyfteåtgärdenstillhänsynförsvarligt medingripa ärsättett som
iske endastdettaskalltillgripastvångMåsteomständigheter.övriga

avseddadetförbehövsutsträckningi den attochformden som
uppnås.skallresultatet

proportionali-harÄven skatteområdetförfattningari vissa
betalningssäkringslagenuttryck. I 4kommit till §tetsprincipen anges

förskälenendastfår fattasbetalningssäkringbeslutsåledes omatt om
innebäråtgärdeni övrigtintrång ellerdetåtgärden uppväger sommen

1 Ragnemalm, 7ochPetrén s.
28RBkap. §2 27 l§ RB,kap. 1 samtRB, 26kap. §25 lkap. § RB,24 l

RB.kap, 3 §a
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för gäldenären eller något motstående intresse. En motsvarandeannat
bestämmelse återfinns i 4 tvångsåtgärdslagen.§

överväganden4.3 och förslag

De förslag till punktskattekontroll lämnar i detta betänkande ger
beskattningsmyndigheten relativt långtgående befogenheter. Användan-
det befogenhetema kan komma innebära intrång i enskildsattav
rättigheteH. Det viktigt de föreslagna befogenhetemaär användsatt
endast de behövs för punktskattekontrollen.när När befogenhetema
används måste det också föreligga proportionalitet mellan det intrång

enskild drabbas och syftet med åtgärden. Vi föreslår därförsom attav
det införs bestämmelse beslut åtgärd enligt den föreslagnaatten om om
lagen punktskattekontroll avseende alkoholvaror, tobaksvarorom m.m.
och mineraloljeprodukter får fattas endast skälen för åtgärdenom

det intrång eller i övrigt åtgärdenuppväger innebär förmen som
lagförslagetenskild se kap1 8 § Vi kommer i den fortsatta

framställningen fortlöpande lämna hurexempel denna proportio-att
nalitetsbestärmnelse avsedd tillämpas.är att

1Angående vad kan intrång i enskilds rättigheter, avsnittenutgörasom se om
ochRF Europakonventionen i de kommande kapitlen.

2 Fortsättningsvis kommer förslaget lag punktskattekontrollom om m.m.
avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter benämnas
lagförslaget.
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lokalkontrolleroch5 Transport-

pågåen-beträffandegenomföras delsfårTransportkontrollFörslag:
anslutningi direktomlastaspå-, ellerdels dåde transport, varor av-

såvälbeträffandeTransportkontroll får vägtran-till görastransport.
fårTransportkontrollflyg- och sjötransporter.jämvägs-,sporter som

med undantagplatsMed enskildenskild plats.även göras avses -
inteplatsflygplatserbangårdar och allmännaområden somav -

parkerings-trädgård,ochenligt ordningslagenoffentlig utgörär som
ellerupplagsplatsfordon,uppställningsplats förplats eller annan

får vidMyndighetenpålastningplats för eller transport-av varor.av-
iellerbehållareundersöka låda,kontrollerna annat utrymme

transporthjälpmedel därtank ellertransportmedel, container,
Myndighetenunderförvaraspunktskattepliktig kan transport.vara

ställdbevisledsagardokument,granskafår också eftersöka och om
betydelse förkanhandlingsäkerhet samt vara avsomannan

påundersöka ochvidareMyndigheten fårbeskattningen. ta prov
finns ihjälpmedelteknisktfår användaMyndigheten somvara.

transportmedlet.
tjänstemananmaningskyldigFörare är att stanna ges avsom

tullmyndighetskattemyndighet,beskattningsmyndigheten,vid annan
påskyldigfartygBefälhavarepolismyndighet.eller är att stanna

Kustbevakning-videller tjänstemanpolismananmaning avsom ges
en.

medföljerskattskyldigbefälhavareellerFörare samt som
godtagbartpåsig ellerlegitimeraskyldigatransportmedel annatär att

medfö-gälleridentitet. Detsammastyrka sinsätt person somannan
plats därpå enskildbefinner sigellerljer transport-transporten som

endaståligger dockidentifierasigSkyldighetenkontroll görs. att
medsambandsådanthaskälig grund kan ettantassomperson

tank,container,transportmedel,undersökteller transport-stannat
kanidentitethanskännedomellerhjälpmedel att vara avomvara

punktskattekontrollen.förbetydelse
föreskrivnatillseskyldigeller befälhavareFörare attär att

tillhandahållaocksåskalldemedföljerdokument transporten;
skyldig-kontroll. Dessabeskattningsmyndighetensviddokumenten



168 Transport- och lokalkontroller SOU 1997:86

heter gäller dock inte befälhavare på transportmedel i yrkes-som
mässig trafik befordrar andra transportmedel, containrar eller tankar.

Förare, befälhavare eller till skall kontrollerasägare vara som
eller nyttjanderättshavare till enskildägare plats därsamt transport-

kontroll vidare skyldiga vid transportkontrollgörs är föratt ansvara
den behövs förpunktskattekontrollentransport samt attav vara som

för uppackning och återinpackning De ocksåäransvara av varan.
skyldiga transportmedel, container, tank elleröppnaatt tran-
sporthjälpmedel låst eller har tillslutitsär sättannat samtsom
lådor, behållare, bereda myndigheten tillträde tillsamt attm.m.
enskild plats. Dessa skyldigheter gäller endast i den utsträckning
enskild förfogar eller egendomen.över utrymmet

Beskattningsmyndigheten företa kontroll i lokalrätt att samtges
på därtill hörande enskild plats, där det finns anledning att anta att
punktskattepliktig yrkesmässigt avsänds, tillverkas,tas emot,vara
bearbetas eller förvaras lokalkontroll. Lokalkontroll får förgöras
eftersökande punktskattepliktig det finns skälig anled-av vara om
ning punktskatt beträffande inte betalad i Sverigeatt anta att ärvaran
eller i laga ordning ställd säkerhet saknas eller inte kan infrias.att
Lokalkontroll får endast det inte möjligt genomföragöras är attom
behövlig kontroll med stöd revisionsbestämmelsema. Vidav
lokalkontroller har myndigheten i kontrollbefogen-stort sett samma
heter vid transportkontroll. Den befinner sig på platsen ärsom som
skyldig identifiera sig han på skälig grund kan haatt antas ettom
sådant samband med kontrollerad kännedom hansattvara om
identitet kan betydelse för punktskattekontrollen.vara av

Liksom vid transportkontroll har enskild vissa skyldigheter att
för och återinpaclcning och eventuell nödvändigsvara upp- av varor

låsa Dessa skyldighetertransport gällersamt attav varor upp m.m.
endast i den utsträckning enskild förfogar elleröver utrymmet
egendomen.

Myndigheten får vid och lokalkontrolltransport- öppna transport-
medel, container, tank eller transporthjälpmedel låst eller harärsom
tillslutits på Myndigheten får också bereda sig tillträdesätt. tillannat
lokal inte bostad och enskild plats. Myndighetenär får förseglasom
transportmedel, container, tank, transporthjälpmedel lokal ochsamt
därtill hörande enskild plats. befogenheterDessa gäller låda,även
behållare m.m.

Beslut transportkontroll enskild plats och lokalkontroll fårom
inte det föreligger särskilda skäl verkställasutan mellan kl.att 19.00
och kl. 08.00.
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Inledningl

skrivbordsgranskningskerskattekontrollentraditionellaDen genom
och andraräkenskaperrevisionerellerdeklarationer avgenomav

ellerhandlingarinsändagranskningantingenhandlingar, avgenom
främstvisserligenharSkatteförvaltningenpå företagen. genomute

möjligheterlångtgåendetämligentvångsåtgärdslagen givits att
revideradesoch denöverraskningsvisrevisionergenomföra mot

punktskatteområdet.inte förräcker dockkontrollformervilja. Dessa
fysiskaskatteförvaltningenförkrävsHär typ merny aven

exempel-faktiskt liggerundersökningar närmarekontroller, rentsom
vanligautförtullmyndighetemahusrannsakan änvis sådan som

ochvåren 1996tillkom underTransportkontrollagenrevisioner. som
härmed.i enlighetutformatsocksåjuli harkraft den 1996trädde i l

vårtutgångspunkt förnaturligTransportkontrollagen är en
Studiertidspress.dock undertillkomfortsatta arbete. Den stor av

medjämförelserochtvångsåtgärderaktuellaförförutsättningarna
emellertidförutsattesmed.inte Deträttsområden hanns attandra

Vidareutredningsarbete.för vårtinomdetta skulle göras ramen
tillföraanledningdet fannsutredaskulleförutsattes attatt om

punktskatte-förbefogenheterytterligarebeskattningsmyndigheten
kontrollen.

förredogörelsekortfattadinledningsvislämnasdetta kapitelI en
aktuelltkontrollerberörbestämmelserkonstitutionellade avsom

ochEuropakonventionenioch 8behandlas artiklarna 6Därefterslag.
rättigheterna Europa-mänskligadedomstolens föreuropeiskaden

Europakonventio-Vidare berörsdelar.praxis i relevantadomstolens
förhållande tillEG-rättensochtill EG-rättenförhållandenens

svenskaövrigaförredogörelseDärpå följernationell rätt. en
intrångoch liknandehusrannsakanbestämmelser rättsamt attom

ochplatsallmänbehandlas begreppenVidaretransportmedel.stoppa
och förslagövervägandenvåraSlutligenoffentlig plats. presenteras

kontrollåtgärder.till bestämmelser om

Regeringsformen5.2

allmännadetmedborgarevarjeEnligt kap. RF2 6 § är gentemot
Skyddetintrång.och liknandehusrannsakanskyddad bl.a. motmot

åtgärderbostäder;åtgärderinte barahusrannsakan ävenmotavser
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omfattas.företagslokaler Med husrannsakan förstås varjemot av
myndighet företagen undersökning hus, eller slutet förva-av rum
ringsställe syftet med undersökningen, däri inbegripetoavsett
exekutiva åtgärder i den mån dessa förenade med undersökningär av

slagnyssnämnt
Enligt kap.2 8 andra meningen§ varjeRF medborgareär

tillförsäkrad frihet förflytta sig inom riket och lämna detta. Dåatt att
myndighet transportmedel för företa kontroll,stoppar ett atten en

inkräktar myndigheten rörelsefriheten för samtliga färdas isom
transportmedlet.

Såväl till skydd husrannsakan och liknanderätten intrångmot
till rörelsefrihet får enligt kap.rätten 2 12 RF begränsas§som

lag. Som i avsnitt får4.1 dock begränsningennämnts görasgenom
endast för tillgodose ändamål godtagbart i demokra-att ett är ettsom
tiskt samhälle; den får vidare aldrig vad nödvändigtutöver ärsom
med hänsyn till det ändamål har föranlett den och inte hellersom
sträcka sig så långt den hot den fria åsiktsbildningenatt utgör ett mot
såsom folkstyrelsens grundvalar. Denna reglering ägnadär atten av
understryka kravet lagstiftaren, fri- och rättighetsin-näratt en
skränkande syftenlag beslutas, redovisar sina övrigtI harnoga
innebörden stadgandet inte berörts i förarbetena. Det kannärmareav
dock konstateras de krav uppställs i lagrummet föratt attsom en
begränsning rättigheten skall tämligen välgöras stämmerav

med de krav uppställts beträffandeöverens inskränkningsom av
motsvarande rättigheter i artikel i8 Europakonventionen se avsnitt
5.3 nedan.

Av 2 kap. 22 andra stycket framgår§ RF skyddet enligt kap.2att
6 omfattar såväl§ svenska medborgare utlänningar, medansom
skyddet enligt kap. medborgare2 omfattar8 RF§ endast svenska

Enligt kap.2 får23 RF lag eller§ föreskrift meddelas iannan
strid Sverigesmed åtaganden grund Europakonventionen.av

1 Se 1973:90 246.prop. s.
2 Se 1975/762209 147.prop. s.
3 Se avsnitt 4.1.även
4 2 kap. 22 § andra stycket RF gäller icke följerom särskildaannat av
föreskrifter i lag .
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Europakonventionen5.3

EuropakonventionenArtikel i85.3.1

angåendekonventioneneuropeiskaden1994:1219Enligt lag om
friheter-grundläggandeoch derättigheternamänskligaskydd för de

tilläggochändringarmed deEuropakonventionenskall somna
i Sverige.lagtilläggsprotokoll gällagjorts somgenom

lyder:EuropakonventioneniArtikel 8

hemfamiljeliv,ochskydd förhar till sittEnvar privat-sitträtt
korrespondens.och sin

dennaåtnjutandetmyndighet måOffentlig inte stora av
ochlagstadgarvadför irättighet med undantag i ettärsom

till landetsmed hänsynnödvändigtsamhälledemokratiskt är
ekonomiskalandetssäkerheten,den allmännasäkerhet,yttre

hälsovården,eller brott,oordningförebyggandetvälstånd, av
fri- ocheller andrasedlighetenskyddande personersavav

rättigheter.

TysklandNiemietz5.3.1.1 mot

inbegriperocksåartikel 8skyddet enligthuruvidaifrågasättsDet har
Niemietzi falletharEuropadomstolenaffärslokaler.kontor och mot

måletiTyskland Omständighetemafallet.funnit så kanatt varvara
brevFreisingAmtsgericht ividdomarefölj ande. En ettemottog som

fiktivt namnmöjligenKlaus Wegnervissundertecknats ettav en
ListeFreiburgs BunteinomAntiklerikala Arbetargruppenför den

anklagelserinnehöllpolitiskt parti. Brevetlokalt motett grava
DetKlaus Wegner.åtal väcktesföranleddevilketdomaren, motatt

ellerfinna Wegneromöjligtdockvisade sig attatt ensvara
honom informationförsökenSom led iupplysningar attettom

Niemietzi advokatenhusrannsakan bl.a.genomfördesWegnerom
anfördeNiemietzListe.tillanknytning Bunteiemietz hadekontor N

rättigheternamänskligaför dekommissioneneuropeiskainför den
stredhusrannsakangenomfördabl.a. denEuropakommissionen att

1 de domarbeteckningenfullständiga pâdenbilaga lI återges som
i betänkandet.omnämns

2 Åtalet småningom.nedlades ocksåWegner såmot
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skyddet för hem och korrespondens enligt artikel Europakom-mot
missionen fann Niemietz kontor omfattades skyddet enligtatt av
artikel och fäste8 härvid vikt vid det frågastor att ettvar om
advokatkontor. tyskaDen regeringen bestred Europakommissionens
slutsats och hävdade konventionen gjorde klar åtskillnadatt en
mellan privatlivet och hemmet å sidan och yrkes- och affärslivetena
och dess lokaler å andra sidan. Europadomstolen fann i likhet med
Europakommissionen kontoret omfattades skyddet enligtatt av
artikel Domstolen delade inte Europakommissionens uppfattning

den omständigheten det fråga advokatkontoratt att ettvar om var
avgörande. Domstolen anförde bl.a. följande:

28. In that there had been interferencearriving its opinionat an
with Mr Niemietzs life"private and "home", the Commission
attached particular significance the conjidential relationshipto
that between lawyer and client. The Court shares theexists
Governmenfs doubts whether this factortoas can serve as a
workable for the of delimiting the of thecriterion purposes scope

afforded by Article Virtually all professional andprotection
business involve, lesser degree,activities to greatermay a or

that Confidential, with the result that, thatmatters criterionare
adopted, disputes would frequently where thearise towere as

line should be drawn.

Domstolen fann således den omständigheten det frågaatt att var om
advokatkontor inte användbart förkriterium bestämmandeett ettvar
omfattningen skyddet enligt artikel Härvid framhölls iattav av

all affärsverksamhet kunde innehålla eller mindrestort sett mer
konfidentiellt material; skulle låta konfidentielladet inslaget iman
förhållandet mellan advokat och klient kriterium för skyddettvara
enligt artikel skulle8 det kunna svårt dra i fallandragränsenattvara
där konfidentiellt âberopades.material Domstolen fortsatte:

The Court29. does consider possiblenot toor necessary
exhaustive definition of the of private lifenotionattempt an

However, would be limit therestrictive notiontoo to to an
"inner circle " which the individual live his personalin may own
life he chooses and exclude therefrom entirely the outsidetoas
world encompassed within that circle. for lifeRespectnot private

also degree the right establish andcomprise certainmust to toa
develop relationships with other human beings.

There furthermore, be of principle whytoappears, no reason
this understanding the of "private life " should be takennotion

exclude of professional businessactivitiesto sincenaturea or
after all, the of their working lives that thein majoritycourse
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ofthe opportunitysignzfcant,people haveof greatest,nota
Thisworld.outsidewith the view isrelationshipsdeveloping

by thepointedrightlythat,by the factsupported outwasas
whichclearlydistinguishpossiblealwaysCommission, tonot

professionalof hisformindividual sof activities part oran
oftheespeciallyhus,which do Tand inlifebusiness anot. case

thatworkhisprofession,liberal in contextexercising aperson
thatsuch degreelifeof hisparcelandform topart amay

hewhat actingknowimpossible capacity atbecomes in ato
of time.given moment

theground thattheArticleof 8deny theTo protection on
professionalonly activitiesof relatedcomplained to asmeasure -

theshould be donesuggested inthe Government present case -
suchthatofinequalitylead incould treatment,to anmoreover

professio-whoseavailablewould remain toprotection persona
thatinterminglednon-professionalandnal activities sowere

them.betweendistinguishingofthere no meanswas
andlife"words privatethegenerally,More31. interpretto

professional business activitiesincluding"home certain oras
andobjectessentialthewithwould bepremises consonantor

individualthe againstnamelyof Article protecttopurpose
authorities.---publicthebyinterferencearbitrary

nödvändigtellermöjligtvarkendet attDomstolen fann att var
dock intebordeprivatlivlife ";privatliv privateuttrycketdefiniera
kandeteftersomaktiviteter,affärsmässigayrkes- ellerutesluta vara

egenskapvilkenfastställa isituationsvårt i varje person agerar.enatt
hävdakanintebedömningendensåledesDomstolen gjorde att man

ifrågasattadengrundenpå dentillämpligartikel inte8 attäratt
yrkesverksamhet.enskildesomfattar denendaståtgärden

påpekadeuttalanden,allmännagjort dessahaEfter att mer
ytterligarefannsNiemietz-fallet omstän-det just idomstolen att en
husrannsakan gälldebeslutetaktuellavikt. Detdighet omav

avslöjakundedokumentomhändertagandeocheftersökande somav
lådor med datafyraundersökteGranskamaidentitet.Klaus Wegners

vissabeträffandeakterbeträffande klienter samt personer.sex
korrespondens.bl.a.omfattatdärför haåtgärder måsteGranskamas

konstateradeDomstolen att

artikel 8härthatthatszgficient provision32...it to note avses
adjective"life",wordfor thedoes todoes anynot asuse,

hasthe Courtindeed.And."correspondence".qualify wordthe
formthecorrespondenceofheld that, thealready inin context

made. Againbequalificationsuch intelephone calls, tono ---
thewith lawyer...correspondencerelatingnumber to acasesa

might beArticlethat 8possibilitytheCourt did advert tonot even
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inapplicable the ground that the correspondence ofon was a
professional nature.

Skyddet för korrespondens således inte begränsatär till privat-
korrespondens, det omfattar affarskorrespondens.även

Europadomstolen har i Niemietz-domen klargjort den tillatt rätt
skydd den enskilde åtnjuter enligt artikel kan8 gälla desom även
lokaler används i yrkesverksamhet affärskorrespondens.samtsom

5.3.1.2 Stå i överensstämmelse med lagen -
Olsson I Sverigemot

Av artikel framgår8.2 inskränkning till skyddatt enligträttenen av
artikeln måste stå i överensstämmelse med lagen. falletI Olsson I

Sverige har Europadomstolen gjortmot följande uttalande beträffan-
de innebörden stå i överensstämmelse med lagen ..inav accor-
dance with the law...

61. Requirements which the Court has identified flowingas
from the phrase "in accordance with the law" include the
following. a A be regarded "law " unlesscannotnorm as a
jbrmulated with su/icient enable theprecision needcitizento -be, with advice foresee, degreeappropriate thatto to a-reasonable the thein cicumstances, which givenconsequences a

entail; however,action shows that absoluteexperiencemay
unattainable and theprecision need avoid gidityexcessiveto ri

and keep with changingto thatcircumstancespace means many
laws inevitably couched which,in lessertermsare to greatera or

The phrase "in accordanceextent, with the law"are vague. ---
does merely refer back domestic law but also relatesnot theto to
quality of the law, be compatiblerequiring with the rule ofto
law; thus implies that there be ofmust protection ina measure
domestic law arbitrary interferences byagainst public authorities
with the rights safeguarded by, inter alla, paragraph of1 article

c lawA which confers discretion itselfin inconsistentnota
with the of foreseeability,requirement provided that the ofscope
the discretion and the of indicated withits exercisemanner are
suf/icient clarity, having regard the legitimate of theto aim

the individualin adequatequestion, givetomeasure protection
arbitrary interferenceagainst ---

Begreppet accordance with the lawin omfattar både stöd skallatt
finnas i inhemsk lag och den inhemska lagen viss kvalitet;att är av
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detfråningreppinhemsk lagskydd imåttdet måste finnas motett av
artikelskyddaderättigheterallmänna i av

FrankrikeMiailheCrémieux ochFunke, mot5.3.1.3

Europadom-harMiailheochCrémieuxFunke,beträffandemålenl
huruvida vissaavseendeuttalanden bl.a.intressantagjortstolen

nödvändigakanartikel 8enligtskyddetinskränkningar varaansesav
samhälle.demokratiskti ett

Frankrike.iaffärsman bosattochmedborgaretyskFunke envar
lagstiftningenbrottundersökningmedsamband motI omaven

begåtts,med utlandetmellanhavandenekonomiskabeträffande
polisofficer husrannsa-åtföljdatulltjänstemängenomförde tre av en

upplys-erhållaförhemoch hans hustrus närmareFunkeskan i att
från kl.pågickHusrannsakanutomlands.tillgångarderasningar om

kontoutdragflertalbeslagtogochfanntill kl. 15.00. Man ett10.30
förräkningtyskbanker,utländskafråncheckhäftenoch enen

Åtgärden åtal för brotttillledde intetvå kameror.ochbilreparation
lagstiftning.ovannämndamot

direktör iverkställandeochstyrelseordförande ettCrémieux var
utred-medsambandiundersöktetullmyndighetemabolag ensom

ekonomiskabeträffandelagstiftningenhuruvida brottning mot
januariperiodenUnderförekommit.utlandetmedmellanhavanden

husrannsakangångerflertaltullenföretogfebruari 1980till1977 ett
ochdisponeradehanplatserandraCrémieux hem ochi som

husrannsakanEndokument.mängddärvidbeslagtog storen
frånvaro.dennesoch iCrémieux°s hemikl. 07.00påbörjades

igenomsökteCrémieuxs DeTjänstemännen emottogs son.av
några,vilkadokument,beslagtog 518ochkontorsrumCrémieuxs av

utredning.med tullenssambandnågothadeinteCrémieux,enligt
Crémieuxdokumenten.förteckningfick undertecknaSonen överen

underskrivasinmedfick tillsammansochanlände kl. 09.10 son
fått tillfällehanenligttjänstemännens attutanutsagorapport, egen

hoshusrannsakanocksåföretogMandokumenten.igenomatt
påbörjadestillfälleVidaffarsbekanta.Crémieuxsflera ettav
kl. 08.00;kollegorkvinnligaCrémieuxshoshusrannsakan en av

tillfället tillvid dettjänstemännenföljdeCrémieux°senligt utsago
Talankläder.skulle bytadå honi badrummetkvinnanoch med -

till1 dokumentvissaöverlärrmatinteför hanåtalades hanDäremot att
avsnitt 5.3.2.2.vidaremyndigheten, se



176 Transport- och lokalkontroller SOU 1997:86

väcktes Crémieux i november 1982, tullen gickmot sedenneramen
med på förlikning varefter brottmålet avskrevs.en

Familjen Miailhe herr och fru Miailhe och herr Miailhes mor- -
franska medborgare dem filippinskävenvar men en av var av

nationalitet. Herr Miailhe företagsledare och också filippinskvar
honorärskonsul. Tullmyndigheten genomförde vid två tillfällen den-
5 och januari6 1983 husrannsakan i familjen Miailhes fastighet-
vilken filippinskt konsulat och huvudkontoräven för det företagvar

herr Miailhe företagsledare för. Husrannsakan ägdesom var rum
mellan kl. 09.15 och kl. 15.30 den första dagen och mellan kl. 09.15
och kl. 12.00 den andra dagen. Myndigheten beslagtog nämnare
15 000 dokument; de lades osorterade åttai kartonger besegla-som
des och medtogs till myndigheten. Tullen registrerade 9 478
dokument; återlämnades då den inte ansågs ha någonresten anknyt-
ning till utredningen. Undersökningen vidtogs dels i samband med

utredning enligt immigrationslagstiftningen, dels för fastställaen att
huruvida det begåtts något brott lagstiftningen beträffandemot

Åtalekonomiska mellanhavanden med utlandet. väcktes 1985. 1991
lades åtalet herr Miailhes förklarade1992 brottmåls-mot mor ner;
domstolen le tribunal correctionnel beträffande Miailheparet att
det på grund preskription förelåg hinder för såväl det allmännasav
åtal åsättande tullsanktionsavgifter.som av

I alla fallen hade husrannsakan §företagits med stödtre i64av
den franska tullagen code des douanes, vilken vid tiden för
åtgärderna löd:

Pour la recherche des marchandises détenues fraudeleuse-
dans des douanes, exception desá aggloméra-ment rayon

dont la population élévetions 2 habitants,á 000moins ainsis au
la recherche lieux des marchandisestousque soumisespour en

dispositions de l article 215 les desci-aprês, douanesaux agents
peuventprocéder desa domicilaires faisantvisites en se accom-

d omcierun municipal du lieu d un officier de policepagner ou
judiciaire.

En faitesvisites être pendant laaucun peuvenrcas, ces ne
nuit.

Les des douanes l assistanceagents intervenirpeuvent sans
d oficierun municipal du lieu d officierun de police judici-ou
azre:

1 Bestämmelser vilka tjänstemän behöriga utföra husrannsa-om attsom var
kan fanns i artiklarna 453 och 454 lag.samma
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domicilecontröles alesa opérer visites, etrecensementspour
dedd untitulaires animauxles d titrechez un ouvertcompte ou

pacage;
marchadisesrechercher adesb poursuiviesqui, vue sanspour

article 332conditionsdans les prévues ci-interruption par
bâtiment mêmeintroduites dansaprês, maison autresont ouune

dehors dusis rayon.en
douanesdeslesdesS il refus d ouverture agentsportes,y a

municipal duomcierd unles faire présenceouvrirpeuvent en
judiciaire.omcier de policelieu d unou

prövningnågon helstsåledes tullen frittstodDet att utan avsom
efterför sökad0micilaires°visiteshusrannsakandomstol företa att

begränsningarnade endanämndade i artikeln attvarvarorna;
lokalochföretasaldrig fickundersökningarna attnatten en

måstevisspolismanellerkommunal tjänsteman närvara.rangaven
nödvändig delsdock inteSådan tjänstemans närvaro omvar

hålla boskap,hadehos någonundersökningen gjordes rätt attsom
ellerefter i hussökandegälldedels undersökningen annanom

uppsikthållits under oavbrutenochlagrade följtsbyggnad somvaror
tulltjänstemän-släppaVidföreskriveti lagen vägransätt. atten

ellertjänstemanlokal kommunalalltidkrävdes det dock att ennen
skulleför tulltjänstemännennärvaradevisspolisman attrangen av

sig tillträde.få bereda
intrång ihade skettkonstaterade detEuropadomstolen ettatt

och Crémieuxsåväl Funkehoskorrespondensenprivatlivet och som
välbefin-ekonomiskalandetsskett föringripandenaMiailhe, attmen
övergickändamål. Domstolengodtagbartnande°, vilket ettvar
skyddetinskränkningamahuruvidadärefter till bedömningen avav

detDomstolen fannsamhälle.demokratisktnödvändiga ivarit attett
komplexitetensåvälallvarliga svårigheterbakgrund demot somav

denoch finansiella flödenstorleken banksysteinoch enonnasomav
för kampeninnebärinvesteringarinternationellaomfattningen av

hanödvändigtskatteflykt, kankapitalutilöde och attmot vara
Lagstiftningenoch beslag.husrannsakantill åtgärdertillgång som

effektivalämpliga ocherbjudamåste docktillämpningen däravoch
intesådana garantierfannDomstolenmissbruk.garantier attmot

Funke,för åtgärdernaVid tidenaktuella fallen.förelegat i de mot
vidsträcktamyckettullmyndighetemahadeCrémieux och Miailhe

själva bestämmabefogenhetde hade odeladbefogenheter; att
omfattning-ochlängdenskullehuruvida undersökning göras samten

någotframhöll avsaknadenDomstolendensamma. att somaven av
och villkorde restriktionerinnebarhelst domstolsbeslutkrav att

kryphålfullaalltför ochframstodställdes i lagen avsom vagasom
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för inskränkningen de enskildas rättigheter skulle kunnaatt av anses
ha stått i proportion till det legitima syftet med tvångsåtgärdema.
Domstolen påpekade vidare myndigheterna aldrig kommit föraatt att
talan Funke för brott bestämmelserna ekonomiskamot mot om
mellanhavanden med främmande länder och de beslagatt som
gjordes hos Miailhe skedde åtskillnad och framför allt planlöst.utan
Domstolen fann det förekommit brott artikelatt mot

Det kan tilläggas 64 hade ändrats innan§ Europadomstolenatt
avkunnade sin dom. ConseilLe constitutionnel hade funnit lagatt en

tillät undersökningar privata platser krav domaresutansom
bemyndigande stred den franska konstitutionen. Numera krävsmot
bl.a. domstolsbeslut för varje undersökning, då någon påutom tas
bar gärning flagrant délit.

Chappell5.3.1.4 Storbritannienmot

Också i fallet Chappell Storbritannien prövade Europadomstolenmot
bl.a. frågan vilka inskränkningar i fri- och rättigheter kanom som
motiveras med vad nödvändigt i demokratiskt samhälle.är ettsom

Chappell hade företag, Video Exchange Limited. Frånett senare
delen till1980 slutet april 1981 drev han sitt företagav av genom en
klubb för utbyte videokassetter, the Video Exchange Club.av
Företaget spelade in kassetter sedan gjordes tillgängliga försom
klubbens 4 000 medlemmar. Ett antal inspelningarna hadestort av
gjorts i strid med copyright-bestämmelsema. Två filmbolag och två
organisationer syfte skydda upphovsmannarättigheterattvars var
kärandena fick kännedom verksamheten och anlitadeom en
utredare kom fram till Chappell inkräktade deras rättighe-attsom

Kärandena vände sig till the High Court med yrkandeter. ett attom
domstolen skulle utfärda så kallad Pillar-order.Anton Domstolenen
biföll detta yrkande. En Anton Pillar-order innehåller antalett
ålägganden och förbud. detta fall förbjödsI svaranden d.v.s.
Chappell handha sådant material föremål för åtgärden,att som var
exempelvis piratkopior videoband. åladesHan också visa denattav

överlämnade beslutet allt sådant material fanns och attsom var
överlämna det till kärandena. Vidare ålades Chappell bl.a. att ge
käranden tillträde till viss lokal för söka efter och omhändertaatt
vissa specificerade föremål. Beslut utfärda Anton Pillar-attom en-
order fattas i svaranden frånvaro eftersom överraskning förutsätt-är
ningen för syftet med beslutet skall uppnås. För domstolenatt att
skall utfärda Anton Pillar-order måste käranden visa han haratten
mycket starka grunder för sitt yrkande, den faktiska elleratt
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skadan svarandens agerande mycket allvarlig förpotentiella årav
honom och finns bevis för har inkrimine-det klara svarandenatt att

och det föreliggerrande dokument eller föremål i sin besittning att
risk han förstör sådant material han förvamasreell atten om om

åtgärderna. Vidare innehåller Pillar-order flertal villkorAnton etten
avsedda skydda svaranden. Som exempel kanär nämnas attattsom

det vanligen ställs villkor käranden skall åtaga sig betalaattattsom
för åtgärderskada svaranden kan orsakas de beslutetsom genom som
föranleder, får beslutetkäranden för svaranden delatt attansvarar av

solicitoroch andra relevanta handlingar kärandens advokatsamt att
åtar sig förklara för vad det hela sig Advokatensvaranden röratt om.
brukar också åläggas bl.a. förteckning detövergöraatt en som

åtgärderfrånhänts svaranden överhuvudtaget till desamt att attse
vidtas enligt beslutet alltid står under advokats kontroll.som en

Pillar-order del civilrättslig denEn Anton är en av en process; ger
inte innehavaren lokaler tvång.bereda sig tillträde till medrätt att
Svaranden skall ändras ellerkan framställa yrkanden beslutetattom

skallupphävas och inhibition i avvaktan domstolen prövaattom
talan skadestånd;dessa yrkanden. Svaranden kan också föra om om

åliggandenhan käranden advokat åsidosatt sinaeller dennesattanser
åberopaenligt beslutet, kan han föra tala demmot attgenom

ofContempt court.
Pillar-ordern genomförde kärandena denMed stöd Anton 2av

Chappellsundersökning i det hus innehöll såväl1981mars en som
undersökningverksamhetslokaler hans bostad. Kärandenassom

sammanföll med husrannsakan polisen företog i brottsu-en som en
tredning. Totalt deltog sjutton i åtgärderna,ellersexton personer som
pågick från kl. kl. elva eller tolv11.30 till 16.20;ca av personerna

polistjänstemän. advokat uppfyllde sina skyldigheterKärandenasvar
ansåg dock hanenligt beslutet informera Chappell. Denne attatt

gång hadetvå olika undersökningar pågick inteattgenom samma
möjlighet övervaka åtgärderna och vilket materialatt notera som
beslagtogs. kärandenas advokatHan menade också delatt tog en

konfidentiella inteprivata, och personliga dokument som var
relevanta i målet. aktuella Pillar-ordern och detDen Anton sätt-

kärandena genomfört undersökning blev föremål försinsom
Chappellprövning såväl the High Court the Court of Appeal;av som

förde såväl beslutets utfomining beträffandetalan mot contemptsom
någon framgångof Chappell dock inte domsto-trots attcourt. vann
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larna hade vissa agerande.synpunkter kärandenas I sina-
klagomål till Europadomstolen anförde Chappell bl.a. detatt sätt
vilket han delgivits Anton Pillar-ordern genom kärandenaatt
anlände samtidigt med polisen hade han inte någon chans vägraatt
dem tillträde och vilket undersökningen sedan genomförts stred

artikel Storbritanniens regeringmot vidgick det skettatt ett
inkräktande på Chappells skydd privatliv och hem. Europadom-av
stolen prövade därför i denna del endast åtgärderna skett iom

lagzenlighet med och de varit nödvändiga i demokratisktettom
samhälle.

Vad beträffar nödvändigheten åtgärderna konstateradeav
domstolen först den med tanke beskaffenheten och omfatt-att
ningen Chappells verksamhet inte hyste några tvivel älvaav attom
utfärdandet Anton Pillar-order nödvändig åtgärd förav en var en
kärandena. Domstolen konstaterade också bl.a. beslutet innehöllatt

antal viktiga restriktioner exempelvis gällandeett under hur lång tid
undersökningen fick pågå och hur många fick delta vidaresamtsom

rättssäkerhetsgarantiema stöttades de förpliktelseratt åviladeav som
kärandena och deras advokater. Vad gäller själva utförandet av
åtgärden i Chappells lokaler uttalade domstolen, efter ha avfärdatatt
vissa Chappells bl.a. följande.argument,av

Of63. the factors reliedremainingmore consequence are on,
namely the which the Plaintijjfsin gained themanner entry to
applicant s and the fact that the latterpremises searched,were
simultaneously, by people.sixteen seventeenor

The Court would with the of these ofcriticismsagree aspects
the made by the Court of Appeal, which described whatcase
happened "disturbing" and unfortunate and regrettableas ---64. ChappellMr admittedly affordednotwas a proper

refuse the Plaiti/Tsopportunity his theto premisesentry to at
door, members of theirsince entered together withparty
Detective Chief Inspector A. ---

However, the applicant subsequently raised objectionno on
this Indeed, rather than his right of asking theexecisingscore.
Plaintiff leave, he acquiesced, after legal advice,to receiving in
their search Moreover, untiloperations. such advicenotwas
had been tendered that those hand---.operations inputwere

l The Court Appeal fann bl.a. den omständigheten så många deltagitatt
i undersökningen i Chappells lokaler disturbing och "unfortunatevara
ana regrettable".
2 Diskussionen i denna del den engelska law-traditionenrör ochcommon är
inte något intresse för utredningsarbete.större vårtav
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andthe policesearches bysimultaneousManifestly the65.
anaChappellfor Mrdistractinghave beenPlaintipfsthe must
andregardshim,dijficzzlties forcreated supervisionhavemust as
hisandfromregards taking advice instructionsgiving toas

solicitor. --- Firstly,factors.followingweighed thebethis haveAgainst to
partly theleastconcernedsearchesthat theclearis at sametwo

of theformadeapplicantSecondly, thematerials. request oneno
completed.had beenthe otherdeferred untilbesearches to

evidencejirst-handhearingafterhirdly, the domesticT courts - look after hisableChappellthat fact Mrfound in towas- Finally, Mrimplemented...beingthe orderwhilstinterests was
therefound thatHigh Courti thedomarenJustice Warner was

theexecution ofofthe modewithinherentlynothing wrong
thatconcludedAppealthe Court oforder and not necessa-was

Mrof doingtheorder aside for justicethe toto set purposery
Chappell---.

thatof thethe Courtlight of the above, opinionthe66. In
which, byfollowedprocedurethe itsthe shortcomings in very-

the applicantdif/iculties forbound tonature, somecausewas -
theof the orderthat the inexecutionserious can,not sowere
theregarded disproportionateof the be tocicumstances ascase,

finddoesthe Courtbeingpursued. Thislegitimate notaim so,
availableremediesmatter...of thethefather intotonecessary go

applicant.theto
establishedbeenArticle hasbreach of 8conclusion,67. In no

of thethein cicumstances present case.

Appealofthe Courtlikhet medsåledes iEuropadomstolen fann att
lokalerChappellstillsig tillträdekärandena berettvilketdet sätt

ellergenomförtsåtgärdernaomständighetenoch den sextonatt av
och beklagansvärtolyckligtstörandesåvälsjutton sompersoner var

kärandenanekamöjlighetverkligfått någonhade inteChappell att
hamåsteundersökningarnapågåendebåda samtidigtoch detillträde

för honom.svårigheterinneburitochdistraherande för Chappellvarit
måstefaktorerfanns vissadock det vägasfannDomstolen att som

åtminsto-undersökningarnaavsåg de bådaförstadetta. detFöremot
aldrigChappellbegärdedet andramaterial. Fördelvis attsammane

hade detredjedetskjutas Förskulleundersökningenden upp.ena
bevakamöjlighethadeChappellfunnitdomstolarnainhemska attatt

hade thefjärdevidtogs. För detåtgärdendetintressen undersina att
genomföran-fel i självanågotförelegatfunnit det inteHigh Court att

the CourtsamtidigtPillar-ordernåtgärden enligt Antondet somav
upphävanödvändigtdet inteAppeal dragit slutsatsenof attatt var

Europadomstolenrättvisa.för ChappellPillar-ordernAnton göraatt
debedömningenomständigheter dengjorde i ljuset dessa attav
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brister förelegat i proceduren, i sig sådan beskaf-ärsom som av en
fenhet den måste skapa svårigheter för denatt för den,utsättssom
inte så allvarliga användandet Anton Pillar-ordern kanattvar av

oproportionerligt i förhållande till det legitima ändamåletanses vara
med det. Europadomstolen fann således det inte förelegat någotatt
brott artikelmot

RÅ5.3.1.5 1996 ref. 97

RÅRegeringsrätten har i ref1996 97 avseende eftersökande och
omhändertagande tvångsåtgärdslagenhandlingar enligt prövatav
bl.a. huruvida länsrättens beslut tvångsåtgärder förenliga medom var
artikel 8 i Europakonventionen. beslutadeDe tvångsåtgärdema

Åstorpingick led i urvalsrevision i bolagen Jaba iettsom en
Fastighets AB och Jaba Byggservice AB. Handlingar omfattadessom

revisionen fick enligt länsrättens beslut eftersökas och omhänder-av
dels i bolagens verksamhetslokaler, dels i bolagenstas ställföreträda-

bostad, belägen på adress det förstnämndarens som var samma som
bolagets lokaler. Regeringsrätten konstaterade frågan huruvidaatt
länsrättens beslut varit förenliga med artikel borde8 bedömas i
anslutning till granskning förutsättningarnanärmareen av om
förelegat enligt och7 tvångsåtgärdslagen8 §§ tillåta åtgärderatt av
det aktuella slaget. Regeringsrätten fann de fonnella förutsätt-att
ningarna för åtgärderna, nämligen Skattemyndigheten beslutatatt om
revision och den reviderade inte följt föreläggandeatt lämnaett att

handlingar behövs för revisionen, varit uppfyllda.ut Regerings-som
fann vidare det i tvångsåtgärdslagenrätten 4 § uppställda kravetatt

på proportionalitet mellan skälen för åtgärderna och intrånget eller
i övrigt uppfyllt såvitt avsåg åtgärdernamenet i bolagensvar

verksamhetslokaler. Beträffande åtgärderna i ställföreträdarens
bostad gjorde domstolen följande uttalande.

När det sedan gäller frågan åtgärder bort tillåtas iävenom
ställföreträdarens bostad finns uttalanden intresse i regering-av

samband medproposition T VL tvångsåtgärdslageniens att
föreslogs. Bl.a. uttalades följande den allmännai motiveringen
prop. 1993/9415 106f.s.

I detta sammanhang bör påpekas eftersökande ochatt
omhändertagande handlingar på plats verksam-iänav annan
hetslokaler typiskt kan tillhöra desägassett integri-mer

avsnittSe 5.5.12 beträffande tvångsåtgärdslagen.
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proportionalitets-varförtetskränkande åtgärderna principen
detta innebärbetydelse. Eftersomhär kommer storatt en

ellerdet intrångåtgärden skallvikten uppväga annatatt av
möjlighe-reviderade, börför denåtgärden innebärmen som

utföraförsiktighet. tvångsvistillämpas med Attsåledesten -
såhosomfattande granskning privatperson är gottenen mer

myndigheternasintegritetskränkande ochalltid starktsom
starkadärför omgärdashänseende börbefogenheter dettai av

rättssäkerhetsgarantier.
handlingarbl.a.§ anfördestill T VLspecialmotiveringen 8I att

verksamhetslokaler kanden revideradesförvaras iintesom
företagsledare prop. 156.bostaden hosfinnas i s.enex.

vid lagensframgår detmotivuttalandenaredovisadedeAv att
och omhänder-eftersökningtillstånd tilltillkomst varit attavsett

bostad bör lämnasföretagsledarestagande handlingar i enav
ocksåsammanhanget måsteskäl föreligger. 1bara starkaom

gäller enligthemför den enskildeskrav på skyddbeaktas de som
bakgrunddennaartikel Europakonventionen. Det8 äri mot

gäller lämnaiakttas detrestriktivitet måstetydligt när attstoratt
fallförevarandebostad Imedgivande till åtgärder någonsi

derasbolagen ochomständighetendenkunde och föri sig att
antagandetillleda framhade adressställföreträdare ettsamma

Medbostadställföreträdarensfinnashandlingar kunde iattom
sådanemellertidkantill restriktivitethänsyn kravet på en

grund förtillräckligomständighet att utaninte utgöraanses
eftersökningsåtgärd omfattalåtabegränsningarnågra ävenen

omfattandeeftersökningtillbeslut medgivandebostaden. Ett om
sedan detförstborde därför habostaden sigvisat attgetts

ellerresultatlösbliviteftersökning i övriga utrymmen om man-
villkoratsha påolika beslut-med tvåundvika omgångenvelat

avgörandenlänsrättensEftersom dethär inteiangivits.sätt
hareftersökningsåtgärdernaturordning förföreskrivits någon

bostadställföreträdarenstill den del deavgörandena inteavsett
§förenliga med T VL.8varit

iavsåg åtgärdernasåvittöverklagandenaavslogRegeringsrätten
ochkammarrättensoch upphävdeverksamhetslokalerbolagens

i ställföre-åtgärderavsåg tillstånd tillavgöranden såvittlänsrättens
bostad.trädarens

EuropakonventionenArtikel i65.3.2

det gällerskallförsta meningenEnligt artikel 6.1 prövanär attenvar,
honomanklagelseskyldigheter ellerhans rättigheter ochcivila mot

inomoffentlig rättegångopartisk ochtillför berättigadbrott, vara
domstol,och opartiskoavhängigtid och införskälig somen
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enligt lag. Denna bestämmelse innebärupprättats bl.a. denatt ärsom
misstänkt för brott har tiga.rätt att

5.3.2.1 Skattekontrollutredningen

Frågan huruvida bestämmelserna skatteutredningar står iom
överensstämmelse med bl.a. tiga i artikel har6rätten att utretts av
Skattekontrollutredningen. I utredningens delbetänkande SOU
1996:116 Artikel i6 Europakonventionen och skattutredningen
behandlas således frågan skatteutredningar vid brottsmisstanke.om
Utredningens slutsats skyddet i artikel vid6 anklagelseär föratt
brott måste beaktas i skatteutredningar misstanke skattebrottnär om
uppkommit. Utredningen därför den misstänks förattanser som
skattebrott har tiga i skatteutredningrätt i de delar skatteutred-att en
ningen har samband med brottsutredningen. I de fall den skattskyldi-

skyldighet aktivt medverka i skatteutredningen upphörattges
grund han misstänkt för skattebrott bör enligtäratt utredningenav
skattemyndighetens utökas.utredningsskyldighet Skattekontroll-
utredningen föreslår också vissa ändringar i tvångsåtgärdslagen som
har samband med den angivna problematiken. Tredska bör, enligt
utredningen, i fortsättningen inte grund för åtgärd enligtutgöra
tvångsåtgärdslagen den reviderade eller den föreläggandetom som

brottz.skäligen kan misstänkas föravser

5.3.2.2 Funke Frankrikemot

Europadomstolens praxis vad gäller artikel 6 riklig. Skattekon-lär
trollutredningens delbetänkande finns också flertal rättsfall frånett
Europadomstolen utförligt refererade. Med hänsyn till sedvanligaatt
skatteutredningar och transportkontroller genomförs olika sätt
finns det dock skäl i detta sammanhang beröra ytterligareatt ett

Frankrikerättsfall, Funke mot
Omständighetema i målet i den del avsåg prövning enligtsom

artikel 6 följande. Funke hade ombetts inkomma medattvar
kontoutdrag från vissa banker till tullmyndigheten. Funke lovade

Se SOU 1996:116 147-148.s.
2 Se SOU 1996:116 160.s.
3 I avsnitt 5.3.1.3 finns Funke Frankrike utförligt refererat i de delarmot
rättsfallet berör artikel
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vilket ledde till hanförst detta, ändrade sig sedangöra attatt men
Myndighetenställdes inför i polisdomstolen i Strassbourg.rätta

yrkade Funke skulle dömas till böter eller fängelse samt att ettatt
Funke betalavite skulle fastställas. Domstolen dömde l 200att

francs böter. Vidare beslutade domstolen han skulle betala vitei att
med francs för varje dag därefter han underlät överlämna20 attsom

kontoutdragenl.de aktuella Funke överklagade beslutet men vann
inte framgång; istället ökades till francs dag.vitesbeloppet 50 per

codelagregler i den franska tullagen des douanesDe som
Funke hadedomstolen baserade sitt beslut sanktioner motom

följande innehåll. särskilt angivna tjänstemän hadeVissa rätt att
handlingar, ämnesområden intressanta förbegära rörandeatt som var

tillhandahölls vägradetullmyndigheten, 65 §. Den attsom
i tio tillöverlämna handlingarna kunde dömas till fängelse dagar en

månad kunde vite, inte understigandeeller böter 413 §. Dessutom
betalade vitet10 francs dag, dömas 431 §; den inteut somper

kunde i fängelse 382 .§sättas
yttrade följ ande.Europadomstolen

The Court that the secured FunkeMr44. snotes customs
which theyorder obtain documentsconviction in certainto

although they of the fact.believed certainexist,must notwere
otherunable unwilling them byBeing to procure some means,or

himself provide thethey attempted compel the applicantto to
of offences he had allegedly committed. The specialevidence

offeatures of law justijñ/ such infringementCustoms cannot an
thethe right of "charged with criminal offence withinanyone a

of the Article remainmeaning expression in toautonomous
silent and contribute himselfincriminatingtonot to

has accordingly breach of Article §There been 6a

1 versionen rättsfallet tullmyndigheten försökteI den engelska attav anges
francs dayfå Funke ...sentenced fine and fitrther penalty of 50to aa a

such they also madeuntil he produced the banktime statements;as an
franska versionenapplication have him committed prison. denIto to

ordet amende den engelska versionen använder fine ochanvänds där termen
fatherdet franska ordet för det engelska uttrycket penalty. Detastreinte

engelska ordet ;fine med både ordet böter och ordet Detkan vite.översättas
franska ordet amende kan endast med böter. engelska ordetDetöversättas
penalty betyder både straff och medan den franska kanvite astreintetermen

med förpliktelse, böter eller Efter ha beaktat denöversättas vite. att
innebördenspråkliga uttrycken har kommit fram till rättsfallet skallattav

tolkas det angivnapå sättet.
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förfarande vilket misstänktDomstolen konstaterade att ett genom en
myndigheten inte helttvingas fram material existens ärta vars-

hansäker för myndigheten skall kunna bevisa begått visstatt att-
63artikelbrott inte står i överenstämmelse med tiga irätten att

RÅ ref.5.3.2.3 1996 97

RÅRegeringsrätten har i ref. gjort vissa allmänna uttalan-1996 97
enskildeden räckvidden den den i Europadomstolensrättom av

passiv och inte lämna uppgifterpraxis ha äransetts att somvara
Regeringsrätten det tydligtbelastande för honom själv. Enligt är att

förhålla sig passiv får innebärarätten att att en person somanses
själv besvärandelämna handling med för honomvägrat att en

innehåll får straffas föremål för tvångsåtgärder i syfteinte eller bli att
lämnashandlingenhan skall förmås aktivt medverka till att

sig fritt5.3.3 Rätt att röra

Enligt artikel protokoll till Europakonventionen den2.1 i 4 ägernr
område sig fritt där.lagligen befinner sig rätt rörastats attsom en

rättighet får dock inskränkas. Av artikel 2.3 i protokollDenna samma
framgår sådan inskränkning måste angiven i ochlagatt en vara

hänsyndessutom nödvändig i demokratiskt samhälle med tillettvara
upprätthållandesäkerhet och den allmänna säkerheten, förstatens av

förden allmänna ordningen och förhindrande brott, hälsovårdenav
för skyddandet sedligheten fri- och rättighe-ellersamt av av annans

ter3.
inte kontroll inleds med resandeDet uteslutetär attatt en som

innebäraexempelvis transportkontroll, skulle kunnastoppas, etten

1 enligtEuropadomstolen har frågan vad gälleräven prövat somsenare om
artikel Storbritannien.6 beträffande tiga, Saundersrätten att t.ex. motse
2 Jaha-målet beskrivs utförligt i del i avsnittdenna l3.2.2.
3 shall be placed theArtikel lyder engelska:2.3 Nopå restriction om

andthese rights other than such accordance with lawexercise inas are
democratic the nationalin society in interests securityare necessary a Q7

public safety, for the ordre public, for thenzaintenaitce prevention
for the of health morals, for the thecrime, protection protectiong or

rights and freedoms of others.
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intrång i sig fritt. Vi har dock inte funnit någrarätten röraatt
avgöranden från Europadomstolen behandlar fråga.dennasom

5.3.4 tolkningsutrymmeStatens the margin of-
appreciation

Vid bedömningen vad kan nödvändigt i ettav som anses vara
demokratiskt samhälle åtnjuter den enskilda till vissträttstaten ett
tolknings-utrymme, of Storleken på dettamargin appreciation.a
tolknings-utrymme varierar; fastställsdet domstolen utifrånav
omständigheterna i det enskilda fallet. omständigheterDe ärsom av
avgörande betydelse härvidlag beskaffenheten påståddadetär av
brottet konventionen, den för inskränkninggrund rättighetmot av en

vederbörande åberopar och vilken rättighet eller frihetstatsom
inskränkningen kränker. domstolensAv praxis sålunda framgåsynes

den enskilda har tolkningsutrymme då frågadetatt större ärstaten ett
skyddet enskilds hem då det fråga enskilds privatliv.än ärom av om

Såvitt den åberopade grunden för inskränkning detavser synes
avgörande i vilken utsträckning grunden kan objektiveras.vara
Staten har exempelvis vidare tolkningsutrymme gällervadett
skyddet moral vad gäller bibehållandet rättsväsendetsänav av
auktoritet. Staten vidare ha tämligen tolkningsutrym-ett stortsynes

välstånd.vad gäller skyddet landets ekonomiskame av

5.4 Något EG-rättenom

5.4.1 EG-rätten och de mänskliga
rättighetema

Det finns skäl i detta sammanhang något beröra EG-rättensatt
rättighetemaz.förhållande till de mänskliga

1Innebörden begreppet of diskuteras i Dijk ochzargin appreciationav van
Hoof 583 Sedan denna upplaga utkom har domstolens praxisvan s.

utvecklats ytterligare; exempelvis domarna beträffande Niemietz ochär
Funke mfl. datum.av senare
2 Innehållet i detta avsnitt har hämtats han Lysén 97s.
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Konventionentill Europakonventionen.EG i sig inte ärär part
samtliga medlems-bindande för EG.därför inte fonnellt Däremot är

konventionen.bundnastater av
Även bindande för EG tillmäts deEuropakonventionen inte ärom

inom EG-principerna betydelsegrundläggande folkrättsliga stor
grundläggande folkrättsligaEG-domstolen respekterar derätten.

Europakonventionen, och användersåsom exempelvisinstrumenten,
Romfördraget.vid tolkningen bl.a. Dede folkrättsliga principerna av

del de allmänna rättsgrundsatsermänskliga rättigheterna utgör en av
EG-domstolen upprätthåller.som

till EG:smed hänsynmänskliga rättigheterna kan begränsasDe
EG-framgår bl.a.och övergripande målsättningar. Dettaallmänna av

Nold. EG-målet klagadedomstolens avgörande i Denne över att
frihethans professionellaKol- och stålfördraget kränkteenligträtten

uttalade beträffandeegendom. Domstolenhans besittarättsamt att
rättigheter bl.a. följ ande.skyddet för mänskliga

fundamental rights formalready stated,the Court has13. As an
the observance ofgeneral principles of law,integral of thepart

which ensures.
bound drawrights, the Courtsafeguarding theseIn is to

the Memberfrom constitutional traditionsinspiration tocommon
uphold whichthereforeStates, and cannot measures are

recognized and protectedfundamental rightsincompatible with
thoseby the ofconstitutions states.

of humaninternational for theSimilarly, protectiontreaties
of whichMember States have collaboratedrights which the oron

guidelines which should besupplythey signatories,are can
law.followed within the framework of Community

examined the lightof applicant beThe submissions the inmust
of these principles.

constitutionalby therights of ownership protected14. are
States and similarlaws of all the Member givenguarantees are

tradeand theirof their right freely choose practicein respect to
guaranteed, far fromrights therebyprofession, the constitutingor

the light of the socialbe viewedunfetteredprerogatives, inmust
thereunder.of ana protectedfunction the activitiesproperty

lawprotected bythis rights of thisFor nature arereason,
accordance with thelaid downsubject always limitations into

public interest.
legitimatelegal order IikewiseWithin the Community seems

be subject limitsthese rights should,that certaintonecessary,

1 Celex1974 ECR 0491-0510 673J0O04.
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justi/ied by the Community,overall objectives pursued the on
condition that the Substance of these rights left untouched.

EG-domstolen fastställde således de grundläggande rättigheternaatt
väsentlig del de allmänna rättsprinciper efterlevnadär en av vars

domstolen Vid säkrandet dessa rättigheter domsto-ärgaranterar. av
len hämta inspiration från medlemsstaternas konstitutio-tvungen att
nella traditioner och kan uppehålla sådana förfaringssättinte som
inte står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter som
stadfästs och konstitutioner.medlemsstaternasgaranteras av

Domstolen anförde vidare de internationella konventioner föratt
skyddet mänskliga rättigheter harmedlemsstater upprättatav som
tillsammans eller skrivit under, kan riktlinjer bör följasutgöra som
inom för konstaterade dockgemenskapsrätten. Domstolenramen

äganderätten och fritt handel och drivaäven rätten utövaatt att annan
yrkesverksamhet inte framstår några prerogativabsoluta ävensom

dessa rättigheter skyddas de nationella konstitutionema;om av
rättigheterna måste betraktas i ljuset den skyddade egendomensav
eller aktivitetens sociala funktion. därför berättigat dessaDet är att
rättigheter, det nödvändigt, begränsas det motiverat medär ärom om
hänsyn till de allmänna mål gemenskapen efter.strävarsom

Maastrichtfördraget respektera grundläg-I stadgas EU skallatt
gande rättigheter såsom i Europakonventionen.de Dettagaranterats

EG-fördragenstadgande inte tillägg till och faller inte underär ett
EG-domstolens kompetens. Stadgandet innebär därför inte någon
ändring i EG:s förhållande till Europakonventionen avseendemed
bundenhet det innebär dock unionens och ävenpart; attsom organ
medlemsstaterna skyldiga respektera konventionen.är att

5.4.2 EG-rättens förhållande till nationell rätt

EG-domstolen har utvecklat vissa principer för gemenskapsrättens
förhållande direkttill nationell Bland dessa märks principenrätt. om
tillämplighet, innebär grundfördragen och betydande delattsom en

sekundärrätten automatiskt del medlemsstaternasutgörav en av
interna principen direkt effekt, innebär vissarätt, attom som
gemenskapsrättsliga regler grundar rättigheter eller skyldigheter för
enskilda kan åberopas inför myndigheter idomstolar ochsom

1Innehållet i detta avsnitt hämtats från Gmndlagsutredningen införhar EG:s
betänkande SOU 1993:14 62.
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medlemsstaterna principen företrädegemenskapsrättenssamt om
framför nationell innebär nationella domstolar skallrätt, attsom
tillämpa gemenskapsrättslig regel framför denna regelmoten en
stridande intern lag.

Direkt tillämplig de grundläggande, konstitueranderätt utgörs av
fördragen, Romiördraget, utfärdade förordningar.samtsom av
Förordningar skall i medlemsstaterna tillämpas i sin EG-rättsliga
form, fårde inte transforrneras eller inkorporeras i nationelladen

Förordningarna träder i kraft deuteslutanderätten. attgenom
publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT.

Eftersom förordningarna direkt har ocksåtillämplig deutgör rätt,
direkt effekt i de delar de tillägger medborgarna några rättigheter

Äveneller skyldigheter. cirkulationsdirek-direktiv, exempelvissom
tivet, kan ha direkt effekt; direktiv bindande vad gäller det resultatär

skall uppnås överlåter de myndigheternanationella attsom men
bestämma form och tillvägagångssätt. Direktiv har direktemellertid
effekt endast såvitt gäller enskildas rättigheter det all-gentemot

kan direktDe inte ha effekt vad gäller enskildas skyldighetermänna.
eller överhuvudtaget förhållandeni emellan enskilda.

Gemenskapsrätten företrädehar framför nationell Enrätt.
medlemsstat kan inte gemenskapsrätten spel internsätta ur genom
lagstiñning. Den nationella domstolarna måste tillämpa gemenskaps-

i dess helhet och skydda de rättigheter gemenskapsrättenrätten som
tillerkänner individer. måste därförDe nationella domstolarna
åsidosätta varje bestämmelse i nationell lag strider motsom gemen-
skapsrätten, oberoende den nationella bestämmelsen äldreärav om
eller EG-bestämmelsen. Gemenskapsrättens företräde gälleränyngre

nationell grundlagäven mot

Övriga svenska bestämmelser5.5

Rätte5.5.1

kap. finns husrannsakan.I 28 RB bestämmelser bl.a. Enligt 28om
kap. må,l RB det förekommer anledning misstänka brott§ att attom
varå fängelse kan följa förövats, husrannsakan företas i hus, ellerrum

förvaringsställeslutet för eftersökande föremål, underkas-ärav som
beslag eller eljest till utrönande omständighet, kan ägatat av som

betydelse för utredning brottet. den skäligenHos änom annan som
kan misstänkas för må husrannsakan dock företasbrottet endast om
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brottet förövats hos honom eller den misstänkte gripits där eller eljest
synnerlig anledning förekommer, rannsakningen föremål,att genom

underkastat beslag, skall anträffas eller utredningärsom annan om
vinnas.brottet

Husrannsakan får enligt kap.28 3 beslutasRB endast§a om
skälen för åtgärden det intrång eller i övrigtuppväger men som
åtgärden innebär för den misstänkte eller något motståendeannat
intresse. Vidare får enligt 28 kap. 6 RB olägenhet eller skada§
förorsakas vad oundgängligen nödvändigt.utöver Rum ellerärsom
förvaringsställe får, det erfordras, våld.med Om så haröppnasom
skett, skall det efter förrättningen åter tillslutas på lämpligt sätt.

Av kap.28 4 RB framgår§ beslut husrannsakan fattasatt om av
fönmdersökningsledaren, åklagaren eller allmän domstol utom då
det gäller delgivning stämning i brottmål, då fattar domstolenav
alltid beslutet. Om husrannsakan kan bli omfattningantas storav
eller medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden före-

bör, det inte fara i dröjsmål, åtgärden inte vidtastas, är rätt-utanom
förordnande. Om det föreligger fara i dröjsmål får enligt kap.28ens

5 polisman husrannsakan§ RB själv besluta företa Vadatt som
med fara i dröjsmål får givetvis från fall till fall.avgörasavses

Riksdagens ombudsman JO har i visst ärende uttalat fara iett att
dröjsmål inte förelegat då det vid det aktuella tillfället fanns en
beredskapsåklagare i tjänst hade till uppgift fatta beslut iattsom
frågan I ärende, där JO fann det tveksamt huruvidaett annat vara
fara i dröjsmål förelegat, omständigheterna följande. Tvåvar
säkerhetsvakter vid Volvo gjorde sådana iakttagelser anställda vidatt
Volvo kunde misstänkas för ha stulit viss utrustning från Volvo.att
De konstaterade vidare gods, kunde frånhäntatt antassom vara
Volvo, förvarades i i vissa bostadspaviljonger. tillkalladeManrum
polis. Sedan de fyra kriminalinspektörer infann sigen av som
informerats förhållandena bl.a. de aktuellaattom rummen-
beboddes utländska praktikanter inom någon dag skulleav som
lämna landet beslöt han husrannsakan skulle ske iatt sex av-

Man beslagtog i samtliga föremål, uppenbarligenrummen. rum som
tillgripits från Volvo. Härefter polisinspektören kontakt med sitttog

l Husrannsakan får också för eftersökande misstänkta och för del-göras av
givning; dessa fall dock mindre intresse för utredning.är vårav
2 Detta gäller dock inte vid husrannsakan för delgivning.
3 JO:s ämbetsberättelse 1988/89 54 i ärende användning tvångs-s. om av
medel kurdiska invandrare i fömndersökningarmot angående misshandel
och angående mordet Olof Palme.
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husrannsakanfattade beslutpolishuset,befäl i ävennärmaste omsom
Beslag gjordespraktikanter.disponeradesövrigai de 66 avsomrum
fara i dröjsmåltveksamtJO fann detytterligarei 18 omvararum.

beslutetdet andrabeslutet vidarevid det förstaförelegat attsamt
underställtsborde haomfattning rätteligenåtgärdensgrund av

beslutåklagare för
ha med sigmöjligt skall förrättningsmannenOm det ettär

husrannsakanvilkenhosvittne till förrättningen. Dentrovärdigt
tillfällehusfolk skallhemmavarandeeller hansföretas att

intevittne, dettatillkallaochövervaka förrättningen även ettatt om
den, hosiakttagas skallinte kunnatdröjsmål. Om dettaskulle orsaka

kandenna så detunderrättashusrannsakan företagits,vilken snartom
bestämmelserkap. 7 RB. Dessaför utredningen 28 §ske utan men

i bostäder.fråga förrättningardå intetillämpliga det ärär även om
sådanhusrannsakanBestämmelserna nämnts ovanavser somom

förvaringsställe.eller slutetföretas i hus,undersökning rumsom
syfte vidmedfinnas anledningSjälvfallet kan det att samma som
Det kan gällaplats.företa undersökninghusrannsakan annan

byggnadsplatser ellerbrädgårdarfabriksområden,gårdsplaner, samt
sistnämnda falletallmänheten. dettillgängliga för Iplatser ärsom

husrannsakansyfteundersökning medkan göras utansomsamma
förtillgängliga all-intestadgande. Platserstöd särskilt ärsomav

i kap.Därför stadgas 28 10starkare skydd. §åtnjutermänheten ett
undersökningsleda-eller §för ändamål 1 2RB i agesägsatt som

undersökning åpolisman företagaåklagaren 00keller så annatren
tillgängligt för allmän-ickedetställe §1 äri ävenän avses. om

heten
slutbetänkandesittPolisrättsutredningen ibör tilläggasDet att

polis-kap. RBoch 28Tvångsmedel enligt 27SOU 1995:47 samt
husrannsakan.bestämmelsernaändringar iföreslår vissalagen om

tillgängligaallmäntundersökningföreslår bl.a.Utredningen att av
områdenslutnainteförvaringsutrymmen är samtutrymmen, som

skall få ske påendasttillgängligainte allmäntutomhus ärsom
och slutna förva-undersökningar hus,villkor av rumsamma som

i lagen skallockså detföreslårUtredningenringsutrymmen. att
verkställastvångsmedel skallbeslutskrivas dels sättettatt om

integritet, åtgärdensberördeshänsyn till denförsvarligt medårsom
måste tillgripasdå våldomständigheter, delsövrigasyfte och att

behövsutsträckningdeni den form ochskall ske endastdetta som
uppnås.skallför det avsedda resultatetatt

l ämbetsberättelse 86.1974JO:s
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ochfordons-polisensPolislagen5.5.2 samt

förarkontroll

befogenheterpolismansbestämmelserfinns särskildapolislagenI om
fårstöd 20intrång. Medoch liknande §husrannsakanföretaatt av

skallföremålellereftersökapolisman för ettatt sompersonen
ellereller hus,till bostadbereda sig tillträdeomhändertas annat rum
ellerföremåletseftersökte ellerdenställe disponeras ägareavsom

tillgänglig för allmän-gäller lokalinnehavare. Detsamma ärsomen
heten.

undersökabefogenhethar också vissPolismannen transport-att
någonsöka efterkontroll får ske förSådanmedel på viss plats. att

år, psykiatriskminst fyrastrafftidenfrån fängelse om ärrymtsom
dockFörutsättningenvård.rättspsykiatrisktvångsvård eller är

allvarligavvikit kanfånge denbeträffande utgöraantasatt ensom
finnsoch detrikets säkerhethälsa eller förliv ellerfara för attannans

ochplatsenhan kan kommaanledningsärskild attattanta passera
omständigheterna finnstillmed hänsynpatient detbeträffande att

förallvarlig faraavvikitdenskälsärskilda utgöratt anta att ensom
fara isäkerhet. Om detriketshälsa eller förliv eller ärannans

normaltåtgärderna,själv fatta beslutdröjsmål får polismannen om
polismyndigheten.fattasskall dock beslut av

tillträde till hus,också bereda sigenligtpolisman får 21En § rum
avliditdär harnågonfinns anledningställe deteller anta attannat om

tillkalla hjälp.oförmögenmedvetslös ellereller attär annars
Åtgärden för efterspaningnödvändigtdetfår vidtas när äräven av

behöva hjälp.denne kannågon försvunnen,är antasomsom
följerbefogenheteroch devadUtöver sagts som avovansom

långtgående befogenhetertämligenhar polisen ocksåkap.28 RB, att
skäl kansärskildabrott. Om detför förebyggavidta åtgärder att av

allvarlig fara förinnebärföreligger något brott,riskatt att somanses
kommerförstörelse egendom,omfattandehälsa eller förliv eller av

polismanförsta stycketfår enligt 22viss plats, §förövasatt enen
bereda sigdetta delsbereda skyddavvärja brottet elleri syfte motatt

söka efterställe förtill hus, ellertillträde spräng-attannatett rum
delsföremål,något farligtellermedel, avstänga,annatvapen

ställe,ellertill hus,tillträdeeller förbjuda annatettutrymma rum
trafik medföremål ellervisstförbud flyttandemeddela motmot av

sådan åtgärd.någonkommunikationsmedel eller vidtavisst annan
Även föregående beslutfår åtgärden vidtasfalli dessa utan av

dröjsmål.fara ipolismyndigheten endast vid

17-08157
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En polisman har i viss utsträckning befogenhet krävaatt att
okända skall identifiera sig. Enligt 14 polislagen§ fårpersoner en
okänd anträffas polisman omhändertas förperson som av en
identifiering, han lämna uppgift sin identitet ellervägrar attom om
det finns anledning hans uppgift denna oriktig.anta att ärom
Förutsättningen dock det finns särskild anledningär denatt anta att
okände efterspanad eller efterlyst ochär med stöd lag skallav
berövas friheten vid anträffandet. När det fråga utlänningarär ärom
polismans befogenhet kontrollera okänds identitet vidsträckt.att mer
Enligt kap.5 6 utlänningslagen§ 1989:529 utlänningär en som
vistas i Sverige skyldig begäran polisman visa sittatt av upp pass
eller andra handlingar visar han har uppehålla sig irättatt attsom
Sverige. Polismannen får dock framställa sådan begäran endasten

det finns anledning utlänningen saknaratt anta att rättom att
uppehålla sig i Sverige eller det finns särskild anledningom annars

kontrolll.till
finnsDet vissa allmänna principer för polisingripanden. Enligt

8 första§ stycket polislagen skall polisman, har verkställaatten som
tjänsteuppgift, under iakttagande vad föreskrivs i lag elleren av som

författning ingripa försvarligt med hänsynsättett ärannan som
till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas,
skall detta ske endast i den form och den utsträckning behövssom
för det avsedda resultatet skall uppnås. Vidare får, enligtatt andra
stycket i lagrum, ingripande begränsar någon deettsamma som av
grundläggande fri- och rättigheter i kap.2 RF grundassom avses
enbart bestämmelserna i första stycket.

5.5.3 straff förLagen varusmugglingom

Även i lagen 1960:418 straff för varusmuggling VSL finnsom en
bestämmelse husrannsakan. Enligt må för18 eftersökande§om av
egendom, kan förverkad enligt VSL, polisman,tull-antassom vara

l utlänningEn medborgare i nordiskt land och kommerär ett annatsom som
till Sverige direkt frän sådant land, behöver inte ha vid inresa ellerett pass
vistelse i Sverige. Han skall dock begäran polismyndighet ellerav
polisman visa passfrihet föreligger för honom.att
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förordnandeKustbevakningenvidoch tjänstemantjänsteman utan
RB,kap.i 28 3husrannsakan i lägenhet, §företaga samtsom avses

ochtulltjänstemanövrigtoch uthus. Imagasin, upplagsbodari äger
i VSL,i fråga brott,vid Kustbevakningentjänsteman avsesom som

polismanhusrannsakanföretagaförordnanderätt utanatt somsamma
kap.har enligt 28 RB.

införselvissa fallförbud i5.5.4 Lagen mot avom

spritdrycker

i vissa fallförbud1960:419Enligt lagenl l§ motommom.
till svensktinte föras infår spritdryckerinförsel spritdryckerav

område med fartygutländsktfrån internationellt ellerterritorialvatten
särskildaOm det föreliggerbruttodräktighet 850.mindre änav

förbud förmotsvarandemeddelafår regeringenomständigheter
beträffan-ocksåterritorialvattenområde svensktinförsel till visst av

de fartyg.större
hinderförbudet i intellagEnligt 1 2§ utgör mom.mom. samma

skeppsproviant fördryckemaspritdryckerinförsel utgörmot omav
resande ellerdryckema tillhörforslas,det med vilket defartyg enom

uppgåroch dryckema intemedföljer fartygetbesättningsmanen som
onödigtgenomfartvidlitertill tio utanän samtpersonpermer

Öresund ställe det förgällervisst Detsammauppehåll omgenom
säkerhetbevis ställdledsagardokument ellermedförsdryckema om

enligt LAS.
förbud enligtframgår brottlagAv 2 l§ att motmom. samma

VSL.varusmuggling enligtl § varaanses
tjänstemantulltjänsteman ellerlagEnligt 3 1§ ägermom. samma

därtillanbefalldKustbevakningen, "där honomvid tjänstgöring
oundgängligenfartygföreta den visitationföranleder, som

stridmedförs ombord ispritdryckerför utrönande huruvidaerfordras

1 tillgänglig för...lágenhet,i kap. 3 § RBLägenhet 28 ärär somsom avses
ellereller förbrytaretillhåll för Iäsdrivareeller plågarallmänheten utgöra

ellereftersöks, plågar trppköpassådant gods,där mottagas somsom
pant....
2 internationellt eller utländsktfyr frånFalsterbo och KullensMellan rev

i fall vidare detFörutsättningen dettatill sådant omrâde.ormáde attannat är
inte avseddaomständigheterna uppenbarligen framgår dryckema ärattav

får vattenomrádet inom halvolovligen införas till riket; vidareatt en
från landet inte befaras.kilometer svenska
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förbud enligt l Denna bestämmelse har intemot ändrats i samband
med EU-inträdet. Meningen torde den skall kopplas till deattvara
befogenheter myndigheterna har enligt tullagen och inregränslagen.

Lagen innehåller inga specialbestämmelser överklagande.om

5.5.5 Tullagen

Då det frågaär varusmuggling kan tullen använda sigom av
husrannsakansbestämmelsen i VSL. Tullen kan dock ha behov attav
företa undersökningar transportmedel för kontroll-även attav m.m.

deklarations- och uppgiftsskyldighet fullgjorts.att Detta kanera
med stöd 57 första stycketgöras § tullagen:av

För kontroll deklarations- och uppgiftsskyldighet enligtattav
tullagstiftningen har fullgjorts riktigt och fullständigt får tullmyn-
digheten undersöka

transportmedel, lådor och andra därcontainrar, utrymmen
kan förvaras,varor

områden för tillfälligt lager, tullager, frizoner, frilager och
exportbutiker, flygplatser och bangårdar, där stårvaror som
under tullkontroll förvaras, och lokaler sådanaäven inom
områden, samt

handresgods, såsom resväskor och portföljer, handväs-samt
kor och liknande medförs resande vid till ellerinresasom av

från EGss tullområde eller kanutresa person som anmanas
enligt 58stanna

förarbetenaEnligt skall befogenheten enligt 57 endast§ avse
varuförsel till eller från gemenskapen och övrig trafik icke-med
gemenskapsvaror.

5.5.6 Inregränslagen

Vad gemenskapsintema varuflöden stadgas i första7 stycket§avser
inregränslagen följande:

För kontroll anmälningsskyldigheten enligt denna lag, ellerattav
enligt lagen 1994:1665 beskattning privatinförselom av av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land medlemärannat som

lProp. 1994/9534 147.s.



lokalkontroller 197ochTransport-SOU 1997:86

förfullständigt,ochriktigtfullgjortsiEuropeiska samtunionen,
sådanautförselellerförgällande villkorkontroll in- avattav

tulltjänstemanfårupp/âzllts,§ 3-123i enangesvaror som
undersöka

därandraochlådortransportmedel, containrar, utrymmen
utförsel tillellerinförsel frånvidförvaras annatkan ettvaror

U-land,E
handväs-portföljer,ochresväskorhandresgods, såsom samt

från ellervidresandemedförsliknande inresaochkor enavsom
kandenellerEU-land, atttill anmanasannatett somavutresa

2.stycketenligt § första5stanna

förkontrolleras, elleruppgifter skalldenskallEnligt 13 § varsvars
kontrollenverkställerdenutförs,införs ellerräkning somgevaran

kostnadochtransportmedletochundersökatillfälle utanatt varan
kontrollenutförbehövs. Dentillhandahålla de somVaruprover som

och andralokalertill detillträdeockså lämnas utrymmenskall som
kontrollenverksamhetellerförvaringdenanvänds för transport, som

räkningförellerkontrollerasskalluppgifterDen varsvarsavser.
för denskallutförsinförs eller transport varan somavsvaravarorna

skallåterinpackning. Han ävenochuppackningförbehövs samt
vägning.ochprovtagningvidtillhjälpertillhandahålla någon som

ersättningsskyldig.kan bliskyldigheterdessaåsidosätterDen som
kontroll-imedverkaskyldigaKustbevakningenochPolisen attär

härvidhartjänstemänenligt lagen. Derasverksamheten samma
tulltjbefogenheter änstemännen.som

överkla-enligtfår 22 §och 15 §§fattas enligt 13beslutDe som
fåroch 7enligt 5 §§Beslutenförvaltningsdomstol.hos allmängas

överklagas.inte

medverkanKustbevakningensLagen5.5.7 om

övervakningpolisiärvid

vidmedverkanKustbevakningens1982:395lagenAv l § om
bedrivaskallKustbevakningenframgårövervakningenpolisiär att

förMälarenochi Vänernkustvattenoch itill havsövervakning samt
författningaroch andraföreskrifter i lagarhindra brott sommotatt

befogenhettulltjänstemansbestämmelser attfinnsinregränslagenI 5 § om
bestäm-Vi behandlaravsnitt 12.5.vidarestanna;att sepersoneranmana -

kapitelprivatinförsel i 14.melserna om
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gäller bl.a. märkning och användning mineraloljeprodukter. Somav
framgår lagens medverkar Kustbevakningen härvid i denav namn
polisiära verksamheten. Verksamheten faller således inom polisens
ansvarsområde det i praktiken mestadels Kustbevakning-även ärom

utför övervakningen.en som
Om det finns anledning misstänka det förövats brottatt att ett mot

någon dessa föreskrifter, har kustbevakningstj enligtänstemanav
2 lag§ befogenheter polisman exempelvisattsamma samma som

husrannsakanl.företa Kustbevakningstjänsteman får enligt 4 §
och visitera fartyg eller inbringa det till hamnsvensk detstoppa om

uppenbart behövs för bl.a. ovannämnda befogenhet.utövaatt
Befogenhetema företa husrannsakan och och visiteraatt att stoppa

fartyg eller inbringa det till svensk hamn får enligt 6 § endastutövas
kustbevakningstjänsteman uppfyller de krav regeringen ellerav som

den myndighet regeringen bestämmer föreskriver i frågasom om
avseendetjänste-ställning, utbildning och erfarenhet eller i annat

Enligt får8 kustbevakningstjänsteman§ inte användaen
medel förhållandena kräver för verkställa åtgärdsträngare än att en

enligt lagen. Tjänstemännen bör i första hand vinnasöka rättelse
upplysningar och anmaningar och tillgripa våld bara närgenom

uppgiften inte kan lösas Om våld tillgrips, skall densätt.annat
lindrigaste form kan leda till det avsedda resultatet användas.som
Våld får inte brukas längre oundgängligen nödvändigt.än ärsom
Vidare skall enligt åtgärder9 enligt§ 2 4 det vill bl.a.§§, säga-
husrannsakan och stoppande, vistitering och inbringande till svensk
hamn fartyg, skyndsamt anmälas till polismyndighet.av

5.5.8 Transportkontrollagen

Transportkontrollagen gäller vid kontroll det eller kanärattav som
yrkesmässig genomförs i enlighet medantas transportvara av varor

l Förutsatt åtgärden syñar till eñersöka den skall gripas elleratt att attsom
verkställa beslag.
2 Enligt förordningen2 § l 9832124 kustbevakningens medverkan vidom
polisiär övervakning får befogenhetema chefen för kustbevak-utövas av
ningen, chef vid regional ledning vid kustbevakningen eller annan
tjänsteman handhar operativa övervakningsuppgiñer. Befogenhetemasom
får dock endast tjänstemände kustbevakningengenomgåttutövas av som av
föreskriven utbildning för detta ändamål.
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bestämmelserna LSE såvitt mineraloljeprodukter enligt kap.i lavser
LAS LTS.3 denna lag, och§a

Kontroller enligt transportkontrollagen får endast beträffan-göras
frånde under det vill detär sägatransport, att transpor-som envaror

hand når destination. Avtill det sintör tar attom varorna varorna
framgårförarbetena med lastning, lossning,ävenatt transport avses

förvaring och hantering i förflyttning.ledutgörannan som
Enligt transportkontrollagen för kontroll4 § är, att transporter-av
genomförs i enlighet lagar, förarenmed ovannämnda transport-na av

skyldig och förekommande fall tillhanda-medel legitimera sig iatt
hålla bevisbeskattningsmyndigheten ledsagardoktunent samt om
ställd säkerhet. vidare skyldig lämna upplysningarFöraren är att om

för transporteradeeller kan skattskyldig deär antasvem som vara
varifrånuppdragsgivare,är är mottagare,somvarorna, vem som vem

destination i övrigthar ävensamt atttransporterats,varorna varomas
lämna tillhandahålla medförda handlingar kanupplysningar och som
ha betydelse för beskattningen.

första lag får beskattningsmyndighetenEnligt 5 stycket§ samma
behållare,vid kontroll undersöka transportmedel containrar,samt

förvaraslådor och andra där kan underutrymmen transport.varor
ledsagardokument och bevisMyndigheten får också granska om

Kontrollenställd säkerhet undersöka och tasamt prov varorna.
skall genomföras sådant den inte onödigt hindrarsätt transpor-att
ten.

fåttkontrollbefogenhet beskattningsmyndighetenDen genomsom
transportkontrollagen komplement till de övriga kontrollbe-utgör ett
fogenhetema täcker kontroller exempelvisrevision mm. som av

revisionupplag och fasta driftställen. avseddDen inteär ersättaatt
skatteförfattningamaz.enligt

Skattemyndighetentransportkontrollagen framgår iAv 12 § att
frihet uppdraDalarnas län beskattningsmyndighet medär att

ärendenskattemyndighet i visst ärende eller i vissattannan grupp av
stycketfatta enligt dess Enligt förstabeslut lagen i ställe. 13 §

kontroll enligtlag skall polisen begäran lämna biträde vidsamma
polismanslagen. skyldigFörare transportmedel är att stannaav

framgår tullmyndighet skallanmaning. Av andra stycket13 § att
kontrollverksamhetmedverka i beskattningsmyndighetens attgenom

områden. Därvid har tullmyndighetkontroll iutöva gränsnära samma
befogenheter sådan inregränslagen. Närmyndighet har enligtsom

1 19995/96:197Se 17.prop. s.
2 Se 1995/962197 if.12prop. s.
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dessa befogenheter används för kontroll enligt transportkontrollagen
skall de dock tillämpas enligt de förutsättningar gäller enligtsom
denna lag.

Beslut enligt och4 5 transportkontrollagen§§ inte överklag-är
bara.

5.5.9 Lagen farligt godstransportom av 1n.1n.

lagenI 1982:821 farligt gods finns särskildatransportom av
säkerhetsbestämmelser för vissa i lagen angivnatransporter av varor.
Lagen omfattar bl.a. mineraloljor. Tillsynentransporter överav
efterlevnaden lagen Sjöfartsverket, Luftfartsverket,utövasav av
polismyndighetema landtransporter jämvägstransporter,utom
Sprängämnesinspektionen landtransporter vissa varor, Banver-av
ket och tullmyndighetema gränskontroll till ochvägtransporterav
från utlandet kontroll fordon och andra lastenhetersamt av som

fartyg.inkommer med Kustbevakningen deltar i Sjöfartsverkets
och tullens tillsyn. Tillsynsmyndigheten tillträde till områden,äger
lokaler och andra används i samband medutrymmen transport,som
eller till transportmedel och transportanordningar. Myndigheten har

de upplysningar, handlingar ochrätt behövs föratt prov som
tillsynen. åliggerDet polismyndighetema lämna den handräck-att
ning behövs.som

Den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter de föreskrif-motsom av
förelägganden eller förbud meddelats med stöd lagen kanter, som av

dömas till böter eller fängelse i högst år. Under förundersökning-ett
RB:s bestämmelser husrannsakan tillämpliga.ären om

förordningenI 11 § farligt gods finns bestämmel-transportom av
transporthandlingar. varjeFör farligt gods skalltransportser om av

finnas godsdeklaration, skall innehålla uppgifter bl.a. denen som om
korrekta tekniska benämningen godset. godsdeklarationenI eller
vidfogat denna skall också finnas intygande avsändarenett attav
godset får enligt lagen farligt gods ochtransporteras transportom av
föreskrifter utfärdats med stöd lagen, godsets mängd,samt attsom av
tillstånd, inneslutning och märkning med föreskrif-överensstämmer

Dessa transporthandlingar skall tillhandahållastema. avsändarenav
inte särskilt föreskrivet. Den innehar handlingarnaärannatom som

skall, innehavet led i pågående lämnaär ett transport,om en

1 Se förordning 1982:923 farligt gods.transportom av
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handlingen vidare till den i led behöver handlingen för dennästasom
fortsatta transporten.

och förordningenI 27 28 farligt gods finns§§ transportom av
bestämmelser överklagande. Enligt får polismyndighets27 §om en
beslut enligt lagen farligt gods eller med stödtransportom av av
lagen meddelade föreskrifter överklagas hos Vidare fårlänsstyrelsen.
beslut tullmyndighet GTS GTS.överklagas hos Enligtänannanav
28 får beslut länsstyrelse eller central förvaltningsmyn-§ av annan
dighet Kämkraftinspektionen enligtmeddelats lagenän som om

farligt gods eller med stöd lagen meddelade föreskrif-transport av av
överklagas hos kammarrätten. Andra beslut sådan myndighetter som

meddelat eller beslut Kärnkraftsinspektionen får överklagas hosav
regeringen.

Det har nyligen införts ändringar, föranledda EU-inträdet, iav
Ändringarnaförordningen farligt gods.transportom av avser

internationella farligt gods på och järnväg. Enligtvägtransporter av
dessa bestämmelser har Statens räddningsverk vissa tillsynsuppgif-

Verket skall också årliga till EG-kommissionenter. rapporteravge
angående kontroller och därvid lämna uppgiftervägtransporterav
bl.a. uppskattad mängd farligt gods väg,transporteratsom som
antal utförda kontroller och kontrollerade fordon, antal anmälda
överträdelser och antal och slag påföljder. Tillsynsmyndighetemaav
skall förse Statens räddningsverk med dessa uppgifter.

Alkohollagen5.5 1 O
.

Alkohollagen gäller tillverkning alkoholdrycker och handel medav
sådana Sprit och spritdrycker får inte tillverkas tillverk-utanvaror.
ningstillstånd, medan vin, starköl och inte f°ar tillverkas utan
tillstånd det inte fråga tillverkning i hemmet förär egetom om
behov. Försäljning spritdrycker, vin och starköl f°ar endast skeav om
det föreligger härtill enligt alkohollagen. Vidare finns deträtt
särskilda bestämmelser för detaljhandel och serveringmed öl.av

Enligt kap.8 alkohollagen Alkoholinspektionen den1 § utövar
centrala tillsynen efterlevnaden lagen. Länsstyrelsenöver utövarav
tillsynen inom länet. Den omedelbara tillsynen efterlevnadenöver av
bestämmelserna servering spritdrycker, vin och starköl utövasom av

kommunen och polismyndigheten, liksom tillsynen serveringöverav
och detaljhandel med öl.av
Enligt 8 kap. 4 alkohollagen skall,§ tillsynsmyndighetom en

begär det, tillståndshavare lämna tillträde till driftsställe meden
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tillhörande lokaler. skall vidareHan tillhandahålla handlingar som
verksamheten ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämnarör samt utan

behövs och redovisa uppgifter verksamhetensVaruprover som om
omfattning och utveckling. Enligt kap.8 6 lag har§ samma en
tillsynsmyndighet dem bedriver servering ellerrätt att av som av
detaljhandel med öl på anfordran upplysningar och handlingar

behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har också fårätt attsom
tillträde till rörelsens lokaler för kunna sin tillsyn.utövaatt

Av 8 kap. alkohollagen framgår7 polismyndigheten på§ att
begäran skall lämna tillsynsmyndighet det biträde behövsannan som
vid tillämpningen bl.a. kap.8 4 och 6 §§.av

Av 9 kap. alkohollagen framgår2 Alkoholinspektionens och§ att
kommuns beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Såväl Alkoholinspektionen fårkommunen överklaga domsto-som
lens beslut. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

5.5.11 försäljning teknisk" spritLagen om av m.m.

Läkemedelsverket kontrollen försäljning teknisk spritutövar över av
och alkoholhaltiga Enligt 2 andra stycket lagen§preparat.
1961:181 försäljning teknisk sprit åligger det denom av m.m. som
försäljer eller i handelsnytt eller för yrkesmässig förbrukning till
riket inför teknisk sprit eller alkoholhaltiga anfordranpreparat, att

Läkemedelsverket lämna tillträde till de lokaler används iav som
verksamheten. skall också tillhandahålla handelsböckerHan och
övriga handlingar hörande till verksamheten ersättningsamt utan
biträda behövligmed handräckning och lämna erforderliga varuprov.
Den inköper teknisk tillståndsprit enligt särskilt eller eljest försom
yrkesmässig förbrukning har åligganden. Kontrollen skallsamma
såvitt möjligt ske på sådant och sådan tid den intesätt att
förorsakar hinder i den därav berörda verksamheten.

Lagen försäljning teknisk sprit innehåller inte någraom av m.m.
specialbestämmelser överklagande.om

5.5. 12 Tvångsâtgärdslagen

Som inledningsvis har Skattemyndigheten tämligen långtgå-nämnts
ende befogenheter genomföra revision den revideradesatt moten
vilja och/eller överraskningsvis inom för tvångsåtgärdslagen.ramen
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Enligt tvångsåtgärdslagen5 f°ar revision§ genomföras i denen
reviderades verksamhetslokaler den reviderade inte lämnatäven om
sitt medgivande till det, revisionen svårighet kaninte utanom
genomföras på någon plats. gäller den revidera-Detsammaannan om
de inte medverkar på föreskrivet eller det finns påtagligsätt, om en
risk han kommer undanhålla eller förvanska fårdetatt att som
granskas, inventeras eller Då sådanbesiktigas. sabotagerisk förelig-

får åtgärden vidtas den reviderade underrättats det.utan attger, om
Skattemyndigheten har också enligt 6 tvångsåtgärdslagen8 §§ rätt-

eftersöka och omhänderta handlingar omfattas revisionatt som av
sig revisionen genomförs tvångsåtgärdslagenmed stöd 5 §vare av

eller inte och enligt tvångsåtgärdslagen eftersöka9 och§ att
omhänderta handling omfattas föreläggande, föreläg-ettsom av om
gandet inte följts och det finns särskild anledning denatt attanta

förelagts.begärda handlingen finns hos den tvångsåtgärds-8 §som
lagen Skattemyndigheten befogenhet eftersöka och omhänder-attger

handlingar i lokal, förvaringsplats eller ita annat utrymme som
inte den reviderades verksamhetslokaler, det finns särskildutgör om
anledning handlingarna finns förarbetenadär. Avatt anta att
framgår det både markområden, transportmedel,att ärsom avses
förvaringsplatser eller andra används i verksamhetenutrymmen som
och exempelvis företagsledares bostad. förarbetena ocksåI sägsen

det bör påpekas eftersökande och omhändertagandeatt att av
handlingar på plats i verksamhetslokaler typiskt kanän sättannan

tillhöra de integritetskränkande åtgärderna varförsägas mer propor-
tionalitetsprincipen där får betydelse; möjligheten bör såledesstoren

försiktighettillämpas med
Enligt tvångsåtgärdslagen13 får lokal, förvaringsplats eller§

förseglas, de handlingar skall granskas inteannat utrymme om som
kan föras från platsen och befarasdet kan de undanhållsatt annars
eller förvanskas.

Av tvångsåtgärdslagen14 framgår beslut tvångsåtgärd§ att om
granskningsledarenåfattas länsrätten ansökan Gransknings-av av

ledaren får enligt tvångsåtgärdslagen15 fatta interimistiskt§ ett

1 I l996/97:10O och SOU föreslås vissa ändringar i1996:116prop.
tvångsåtgärdslagen.
2 Prop l993/94:l5l 106 och 156.ss.
3 Id. 106.s.
4 Beslut eftersökande och omhändertagande enligt 6 § och beslutom om
försegling enligt fattas13 § dock granskningsledaren.av
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beslut länsrättens beslut inte kan avvaktas på grund sabotage-om av
risk. beslut skall dockDetta omedelbart underställas länsrätten.

tvångsåtgärdslagenI 16 19 finns bestämmelser undan-om-
handlingartagande Enligt 16 tvångsåtgärdslagen skall åtgärder§av

enligt tvångsåtgärdslagen den enskildes begäran inte omfatta
sådan handling inte får i beslag enligt kap.27 2 RB§tas samtsom

handling med betydande skyddsintresse, handlingensettannan om
innehåll grund särskilda omständigheter inte bör komma tillav

kännedom. När det gäller det handling fårslagetannans senare av
undantagande endast handlingens skyddsintressegöras är störreom

dess betydelse för kontrollen. kap.27 RB innehåller2 §än en
bestämmelse beslagsförbud; handlingar får inte i beslagtasom om
de kan innehålla uppgifter vittne med stöd 36 kap. 5 §antas som av

kanRB uttala sig dennaI bestämmelse hänvisasvägra att om. senare
i första stycket till vissa bestämmelser i sekretesslagen stadgarsom
tystnadsplikt bl.a. till skydd för rikets säkerhet. Andra stycket avser

tillhör vissa yrkeskategorier, bl.a. advokater, läkare ochpersoner som
psykologer. I tredje och fjärde styckena finns bestämmelser bl.a.om
rättegångsombud. I femte stycket stadgas absolut tystnadspliktom
för beträffande det de erfarit under bikt. sjätte stycket finnslpräster
slutligen vissa bestämmelser tystnadsplikt följer tryckfri-om som av

YGL.2hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagenTF
Enligt 17 tvångsåtgärdslagen skall handling den§ enskildesom

begär skall undantas och Skattemyndigheten granskningsledaren
bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas tillanser

länsrätten. Länsrätten skall dröjsmål handlingen skallprövautan om
undantas från granskning. fråga upptagningl kan läsas,om som
avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpme-sättannat
del stadgas i andra stycket tvångsåtgärdslagen17 länsrätten§ att
skall bestämma i vilken fonn eller vilket den skall tillhanda-sätt
hållas i målet. Av framgår18 lag länsrätten får besluta§ attsamma

sådana begränsningar i använda tekniska hjälpmedelrätten attom
och sökbegrepp behövs för upptagning skall undantasattsom en som
från granskning inte blir tillgänglig för myndigheten.

1Bestämmelser undantagande handlingar finns också i taxeringslagenom av
1990:324, LPP och andra lagar med bestämmelser revision.om
2 Polisrättsutredningen har i föreslagitSOU 1995:47 bl.a. beslagsförbu-att
det skall framgå direkt lagtexten och hänvisningen till frågeförbudetattav
i 36 kap. 5 § RB skall bort. Se delbetänkandevårt SOU 1996:79tas även
beträffande beslagsförbudets förhållande till revisionsregleina.
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tredje stycketenskilde skall enligt l7Om den begär det, §
fattasbeslut kantvångsåtgärdslagen länsrätten pröva utan attom

granskar handlingen.rätten
handlingen inteaktuellaenskilde kan också anföra denDen att

fjärdegranskning. Enligt 17omfattas skattemyndighetens §av
sådan handling handläggasskall frågan undantagandestycket om av

frågor undantagande.på motsvarande andrasätt som om
innehållet i handlingtvångsåtgärdslagen framgårAv 19 § att en

återgesgranskning inte fårundantagits fråneller del handlingav som
införför granskningen ellereller vid redogörelseåberopas annarsen

besluthandling,myndigheten. Detta gäller även utanen avom
undantagen.länsrätten, återlämnats efter det den begärtsatt

tvångsåt-beslut enligtEnligt tvångsåtgärdslagen skall till20 §
möjligheterna undantafogas upplysningargärdslagen attom

verkställighet enligt 23handling vad gäller vid 21 §§samt om som -
tvångsåtgärdslagen.

framgår detstycket tvångsåtgärdslagenförstaAv 21 § äratt
fårgranskningsledarenkronofogdemyndigheten begäransom av

Gransknings-tvångsåtgärdslagen.verkställa beslut åtgärd enligtom
åtgärder i verksamhets-ledaren får dock själv verkställa beslut om

fårtvångsâtgärdobehindrat. beslutlokaler det kan ske Ett omom
särskilda skälparagraf inteenligt tredje stycket i utansamma

08.00.Vidare framgår fjärdekl.verkställas mellan kl. 19.00 och av
förfallertvångsâtgärdparagraf beslutstycket i att ett omomsamma

månad.påbörjats inomverkställigheten beslutet inte enav
intetvângsåtgärdslagen skall,Enligt första stycket22 § annatom

verkställas ochbeslut åtgärd skallföreskrivits, den hos vilken ett om
beslutet givitsunderrättatsberörs beslutet ha samtannan som av av

tillkallaochtillfälle behörig företrädaresjälv eller närvaraatt genom
skallbeslutet verkställs. Om denombud eller biträde innan som

får enligtnås underrättelse,underrättas beslutet inte kunnat medom
paragraf verkställas endast detandra stycket i beslutet omsamma

förrän definns Verkställigheten får inte påbörjassynnerliga skäl.
sig. gällerhaft skälig tid inställa Dettahar rätt närvara attattsom

omfattningdock åtgärden fördröjs i väsentliginte därigenomom
åtgärdenfinns påtaglig risk ändamålet medeller det att annarsenom

inte uppnås.
kravtvångsåtgärder finns detLiksom beträffande andra ett

tvångsåtgärdslagen ochåtgärd enligtproportionalitet mellan

1 särskilda skälEnligt förarbetena, 1993/942151 kan160, attvaraprop. s.
riktar sigåtgärden kvällsöppenmot restaurang.en
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ändamålet med densamma. Enligt tvångsåtgärdslagen4 § får beslut
åtgärd enligt lagen fattas endast skälen för åtgärden uppvägerom om

det intrång eller i övrigt åtgärden enskilde.innebär för denmen som
I tvångsåtgärdslagen23 § stadgas vidare åtgärder enligt lagenatt
skall genomföras så de innebär minsta möjliga olägenhet för denatt

berörs den. Inom för dessa proportionalitetsbestäm-som av ramen
melser har kronofogdemyndigheten enligt lagmm rätt att,samma om
det behövs, låta lås eller sig i tillslutnaöppna ta utrymmen

Kronofogdemyndigheten fårsätt. i övrigt bruka våldannat även om
det kan befogat med hänsyn till omständigheterna. Våldanses vara

får dock brukas endast kronofogdemyndighetenmot person om
motstånd och det med hänsyn till ändamåletmöter med åtgärdenom

kan försvarligt.anses vara

5.5.l3 skattLagen energipåom

Som framgår beskrivningen i kapitel kan vissa oljeprodukter2av
innehålla märkämnen. I 10 kap. LSE finns bestämmelser sanktionerom
vid otillåten användning märkta oljeprodukter. kapitletl finns ocksåav
bestämmelser beträffande tillsynen efterlevnaden bestämmelser-över av

märkning. Bestämmelserna i kap. LSElO behandlas i kapi-na om
tel 15.

5.5.l4 Ekobrottsberedningens förslag skatte-om
kriminal

Regeringens ekobrottsberedning Ekobrottsberedningen har i sin
Ds 1997:23 Skattekriminal föreslagit det skall införasrapport att

skattekriminalverksamhet inom skatteförvaltningen. Enligt förslaget
skall skattemyndighetema inom för denna verksamhet,ramen som
skall särskilt inrättade skattekriminaler,utövas dels biträdaav
åklagaren i fönmdersökningar, dels självständigt utföra så kallade
förenklade brottsutredningar. I finns förslag till lagrapporten ett om
skattemyndigheters medverkan vid förundersökning, Avm.m.
lagförslaget framgår transportkontrollagen tillhör skattekriminalensatt
verksamhetsområde. Av iden föreslagna8 § lagen framgår också att
skattekriminalen då den leder förundersökning får besluta bl.a.en om

1 Se avsnitt 4.2.även
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får ocksåhusrannsakan kap. skattekriminalenenligt 28 RB;l §
beslutverkställa undersökningsledarens, åklagarens eller rättens om

framgår skattekriminalen dåhusrannsakan. Av i lagförslaget10 § att
föregåendeverkställer beslut husrannsakan får,den även utanett om

tillbeslut undersökningsledare eller åklagare, bereda sig tillträdeav
förinte bostad, det behövstillslutet eller lokal ärutrymme som om

åtgärden skall kunna utföras.att

Övriga husrannsakan ochbestämmelser15.5. 5 om
liknande intrång

isärskild utlänningskontroll och lagenI lagen 1991:572 om
bestämmelser lagöverträdare1964:167 med särskilda om unga

husrannsakan.finns hänvisningar till bestämmelserRB:s om
utsök-kap. konkurslagen och kap.I 14 1987:672 2 17 §7 §

finns bestämmelser kronofogde myndig-ningsbalken särskilda om
och förvaringsställen. Myndighe-hetens genomsöka hus,rätt att rum

tillslutetfår bereda sig tillträde till är attten utrymme som genom
utsöknings-låta lås Vid förrättning enligtelleröppna sätt.annat

balken får förrättningsmannen dock inte bereda sig tillträde till
underrättelse tidenbostad i innehavarens frånvaro änannat om om

innehavaren med eller lämnats lämpligttill sättsänts annatposten
och kan håller sig undan eller eljestdet denneantagas att om
särskilda skäl föreligger.

protokollföring och bevis5.5.l6 Något överom

verkställighet

protokollförsta framgår det skall förasAv 28 kap. 9 stycket RB§ att
ändamålet förrättningenhusrannsakan. protokollet skall medIöver

förekommit nämnda lagaroch "vad därvid I övriga ovananges.
i ställetsaknas specialbestämmelser protokollföring. Här gällerom

lagrum skallförvaltningslagen 1986:223. Enligt detta15 §
fåttmyndighet anteckna uppgifter myndighetende sättannatsom

för utgången i ärendet,handling kan ha betydelseän genom en som
förutsatt myndighetsutövning någon enskild.ärendetatt motavser

naturligt samband med stadgandetDetta stadgande har ett om
partsinsyn i enligt vilket sökande, klagande eller16 lag,§ samma en
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har del det har tillförtsrätt ärende,part dettaatt taannan av som om
enskildmyndighetsutövning någonmotavser

Enligt kap.28 9 andra stycket§ RB skall den, husrannsakansom
företagits hos, på begäran bevis härom, också skallett som
innehålla uppgift det brott misstankenom avser.

Enligt 27 tvångsåtgärdslagen§ skall bevis verkställighetöver
utfärdas beslut åtgärd enligt lagennär verkställts. Bevisetett om
skall överlämnas till den hos vilken åtgärden genomförts och annan

berörs åtgärden. Beviset skall innehålla uppgift ochsom närav om
beslutet verkstållts, vilka närvarandevar samt annatsom var av

betydelse förekommit vid verkställigheten. handlingarHar ellersom
omhändertagits skall beviset innehålla förteckningannat även en

detta.över

5.6 Straff hindrande myndig-mot av

hetsutövning m.m.

I kap.17 Brottsbalken BrB finns bestämmelser straff för denom
förgriper sig någon i hans myndighetsutövning.som

Enligt 17 kap. l skallBrB den§ med våld eller hot våldsom om
förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning dömas för våld
eller hot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller,mot brottetom

ringa, till böter eller fängelseär i högst månader. Detsammasex
gäller för den använder våld eller hot våld för tvingaattsom om

till åtgärd eller hindraänstemannen honom från åtgärd i myndighet-
sutövningen, eller för hämnas sådan åtgärd. Ansvar skall ocksåatt
ådömas den förgriper sig detta någon tidigaresätt motsom som

myndighet för vad denneutövat gjort eller underlåtit igöraatt
myndighetsutövning.

Den sig skyldig till försök eller förberedelsegör till våld ellersom
hot tjänsteman döms till enlig de bestämmelsernamot gängseansvar

försök och förberedelse till brott i 23 kap. BrB, såvida inteom
brottet, det hade fullbordats, skulle ha varit ringa,attom anse som
detta framgår kap.17 16 BrB.§av

Enligt kap.17 2 BrB skall§ den sätt änannatsom som
omfattas 1 för tvinga§ eller hindra någon i hans myndighetsut-attav

1 Denna del uppgiñer gäller dock med de begränsningarrätt att ta av som
följer kap.14 5 sekretesslagen.§av
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otillbörligen företagetåtgärd däri,föreller för hämnasövning att
olägenhet,lidande, skada ellerhonom medförförgärning, annansom

till bötertjänstemanför förgripelsedärmed, dömaseller hotar mot
straffetOm brottetmånader.eller fängelse i högst är ärgrovtsex

i högst fyra år.fängelse
och 2omfattas l §§Den attänsättannat genomavsomsom

ihindra någonvåld försökereljest medtill ellersig motvämsätta
förBrB dömasskall enligt 17 kap. 4myndighetsutövning, §hans

månader.högstfängelse imotstånd till böter ellervåldsamt sex
kap. 5 BrBskall enligt 17 §bestämmelsernaåtergivnaDe ovan

bestämmelsernainågon detockså gälla omnämnssätt somom
föreskriftenligt särskildhindrar den,förgriper sig elleremot som

myndighetsutövningmedförenatsådant skyddskall åtnjuta ärsom
vid åtgärdförrättningsmanbiträdavarit kalladeller ellerär attsom

sådant skydd.omfattas avsom
olovligenskall denförsta stycket BrBkap. 13Enligt 17 § som

föremål föregendomförfogarellerrubbar, skadar äröver somannars
liknandeellerbetalningssäkring, beslagutmätning, kvarstad, annan

ellerbud till bötermyndighetsför överträdelseåtgärd dömas av
ellerskadargäller denår.fängelse i högst Detsammaett som

olovligeneljestförsegling elleranslag ellermyndighetsborttager
dyliktöverträderellermyndighet tillslutitvad annatöppnar annars

istycketEnligt andrameddelat förbud.myndighet sammaav
denneinträde,förrättningsmanparagraf skall den vägrar somsom

förrättning till böter.för hindrandehar till, dömasrätt av

platsoffentligellerAllmän5.7

underdå aktuellafårTransportkontroller ärgöras även varor som
transportmedlet förtillanslutningplacerade itillfälligt ärtransport

påomlastning skervanligtdylikt. tordeoch Detomlastning attvara
tillMed hänsynallmänheten.förtillgängligaplatser inte attärsom

då kontrollerintegritet tordei enskildasintrånget störrevara
beröranågotanledningfinns detsådana platser,genomförs att

offentlig plats.ochallmän platsiinnebörden begreppen
YGL och BrB.i TF,bl.a. RF,plats förekommerallmänBegreppet

bemyndigande i lagefterregeringenkankap. 7 RFEnligt 8 §
trafik ellerbl.a.beträffandeföreskriftermeddelaförordninggenom

innehåller bestämmelserTFplats. 6 kap. 2ordning allmän § om
förevisningvidskrifter, bl.a.trycktaspridabegränsningar i rätten att
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pomografisk bild på eller vid allmän plats på kansättav ett som
väcka allmän kap.3 YGL12 § stadgar bestämmelsernaanstöt. iatt
YGL inte hindrar det meddelas föreskrifter i lag straffatt ochom
särskild rättsverkan bl.a. för den förevisar pomografiska bildersom
på eller vid allmän plats kan väcka allmänsätt Iett anstöt.som
BrB begreppet allmän platsutgör rekvisit för den straffbaraett
handlingen vid vissa brott. Som exempel kan kap.16 16nämnas §
BrB, enligt vilken den för oljud allmän plats ellersom annars
offentligt beter sig väcka förargelse hossättett är ägnat attsom
allmänheten, döms för förargelseväckande beteende.

RFI motiven till berörs inte innebörden begreppet allmänav
plats uttalandenGrundlagsberedningensnärmare. till vilka det-
föredragande statsrådet hänvisade inte heller särskiltär-
klargörande. Begreppet brukar dock sammanfalla med BrB:sanses
begrepp Detta torde fallet beträffande begreppen i TFävenvara
och YGL, särskilt dessa bestämmelser tillkommit i sambandsom
med bestämmelsen i kap.16 ll BrB, angåendeatt § straff mot
förevisande pomograñsk bild eller vid allmän plats, infördes.av

Av motiven BrBtill bestämmelsen i framgår utfommingenatt av
begreppet allmän plats har hämtats från kap.ll ll strafflagen§
l864:l1. Därför omfattas bl.a. och parkervägar,gator, torg samt
för allmänheten tillgängliga delar flygplatser och andra trafikom-av
råden, väntsalar, affärer och biografer begreppet.restauranger, av
Tåg och allmänna kommunikationsmedel också allmänutgöraanses
plats. Enskilda områden, dit allmänheten inte har tillträde, skogsamt
och mark inte allmän plats.är

Enligt kap.1 första2 stycket§ ordningslagen 1993: 1617 avses
med offentlig plats

allmänna vägar,
parker och andravägar, platsergator, i detaljplantorg, som

redovisas allmän plats och har upplåtits för sitt ändamål,som som
områden i detaljplan redovisas kvartersmark försom som

hamnverksamhet, de har upplåtits för detta ändamål och ärom
tillgängliga för allmänheten samt

andra landområden och inomhus stadigvarandeutrymmen som
används för allmän trafik.

lProp. 1973:90 311s.
2 SOU 1972:15 Ny regeringsforrn riksdagsordningNy 104 154 och
160.
3 Se exempelvis 1992/931210 54 och 59.prop. ss.
4Prop. 1962:10 del B 238.s.
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offentligenskild kanpunkt följerAv 4 vägävenatt varaenovan
används regelbundetförutsättning den verkligenplats, under att av

används infart till ellerenskild baraallmänheten. En väg somsom
offentlig plats enligtnågra fastigheter intekörväg för enstaka är en

denna punkt.
tillgängligt förharrmområde plats endast detoffentligEtt ärär om

och andra ham-frihamnsornrådenallmänheten. Av detta följer att
hamnområdesåsomdit allmänheten inte har fritt tillträdenornråden -

färdbiljettförutsättningdit allmänheten har tillträde endast under att
plats.utanför offentligköpts faller begreppet-

jämvägs-allmänheten avsedda områden ellerFör utrymmen en
Även så,härflygplats offentlig plats. drasstation eller gränsenär att

allmänheten tillträde ditoffentlig harplatsen endast utan attär om
försärskilda kravdet ställsförst lösa färdbiljett eller utan att annars

tillträde.

överväganden och förslag5.8

EuropakonventionenochRegeringsformen5.8.1

m.m.

inte står i stridviktigt tillse dessaVid stiftandet lagar detär att attav
Som framgårEuropakonventionen.ochbestämmelserna i RFmot av

förockså betydelsekan dettaden tidigare framställningen
gemenskapsrätten.medlagregels förenlighetbedömningen av en

liknandehusrannsakan ochskyddbl.a.2 kap. 6 RF§ motavser
för privat- ochskyddArtikel Europakonventionenintrång. 8 i avser

framgått den tidigareSåsomfamiljeliv, hem och korrespondens. av
Europakonventionensåvälkan skyddet enligt RFredogörelsen som

och åtgärder ii enskilds bostadåberopas avseende både åtgärder
då detlindrigareIntrånget dockverksamhetslokaler. äranses vara

ocksåtordeStatens tolkningsutrymmefråga verksamhetslokaler.om
kontrollerlokaler beträffandekontrollervad gäller änstörre avvara

i enskilds hem.
ochtransportmedelkontrollerkan ifrågasätta huruvidaMan av

överhuvudtagetförvaras underdär kan transportutrymmen varor
konflikt med skyddetsådana kan komma iomfattar åtgärder som

1992/93210 239.Se prop.
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enligt kap.2 6 RF och artikel§ i8 Europakonventionen. Det kan
dock inte uteslutas så kan fallet. Det kan exempelvis tänkasatt vara

myndighetens undersökning transportmedel inkräktaratt ettav
chaufförens eller medföljandes skydd för privatliv ochannan
korrespondens. Utgångspunkten bör därför kap.2 6 RF och§attvara
artikel i8 Europakonventionen kan tillämpliga.vara

Det torde vidare stå helt klart transportkontroll inkräktaratt en
svensk medborgares förflytta sig fritt enligt kap.2rätt 8 RF. Det§att
torde dock fråga tämligen mild form intrång. Somvara om en av

i avsnitt kan5.3.3 det vidare inte funnitsagts ävenovan om-
något rättsfall behandlar frågan inte uteslutas att transport-som en-
kontroll skulle kunna inkräkta enskilds sig fritt enligträtt röraatt
artikel i protokoll2 till4 Europakonventionen.

Kontroller sker för säkra skatteindrivningen torde haatt ettsom
syfte godtagbart ändamål för inskränkningär tillett rättensom av
skydd; det fråga landets ekonomiskaär välstånd. Punkt-ytterst om
skattekontroller i fonn såväl kontroller transporterav av som
kontroller i verksamhetslokaler förekommer också i flera andra
europeiska länder. Det torde inte heller någon tvekan attvara om
befogenheter kontrollera och lokaler nödvändiga,att ärtransporter
särskilt med beaktande den omfattande skatteflykt och förläng-iav
ningen också ekonomiska brottslighet torde finnassom numera
punktskatteområdet

.Kontrollema skall utföras sådant de enskilda orsakassättett att
minsta möjliga besvär och obehag. följerDetta den i 4 kap.av
föreslagna proportionalitetsprincipen kap.se l i lagför-8 §även
slaget. börDet också erinras myndighetens utövandeattom av
befogenheter kontrollera och lokaler kommeratt transporter att
omfattas det skadeståndsansvar underkastad enligtärstatenav som

skadeståndslagenkap. första3 2 § stycket Detsamma gäller bl.a.
polis- och tullmyndighetemas myndighetsutövning.

5.8.2 Behovet lagstiftningav ny

Enligt tilläggsdirektiven våra huvuduppgifter utreda hurär atten av
myndigheternas befogenheter skall utformade för möjliggöraattvara

effektiv punktskattekontroll. Det vidare det kan ifrågasät-sägs atten
inte Skattemyndigheten bör ha möjlighet fordon förtas att stoppaom

1Jämför med avsnitt 2.6.
2 Se avsnitt 12.9 beträffande skadeståndsansvar.statens
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vilkafinns,dokumentnödvändigakontrollera att varor somatt
transportkontrolla-Genomtransportör etc.ärtransporteras, vem som

fickskrivits,tilläggsdirektivvåraefter dettillkom attgen, som
fordon.kontrollerabefogenhetsådanSkattemyndigheten just atten

kontrollvidtransportkontrollagen gälleri attBestämmelserna av
yrkesmässigkaneller vägtransportdet är antas varoravvarasom

LSE.LAS ochLTS,ibestämmelsernamedenlighetgenomförs i
möjliggörgenomförasskall sättSyftet ettär transporternaatt som

cirkulationsdirektivetibestämmelsernabeskattningriktig samt atten
itullmyndighetenellerBeskattningsmyndighetenföljas.skall -

medföljerdokumentföreskrivnakontrollerarområde attgränsnära -
lastenkorrekta överensstämmerdokumenten är samt attattvarorna,

dokumenten.med
Erfarenhetenjuli 1996.kraft denträdde i lTransportkontrollagen

begränsadl. docktordeDetdärförlagentillämpningen äravav
kontrollerabefogenhetensjälvakonstateraskunnaredan attattnu

den harutformningenha denutsträckning börviss§ i5transporter
kontrolleramöjligtexempelvissåledesmåste atti dag. Det envara

punktskattepliktigainnehållerdenvet attatttransport utan man
kontrollbefogenhe-knytamöjligtknappastskulleDet attvaravaror.

försti lasten. Detinnehållettill ärkännerkravtill attettten man
förklartkanbeskattningsmyndighetenkontrollenvid själva som

inteledsagardokumentendärfrågasig det transportäratt enom
oegentlighetnågonellermed attöverensstämmer annanvarorna

andraibestämmelsernamedjämförelse kanföreligger. En göras
dessabådaoch Irland. IStorbritannienexempelvisländer, som

någon formtillkontrollbefogenhet knutitsmotsvarandeharländer av
irländskadebrittiskaSåväl deinnehåll.lastenskännedom somom

avsevärt Finland,Ikontrollenförsvårardettatillämpama attuppger
detlösningendenstället valtiTyskland har attDanmark och man

yrkesmässig förmisstanke attmed ärräcker transportenattomen
görasfåkontroll skall

behållaÄven huvudsakligen börkontrollbefogenhetensjälvaom
förbät-vissaskälfinns detutformning överväganuvarandesin att
behovfinnshuruvida detockså skälfinnstringar. Det övervägaatt

finnasframför alltkandetkontrollbefogenheter; ettytterligareav
och andralokalerikontrollerutförabefogenhetbehov attav en

1 tillämpningenbeträffande erfarenheternaavsnitt och l2.l.32.5.2.1Se av
transportkontrollagen.av

2 och 3.5.avsnittSe 3.4
3 3.3.avsnitt 3.2.3.1,Se samt
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platser där punktskattepliktiga kan finnas. Nedanantasvaror
redovisas våra överväganden i dessa delar.

5.8.3 Vilka skall få kontrollerastransporter

Transportkontrollagen får användas för kontroll det ellerärav som
kan yrkesmässig Det måste såledesantas föreliggatransport.vara en
misstanke yrkesmässig. vissa fallI framgåratt transporten är detom
tämligen tydligt transportmedlet det fråga yrkesmässigärattav om

så torde ofta fallet dåtransport; sker i lastbil.transportenvara
Emellertid kan givetvis kommersiell införsel i exempelvisgöras även
personbilar. Av inte skrymmande, exempelvisär tobaks-varor som

kan mängder i personbilstora pådetvaror, utan attrymmas en
utsidan går vad Somatt exempel kantransporteras. nämnasse som

tullmyndigheten i Ystad under periodenatt juli2 1996 10 mars-
1997 vid flertal tillfället funnit lasterett 20 000 cigarretteröver
i personbilar, Skåpbilar eller husbilar; i fall hittades 112 000ett
cigarretter och i så många 400 cigarretter.000ett annat som

Vi sammanfattningsvis bestämmelsernaattanser transport-om
kontroll i stället skall utformas så transportkontroll fårsätt att
genomföras dels beträffande pågående dels då på-,transport, varor

eller omlastas i direkt anslutning till transportmedlet se 2 kap.av-
3 lagförslaget;§ något krav eller kanatt transporten är antas vara
yrkesmässig uppställs inte.

5.8.4 Vilka transportfonner bör omfattas av
bestämmelsema

Transportkontrollen enligt våra förslag punlctskattekontroll,är en
beskattningsmyndigheten möjlighet kontrollera bl.a.som attger att

sker på svenskt territoriumtransporter genomförs i enlighet medsom
cirkulationsdirektivets bestämmelser.

Det kan ifrågasättas transportkontrollen bör begränsadom vara
till Starka skäl kan anföras förvägtransporter. ävenatt transporter

sker fartyg,med tåg eller flygplan skall undersökas.som
Ett antal punktskattepliktigastort transporternaav av varor

kommer Sjövägen till svenska hamnar. Kontroller ombord fartyg
därför värdefullt komplement till vägtransportkontrollema.ettvore

Beskattningsmyndigheten borde därför ha sådan kontrollbe-även en
fogenhet.
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itågfärja skullebil- ellerombordtransportkontrollEn en
transportmedeldei siginte fartygetnormalfallet utan somavse
inte uteslutasdock givetviskanmed fartyget. Detfraktas att en

självaiomfattaockså kan kommatransportkontroll utrymmenatt
färjan.

lämpligtmöjligt ellerpraktisktinte alltidnaturligtvisDet är ens
då detsärskilttransportkontroller,för företa ärfartyg attatt stoppa

dock förekommakanbilfärjor. Detfartyg ellerfråga storaom
åtgärd;lämpligkandå dettasituationer transporter avenvara

kantobaksvaroralkoholvaror ellermineraloljeprodukter, göras även
ochtillhörhela lastenbåtar, därfartyg elleri mindre sammaen

omfattandeellerinteeller åtminstone än attstörreärtransport enmer
finnasdet kunnaskullemöjlig. Vidareskulle kurmakontroll vara

tilli anslutningkontrollermöjlighetbehov attgöraatt varornaav en
fartyget.lastas eller av

kontrollerföretakunnabehovockså finnastordeDet attett avav
sakensdock iliggerflygtransporter. Detjärnvägs- och ettnatur att

flygplatserendastluftfärdundersökas underkanflygplan inte utan
Även kontrolleromlastning.ellerpå-,i samband med avav-

ellerpå-,genomföras vidtorde nonnaltjämvägstransporter av-
tåglämpligtintevilket fallomlastning. iDet utestoppasattär

fårsjälvaunderjämvägstransportbanan. Kontroll transportenav
ellervid stationeller tågetunder färddärför ske när stannat annan

givetvisHärvid börlämpligt.bedömsanhaltspunkt det varaom
lämplighet tillmätaskontrollensbedömningtågbefälhavarens storav

betydelse.
företabefogenhetensammanfattningsvisföreslårVi attatt

fartygs-,såvälomfattatransportkontroller skall vägtransporter som
flygtransportenochjämvägs-

ibörtågbefalhavareflygplan ochochfartygBefälhavare
förareskyldigheteravseenden hamånga transport-avsomsamma

användahar valtpraktiska skälanvänds på Avmedel attväg.som
kategorierför dessasamlingsnamnbeteckningen befälhavare ettsom

lagförslaget.se kap. 41 §

1 ibehandlaseller befälhavareförareBefogenheten att stannaatt anmana
avsnitt 12.103.
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5.8.5 Transportkontroller på enskild plats

Vi anförts transportkontroller skall delsattanser görassom ovan
beträffande befinner sig under dels dåtransport,varor som varor
på-, eller omlastas i direkt anslutning till transportmedlet.av-

Kontroller beträffande under kommer i flertalettransportvaror
fall kunna genomföras på platseratt tillgängliga för allmän-ärsom
heten, exempelvis kontrollplatser utmed allmänna Vidarevägar.
får transportkontroller givetvis genomföras ombord transportme-
del under pågående det lämpligt och praktiskttransport ärom
genomförbart. Det kan exempelvis fråga transportkontrollervara om
ombord bil- eller tågfärjor eller tåg. Härvid måste naturligtvis
beaktas kontrollerna skall genomföras svenskt territorium;att med
hänsyn bl.a. härtill bör kontroller ombord färjor i möjligaste mån
genomföras då färjorna ligger i svenska hamnar.

Det förekommer givetvis på-, eller omlastningatt görsav-
platser offentliga.är Det torde dock oftaatt såsom anse som attvara
sådana och liknande åtgärder i samband med på platsergörstransport

inte tillgängliga för allmänheten,är såsom för allmänhetensom
icke tillgängliga områden på flygplatser och på bangårdar. Last-
ningsåtgärdema kan också vidtas exempelvis i magasin eller på en

inhägnade gård. Självklarttransportörs bör transportkontroller
kunna genomföras sådana platser.även

.När det gäller transportkontroller områden pågörssom
bangårdar och allmänna flygplatser torde risken för intrång i
enskildas integritet inte då transportkontrollerstörre än pågörsvara

plats.offentlig
När det gäller kontroller platser utpräglat privataärsom mer
risken för intrång påtaglig.är Vi därför det finns skälattmer anser
införa särskilda bestämmelser beträffandeatt transportkontroll som

genomförs på sådana platser. De platser bör omfattas dessasom av
särskilda bestämmelser enligt vår mening med undantagär för-
områden på bangårdar och allmänna flygplatser platser mark-

inte offentlig enligt ordningslagenär och trädgård,som utgörsom
parkeringsplats eller uppställningsplats fordon,för upplags-annan
plats eller plats för eller pålastning föreslårVi legaldefi-av- av varor.
nitionen enskild plats för dessa platser se kap. lagförslaget.l 5

Med hänsyn till risken för intrång i enskilds integritetatt är större
vid transportkontroller enskild plats beslut sådanattanser om
kontroll skall fattas länsrätten ansökan beskattningsmyndig-av av

1 Se avsnitt 5.7 angående vad allmän eller offentlig plats.utgörasom anses
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heten Beskattningsmyn-kap. första stycket lagförslaget.se 9 l §
fatta interimitstisktdigheten skall dock vid fara i dröjsmål kunna ett

kap. andrabeslut skall underställas länsrätten se 9 3 §snarastsom
från denna huvudregel skallstycket lagförslaget. Undantag göras

ochsamtliga enskilda berörs beslutet underrättatsendast om som av
situationema får beskatt-uttryckligen inte sig kontroll; i demotsatt

enskildningsmyndigheten fatta beslut transportkontroll ävenom
lagförslagetplats kap. första stycketse 9 3 §

fårbeskattningsmyndighetenkontrollbefogenheterDe genomsom
komplement tillföreslagna avseddaden lagen är utgöraattav oss
enskild plats börrevisionsbestärnmelsema. Transportkontrollbl.a.

företa nödvändigföretas endast det inte möjligtdärför är attom
revisionsbestämmelsemzf; vissaåtminstonekontroll med stöd avav

kunnade med begreppet enskild plats tordeplatser utgörasom avses
i verksamhetslokalersådana platser kan omfattas revisionav ensom

lagförslaget.se kap. 32 §

kontrollbefogen-Beskattningsmyndighetens5.8.6

transportkontrollheter vid

transportkontrollvidVi föreslår beskattningsmyndighetenatt en
iellerskall få undersöka låda, behållare transport-annat utrymme

punktskatteplik-transporthj älpmedel därmedel, container, tank eller
första meningenkap.tig kan förvaras under se 2 4 §transportvara

däralla sådanlagförslaget. Med utrymmenutrymme enavses
såledesunderpunktskattepliktig kan förvaras transport; avsesvara

för sittenskild använderväskor och handresgodsäven annat som
bruks.privata

och granskaskall eftersökaföreslår också myndighetenVi att
handlingbevis ställd säkerhet ochledsagardokument, somamianom

undersöka ochbetydelse för beskattningenkan tasamt provvara av
några tekniska hjälpmedel iden mån det finnsI transport-vara.

granskningen kap.vid se 2bör myndigheten använda demmedlet
påHärvid skalloch meningarna lagförslaget.andra tredje4 § -

1 vidare avsnitt och 13.5.3.2.12.10.1.1Se
2 avsnitt 5.8. lO.förslag beträffande lokalkontroller,Jämför med vårt se
3 domstolsprövningbeträffande kommenterasförslag till bestämmelserVåra
iett sammanhang i kapitel 13.
48e avsnitt 5.8.l0.även
5 avsnitt 5.8. 12.Se även
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vid revisioner endast de tekniska hjälpmedel ochsättsamma som -
sökbegrepp användas behövs för tillgodose ändamålet medattsom
åtgärden. Vidare skall åtgärden inte genomföras via telenätet se

kap.l 16 lagförslaget.§

Skyldigheten5.8.7 legitimera sigatt

Enligt transportkontrollagen föraren skyldig legitimera4 § sig.är att
Han således skyldig förete godkänd legitimationshandling,är att en
det räcker inte han på styrker sin identitet. kanDetsättatt annat
ifrågasättas detta lämplig konstruktion. Beskattningsmyn-ärom en
digheten syfte fastställa förarens eller befalhavarens identitet.är att

torde inte någonDet betydelse huruvida detta sker attvara av genom
föraren eller befälhavaren företer i Sverige godkänd legitimations-en
handling eller han styrker sin identitet tillförlitligtatt annatgenom

Som exempel kan beträffande utländska föraredetsätt. nämnas att
företes.eller befälhavare borde tillräckligt Med anled-attvara pass

ning det anförda föreslår vi bestämmelsen i stället utformas påattav
så föraren eller befälhavare skall skyldig legitimerasätt att attvara
sig eller godtagbart styrka sin identitet kap. första2 6 §sättannat
stycket lagförslaget.

Om den skattskyldig för de punktskatte-transporteradeärsom
pliktiga medföljer bör också han skyldigtransporten attvarorna vara
identifiera sig se lagrum. Vidare kan andrasamma personer som
medföljer befinnereller sig på enskild plats därtransport som
transportkontroll ha sådant samband med transportmedlet,görs ett
containern, tanken, transporthjälpmedlet eller kännedomattvaran

hans identitet kan betydelse för punktskattekontrollen. Viom vara av
föreslår därför sådan skall skyldig identifieraävenatt attperson vara
sig enligt 2 kap. första6 stycket andra meningen andra§ samtovan
stycket lagförslaget.

såledesDet den enskilde skall styrka sin identitet, han harär som
bevisbördan. kontrollerandeDen myndigheten har bedöma deatt
uppgifter eller handlingar han stöder på. vissa fallsig I börsom
myndigheten komplettera utredningen. Myndigheten dock inteår
skyldig någon ingående undersökning; i kravetgöraatt attmer
identiteten skall styrkas godtagbart ligger bl.a. detsätt att
underlag för identitetskontrollen föraren eller befälhavaren skallsom

myndigheten måste ha viss kvalitet. Vilken utredning ärge en som

Passet inte godkänd legitimationshandling i Sverige.är en
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behövlig f°ar från fall till fall. Om föraren eller befálhavarenavgöras
företer eller handling vilken hans identitet framgårpass annan av
torde någon utredning inte behövas, givetvis förutsatt intedetatt
finns skäl betvivla handlingens autenticitet. Om föraren elleratt
befälhavaren endast lämnar muntliga uppgifter bör uppgifterna
naturligtvis normalt kontrolleras, exempelvis folkbokföringsre-mot
gistrct eller körkortsregistret såvitteller utländska förare elleravser
befälhavare kontakt med aktuella myndigheter i förarens ellergenom
befälhavarens hemland.

5.8.8 Skyldigheten medföra dokumentatt m.m.

ovanSom framgått skall då punktskattepliktiga förflyttas inomvaror
enligtEU bestämmelserna skatteuppskov ledsagardokument ochom

i förekommande fall bevis ställd säkerhet medfölja transporten.om
Enligt vår uppfattning bör föraren eller befälhavaren skyldig attvara

transportentillse föreskrivna dokument medföljer Föraren elleratt
befalhavaren bör också skyldig vid transportkontroll iattvara
förekommande fall tillhandahålla beskattningsmyndigheten doku-

Ett undantag bör dock beträffande befälhavarementen. göras
transportmedel i yrkesmässig trafik befordrar andra transportme-som
del, containrar eller tankar; det skulle föra alltför långt åläggaatt
exempelvis befälhavaren bilfärja hundratalsmed transportme-en

skyldigheterdel ombord ovannämnda
Vi föreslår således förare eller befälhavare skall skyldigatt vara
tillse föreskrivna dokument medföljer och iatt att transporten att

före-kommande fall tillhandahålla beskattningsmyndigheten
dokumenten vidare undantag från dessa skyldigheter skallsamt att

för befälhavare transportmedel i yrkesmässig trafikgöras som
befordrar andra transportmedel, containrar eller tankar kap.se 2

lagförslaget.7 §

avsnittSe 2.2.
2 den skattskyldigeAtt har för dokumenten medföljerett att tran-ansvar

följer de föreslagna bestämmelserna transporttillägg,sporten av om se
avsnitt 10.5 6 kap. i lagförslaget.1 §samt

kap.l § lagförslaget finns4 definition begreppet befälhavare.en av
4 Angående skyldigheten anmaning avsnitt 12. 10.3.att stanna se
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vid kontrollenmedverkanenskildes5.8.9 Den

kontrolleratföraren tilltransportkontrollagenEnligt 4 § transport-är
beskattningsmyndigheten lämnafrånpå förfråganmedel skyldig att

för deskattskyldigkanellerupplysningar är antas varaom vem som
ochuppdragsgivaretransporterade är varomasvem somvarorna,
och tillhanda-upplysningarövrigt lämnadestination iävensamt att

för beskattningen.betydelsehandlingar kan hahålla medförda som
upplysningsplikten.kopplad tillsanktionfinns dock inte någonDet

förupplysningspliktmotsvarandeföreslåVi har övervägt att en
ogörligtdock funnit detbefälhavaren. Vi harföraren eller attvara

samtidigt uppfyllerocheffektivanågra sanktionerutforma ärsom
sanktioneradickeoch förutsebarhet;rättssäkerhetrimliga krav en

någon uppgift.fyllavår mening inteupplysningsplikt skulle enligt
transportkontrollageniuppgifter 4Utmärkande för de §nämnssom

verkligenbefälhavarenföraren ellerinte kan klarläggasdetär att om
obstruktionframstårNågotkunskap eller inte.besitter som ensom

kunskap desaknarhankan mycket väl berofrån hans sida att om
förhållandena. befälhavarenföraren ellertordeNormalträtta sett

destinationsort,och derasvarifrån transporteratsveta menvarorna
förbarahan kanskesjälvklart han det;det inteär vetatt ansvarar en

ellergäller frågantransportsträckan. detbit När ärsomom vemav
tillkommertransporteradeskattskyldig för dekan antas varornavara
fall knepigmångamåste ibefälhavarenföraren eller göraatt en

adekvatbedömning för kunnajuridisk sätt.ettatt svara
problemställ-kommersvårigheternaTill de angivna ävenovan

fall där detEuropakonventionen. Iirörande artikel 6ningar är
problemati-blirskattskyldigbefälhavaren självföraren eller ärsom

falli sådana kunnaskatteutredning skullesärskilt tydlig.ken En
Påbrottsutredning.parallellt medkomma bedrivas motsvaran-att en

sådanaenskilde iborde denvid andra skatteutredningarde sätt som
uppstått. Eftersom det kanbrottmisstankefall ha tiga närrätt att om

befälhavaren lämnatföraren ellerförhand, innansvårt attvara
misstänkt förhan skattskyldig ellerupplysningar, bestämma ärom

1 Frankrike avsnittJämför uttalande i fallet FunkeEuropadomstolens mot
5.3.2.2 ovan.
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skattebrott det också svårt använda den modell Skattekontroll-är att
utredningen förordade för andra skatteutredningar där det redan är
fastställt skattskyldig. Föraren eller befälhavaren kanärvem som
nämligen sina uppgifter komma peka sig själv elleratt utgenom
också helt skattskyldig. I fall där det saknasetten annan person som
ledsagardokument hans uppgifter kanske den enda utgångspunktär
myndigheten har. Att med straffbestämmelse tvinga föraren elleren
befälhavaren vissa uppgifter och i efterhandatt prestera säga att
dessa uppgifter pekar honom brottslig torde strida artikelut motsom

Övervägande62. skäl talar därför för det inte bör införasatt en
straffsanktionerad upplysningsplikt. Eftersom anförtssom ovan
inte icke sanktionerad upplysningsskyldighet skulle fyllaattanser en
någon uppgift, har valt inte föreslå någon bestämmelseatt om
upplysningsskyldighet för förare eller befälhavare.

Att enskild inte får hindra eller försvåra myndighetsutövning,
exempelvis transportkontroll, följer framgårsom en som av-

rätt3redogörelsen för gällande bestämmelserna i kap.17 BrB.av-
Någon ytterligare reglering i denna del torde inte behövas. Däremot
kan intedet följa dessa bestämmelser enskild harattanses av en
skyldighet delta aktivt exempelvis låstaatt öppnaattgenom
transportmedel eller igenspikade lådor eller bereda myndigheten
tillträde till enskild plats. Enligt vår mening skall sådan skyldigheten
åligga såväl förare eller befälhavare till skallägaresom vara som
kontrolleras och eller nyttjanderättshavare till enskild platsägare där
transportkontroll dessa skall också förgörs; denpersoner ansvara

behövs för punktskattekontrollentransport församtav vara som
uppackning och återinpackning skyldigheterDessa skallav vara.
dock givetvis åligga den enskilde endast i den utsträckning hansom
förfogar egendomen eller platsen. förareEnöver exempelvisär
självklart inte skyldig låsa fordon det han självatt änannatupp som
har för se 2 kap. lagförslaget.8 §ansvaret

l märkaAtt skattebrott enligt skattebrottslagen2 § l97l:69är att endast
blir aktuellt någon muntligenpå uppsåtligen lämnar oriktignär sätt änannat
uppgift till myndighet eller underlâter till myndighet lämna deklaration,att
kontrolluppgiñ eller föreskriven uppgiñ. vidare innehålletSe iannan om
skattebrottslagen avsnitt 9.3.4.
2 Jämför Europadomstolens slutsats i fallet Funke Frankrikemot samt

RÅRegeringsrättens uttalande i 1996 ref. 97 avsnittse 5.3.2.2 och 5.3.2.3
ovan.
3 Se avsnitt 5.6.
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Allmänt lokalkontroll5.8.1O om

uttalasI förarbetena till transportkontrollagen den kontrollbefo-att
genhet beskattningsmyndigheten får lagen komple-utgör ettgenom

till de övriga kontrollbefogenhetema revision m.m.,ment som
täcker och fasta driftsställen.kontroller exempelvis upplagav
Kontroller enligt transportkontrollagen får endast avse varor som
befinner sig under dokument medförs vidtransport samt som

befinnerDå inte under sig iärtransport. transport utan ettvarorna
skatteupplag skall således i ställeteller lagras platsannan

sedvanliga skattekontroller tillämpas. Med stödbestämmelserna om
företa bl.a.dessa bestämmelser kan beskattningsmyndighetenav

deklarations-skatterevision. Skatterevision företas normalt hos den
uppgifts-eller uppgiftsskyldige för kontroll deklarations- ellerattav

skyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt. Om lagändring görs
presenteradezvåra SOU förslag kommer detenligt i 1996:79 att vara

möjligt företa skatterevision hos tredje och revideraattatt man
löpande beskattningsperiod. Skatterevision eftersökande ochsamt

kan med stödomhändertagande handlingar dessutom göras avav
tvångsåtgärdslagen3. ifrågasättas dessakan emellertidDet om

utgångspunk-befogenheter tillfyllest. det gäller revisionerNärär är
revision skall ske i samverkan med den reviderade. Dennaattten

reviderade skallsamverkan kommer till uttryck bl.a. i denatt
ske. revisionunderrättas i förväg revision skall En utanattom

förreviderade kan endast inomsamverkan med den göras ramen
Även revideradetvångsåtgärdslagen. vid sådan revision skall denen

ske det inteerhålla underrättelse i förväg revision skallatt omom
undanhålla ellerfinns påtaglig risk den reviderade kommeratt atten

förvanska får besiktigas.det granskas, inventeras eller För attsom
sådan föreligga enligt förarbetenasabotagerisk skall krävs det att

skallrisken skall kunna beläggas i det enskilda fallet; det finnas
kannågon konkret omständighet talar för sabotagerisk. Mansom

brukarsåledes nöja med konstatera det allmäntinte sig settatt att
sabotageriskenföreligga sabotagerisk i viss situationer;typen av

måste individualiserad.vara
genomföras krävs såledesSkatterevision skall kunnaFör att

förvägantingen det finns reviderad underrättas iatt som omen
och till sig revisionenrevisionen samtycker eller motsättersom -

Prop. 1995/962197 12-13.s.
2 Se SOU 1996:79 64 och 67 1996/97: 100 477samtss. prop. s.
3 avsnittSe 55.12.
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eller det finns i det enskilda fallet belagdatt sabotagerisk. När deten
gäller punktskattekontroll alkoholvaror, tobaksvaror och mineral-av
oljeprodukter torde inte alltför sällan den situationen uppkomma att
beskattningsmyndigheten endast har vetskap eller misstankar attom
det finns obeskattade punktskattepliktiga i viss lokal. Manvaror en

inte skattskyldig förvet ellerär ägervem som varorna vem som
Myndigheten kanske inte heller eller harägervarorna. vet vem som

nyttjanderätten till den lokal finns Så skulle exempel-som varorna
vis kunna fallet då last cigarretter hittats i gömställe ellerettvara en
myndigheten fått konkreta uppgifter försäljning punktskatte-attom av
pliktiga mineraloljeprodukter tillfälligt sker från visst ställe. En
liknande situation skulle kunna uppstå då beskattningsmyndigheten

utnyttjande sådana spaningsliknande befogenhetergenom av som
införasföreslår skall kunnat följa last punktskattepliktigaen av varor

till viss plats. I dessa situationer torde det inte alltid möjligt attvara
tillämpa revisionsreglema. finnerMan inte någon samverka med,att
eller också den befinner sig påär platsen inte behörigperson attsom
lämna samtycke. Enligt vår mening skulle det nämligenett krävas att
samtycke kunde inhämtas från samtliga berörda, det vill såvälsåga

tillägaren eller nyttjanderättshaxrarenägaren till lokalenvarorna som
eller området fanns på. Det torde ofta sig olikarörasom varorna om

vilka eller flera i många fall okända. Det inteärpersoner ärav en
heller säkert i alla fallde där behörigt samtycke praktiskaatt man av
skäl inte kan inhämtas kan påvisa sabotagerisk föreligger. Det kanatt
exempelvis svårt i det fallet då det finns på platsenvara en person som
samtycker, det framgår skulle behöva inhämta samtyckeattmen man

ytterligare, okändaav personer.
Vi föreslår därför bestämmelserna sedvanlig skattekontrollatt om

och transportkontroll skall kompletteras med bestämmelseen som
beskattningsmyndigheten befogenhet inom förger att ramen en

punkt-skattekontroll eftersöka punktskattepliktiga det finnsvaror om
skälig anledning punktskatt beträffandeatt inteanta att ärvarorna
betalad i Sverige eller i laga ordning ställd säkerhet beträffandeatt

saknas eller inte kan infrias lokalkontroll, kap.2 9 §varorna se
första stycket lagförslaget. Vi föreslår vidare sådan lokalkontrollatt
skall företas i lokal därtill hörande enskild plats där detsamt
finns skälig anledning punktskattepliktiga yrkes-att anta att varor
mässigt avsänds, tillverkas, bearbetas eller förvarastas emot, 2 kap.
10 lagförslaget.§ För lokalkontroll skall krävs såledesatt göras

det stadgas i såväl 2 kap. 9 kap.att § 2 10 uppfyllt.§ ärsom som

1De särskilda kontrollbefogenhetema behandlas i kapitel
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endast i deskall tillämpaslokalkontrollBestämmelserna om
revisionsreglema.tillämpa Dettamöjligtdå det intesituationer är att

stycket.andrakap. 9framgå direkt lagen se 2 §skall av
kan fastställabeskattningsmyndigheten i förvägde fallI att

och ellertillberörda, det villsamtliga ägarensäga ägaren varorna
område därdetlokal ellernyttjande-rättshavaren till den varorna

beskattningsmyndighetenkontrollen börinte sigfinns, motsätter
lokalkontrollenfall börkontrollen.beslut Ikunna fatta annatom

avsnitt 13.53.vidaredomstolsprövning,underkastas se

vidskyldigheterochBefogenheter5.8.1

lokalkontroll

vidskall habeskattningsmyndighetenkontrollbefogenheterDe som
iutformadelokalkontroll bör sättstort sett samma somvara

myndig-föreslår därförVitransportkontroll.vidbefogenhetema att
kan finnas;punktskattepliktigundersöka därheten får utrymme vara

tankcontainertransportmedel,undersökakunnamyndigheten skall
,hörandepå därtilllokal ellerfinns i dentransporthjälpmedeloch som

föreslår vidareVigenomförs.kontrollenenskild plats där att
ochpunktskattepliktigpåträffadundersökamyndigheten skall vara
ocheftersökamyndigheten kunnaVidare skallden.ta prov

ställd säkerhetoch bevisledsagardokumenteventuelltgranska om
beskattningen.betydelse förkan hahandlingsamt somannan

teknisktanvändagranskningen kunnavidskall ocksåMyndigheten
Härvidlagförslaget.kap. llfinns i lokalen se 2 §hjälpmedel som

tekniskaendast devid revisionerskall sättsamma som --
för tillgodosebehövsanvändasoch sökbegrepphjälpmedel attsom

genomförasåtgärden inteskallåtgärden. Vidareändamålet med
lagförslaget.kap. 16via telenätet se §1

för lokal-platsenbefinner sigdenföreslår vidareVi att som
ellersiglegitimeraskyldigkontrollen skall annatattvara

dock åvilaskyldighet böridentitet; dennasingodtagbart styrkasätt
sambandsådanthagrund kanskäligendast ettantassomperson

kanidentitethanskännedomkontrolleradmed att avvaraomvara
kontrollen lagförslaget.kap.2 12 §betydelse för se

tillinnehar nyttjanderättenellerdenföreslår ocksåVi ägeratt som
skalltilllokalkontrollden plats där ägaregörs samt vara som

1 identifieringsskyldighet i kapitel 16.beträffandeförslagJämför med vån
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container,transportmedel,skyldigskallkontrolleras öppnaattvara
tillslutitsharlåst eller annattransporthjälpmedelochtank ärsom

skyldigocksåskallHan attbehållarelådor, varasätt samt m.m.
skallenskild plats. Hanlokal ochtillträde tillmyndighetenbereda

Kontrollåterinpackningochuppackningförvidare vara.avansvara
inträffadockkanDetplatsen.normalt kunnatorde görasvaraav

kon-förflyttasmåstepunktskattepliktig attpåträffadatt varaen
tillHärvid börgenomföras.kunna ägarenskalltrollen varavaran

för långtförameningenligt vårskulledetföransvarig transporten;
Påtill lokalennyttjanderättshavarenellerålägga ägaren ansvar.att

låsaskyldighetemaskalltransportkontrollvid attsätt somsamma
i denendastgivetvis gällaför packningoch transportsamtsvaraupp

ellerförfogarenskildedenutsträckning över utrymmet egen-som
lagförslaget.kap. 13se 2 §domen

bostäderberörKontrollåtgärder5.8.l2 m.m.som

uteslutasdet intekan transport-i avsnitt 5.8.1 attSom konstaterats
i enskildsintrånginnebärakanåtgärderomfattakankontroller som

Europakonventio-iartikeloch 8RFkap. 6skydd enligt 2 §tillrätt
framgåttlokalkontrollema;föreslagnagäller deDetsamma somnen.
uteslutasexempelvis intekan detNiemietz-falletförredogörelsenav

intrånginnebäraverksamhetslokal kanikontrollåtgärd ettatt enen
avsnitt 5.8.1anförts iVadför sitt hem.till skyddenskildsi rätt som

gällerkontrollernödvändighetenochändamålet förbeträffande av
lokalkon-föreslagnaoch detransportkontrollemabådenaturligtvis
utövandetnaturligtvis vidmyndigheternaförty måsteIcketrollema.

kontrollåtgärdemabeaktapunktskattekontrollverksamheten attav
integritetsintrång.innebärakan

särskiltgivetvisintegritetenintrång iför storRisken är om
Lokalkontroll skallbostadsutryrnmen.berörkontrollåtgärdema

detanledningskäligfinnsdet attlokaler där antai attföretas
tobaksvaroralkoholvaror,hanteringyrkesmässigförekommer av

olikasigdettordeNormaltmineraloljeprodukter. röraeller sett om
uteslutaskan dock inteDetverksamhetslokaler, lager attslag etc.av

lokaliomfattakommalokalkontroll kan utrymmenatt somenen
detförekommavidarekanbostad. Det attanvändsockså som

undersökning iförföremåloch blirtransportmedel stoppas ensom
kankontrollenbostad;också användstransportkontroll exem-som

husbil.ipelvis görstransport ensomavse en
omfattar begreppetavsnitt 5.8.6 äveniSom utrymmesagts ovan

bruk.privata Detför sittanvänderenskildhandresgodssådant som

l7-08|58
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föreligger naturligtvis påtaglig risk för integritetsintrång i deävenen
fall kontroll innefattar undersökning vissa slag handres-en en av av

såsomgods, handväskor.
Det självklart beskattningsmyndigheten sitti kontrollarbeteär att

skall beakta risken för integritetsintrång särskilt i deatt är stor ovan
nämnda situationema. Att så skall ske följer den föreslagnaav
proportionalitetsbestämmelsen se kap.l 8 lagförslaget.§ Ju större
det intrång eller i övrigt kontrollåtgärden innebär för denmen som
enskilde desto måste skälen för åtgärdenär, Det ocksåtyngre ärvara.
självklart myndigheten skall vinnlägga sig kontrollen skallatt attom
innebära enskildel.minsta möjliga för denmen

5.8.13 Undantagande handling från kontrollav

Som framgått redogörelsen för gällande har enskild möjligheträttav
begära handlingar skall undantas från granskning såväl vidatt att

åtgärder enligt tvångsåtgärdslagen vid skattekontroller skersom som
Skattemyndigheteni samverkan mellan den enskilde och Vi anser

enskild bör ha möjlighet begära handlingar skall undantasatt att att
också från och lokalkontroller. Vi föreslår därförtransport- att
bestämmelser med motsvarande innehåll bestämmelsernasom om
undantagande handling i tvångsåtgärdslagen införs beträffande deav
föreslagna och lokalkontrollema l kap.se 13 15 §§,transport- -

kap.9 kap.2 § 12 och lagförslaget.5 6 §§samt

5.8. 14 Särskilda bestämmelser beträffande

verkställighet

rätt3Som framgår redogörelsen för gällande kan den vägrarav som
förrättningsman inträde dömas till böter. åligger såledesDet enskild

bereda myndighetsutövande tjänstemän tillträde; detta gälleratt även
låsta Dessutom enligt kap.2 8 och 13 lagförslagetutrymmen. är
enskild vid och lokalkontroll bl.a. skyldig låstatransport- öppnaatt

Myndigheten kan dock inte alltid räkna med bliutrymmen. att

1 RÅRegeringsrättensSe uttalanden i 1996 ref. beträffande97 kontrolläven
i verksamhetslokal också bostad avsnitt 5.3.1.5.seutgörsom
2 Se avsnitt 55.12.
3 avsnittSe 5.6.
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kontroll detvill företalåstainsläppt i de utrymmen mansom
ellerlåsakanbehörig platsenfinns någonkanske inte upp,som

bestämmel-ochstraffbestämmelsenenskilde kanskeden vägrar trots
beskattningsmyndig-därförföreslårVikostnadsansvar. attomserna
behörighetskall halokalkontrolloch öppnaheten vid atttransport-

låsttransporthjälpmedelcontainer, tank eller ärtransportmedel, som
lokaltillträde tillbereda sigtillslutitseller har sätt attannat samt

ocksåföreslårVienskild plats.och tillbostad attinte ärsom
container,transportmedel,förseglabeskattningsmyndigheten skall

Nyssnämndaenskild plats.lokal ellertransporthjälpmedel,tank,
finns ibehållarelåda,också gällabefogenheter skall somm.m.

enskild platsochtank i lokalellertransportmedel, container samt
lagförslaget.se 2 kap. 14 §

lokalkontroll kaninte uteslutaskan detSom attsagts enovan
användsocksålokalsådaniomfattakomma utrymmenatt somen

lokalkontrollersig intei och föravsiktenbostad är attäven omsom
föra fördetmening skulleEnligt vårprivatbostäder.skall igöras
lås ochbefogenhetbeskattningsmyndigheten öppnalångt attatt ge

mån detdeni bostäder. Ilåstatillträde tillbereda sigeljest utrymmen
i bostädertill låstasig tillträdeberedakan bli tal utrymmenattom

polis.biträdasbeskattningsmyndighetenbör av
kap.i l 8 §proportionalitetsbestänmielsenallmännadenAv

sigoch beredalåsabefogenhetenlagförslaget följer attatt upp
detanvändas endastfårtillslutna ärtillträde till utrymmen om

användan-uppnåsOm syftet kannödvändigt.oundgängligen genom
avvaktanförsegling iåtgärd,mindre ingripandede attsomav en

tillgripas.åtgärdskall givetvis dennainfinner sig,behörig enskild
situationerikomma tillockså kunnatordeFörseglingsinstitutet nytta

omöjligt ellerdetochmåste avbrytaspågående kontrolldå ären
kontrolleras.skallflytta detolämpligt att som

enligtfår åtgärderför gällanderedogörelsenSom framgår rättav
och kl. 08.00kl. 19.00verkställas mellantvångsåtgärdslagen inte om

härför. vår mening börEnligtsärskilda skälföreliggerdet inte
platsenskildtransportkontrollerbeträffandemotsvarande gälla

kvälls-kontrollgenomföraskälSärskildalokalkontroller.och att
platsergenomförasskalldå kontrollennattetid kan föreliggaeller

ocksåkanDetellerverksamhet kvällenbedrivsdär det natten.
finnsdetkontrollgenomförasärskilda skälföreligga att enomen

finnaskommerkontrollera intevillmyndighetendetrisk attatt som
Befogen-genomföra kontrollen.medkvar längre väntar attmanom

1 avsnitt 5.5.12.Se
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heten måste givetvis användas med försiktighet, särskilt kon-om
trollen skall genomföras i lokal också används bostad.en som som
Hänsyn till kravet proportionalitet mellan åtgärden och syftet med
densamma tidigare särskiltär betydelse i sådananämnts storsom av
situationer.

5.8.15 Protokollföring och bevis verk-över

ställighet

Som framgår avsnitt har5.5.l6 enligt förvaltningslagen15 §av
myndigheter viss skyldighet föra anteckningar uppgifteratt om som
tillförts ärende på i handlingar. Vi dock detsätt ånannat attanser -
med hänsyn till flera åtgärderde föreslår tämligenatt ärav som av
långtgående skall finnas särskild bestämmelse beträffandenatur en-
protokollföring. Denna bestämmelse främstbör sikte deta mer
integritetskränkande kontrollåtgärdema, nämligen transportkontroll
på enskild plats och lokalkontroll. detNär gäller de transportkon-
troller genomförs plats inte enskild plats torde detärsom som
räcka skyldighet föra protokoll föreligger då punktskatteplikti-att att

påträffas.ga varor
Vi föreslår således bestämmelse enligt vilken det vid transport-en

kontroll och lokalkontroll skall föras protokoll, med det undantaget
det beträffande transportkontroller genomförs platsatt som som

inte enskild plats behöver föras protokollär endast punktskatte-om
pliktiga påträffas kap.se 9 4 första stycket lagförslaget.§varor

Av protokollet skall framgå beslutet verkställts, vilkavar som
närvarade vid kontrollen, kontrollen påbörjades ochnär avslutades

vad genomsökts, resultatet kontrollen, beslutsamt som av om om
fattatsomhändertagande och betydelse förekommitannat av som

vid kontrollen kap.se 9 andra4 stycket lagförslaget.§ Annat av
betydelse kan exempelvis det enskildeden anför vidvara som
kontrollen beträffande ägarförhållanden, skattskyldig-transportsätt,
het Anteckning bör alltid beträffandegörasm.m. person som
myndighetens begäran identifierat sig; anteckningen bör omfatta
uppgift vilket identifieringen gjorts.sättom

Vi föreslår vidare det vid verkställighetsättatt samma som av
beslut enligt tvângsåtgärdslagen skall utfärdas bevis verkställig-över
het beslut transportkontroll, lokalkontroll, omhändertagandeav om

1 Våra förslag beträffande omhändertagande i kapitelpresenteras
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skattebeslag till denbeviset skall överlämnasoch attsamt som
Vidstycket lagförslaget.kap. förstaåtgärden se 9 5berörs §av

dock bevisplats skallplats enskildtransportkontroll änannan
påträffats ellerpunktskattepliktigutfärdas endastbehöva omvaraom

beslutetinnehålla uppgiftBeviset skallenskild begär det. om var
kontrollennärvarade vid kontrollen,vilkaverkställts, närsom

beträffandegenomsöktsoch avslutades, vadpåbörjades samtsom
omhändertagits och beslutvadomhändertagandebeslut omsomom

stycketkap. andrabeslagtagits 9 5skattebeslag vad se §som
lagförslaget.

direkt berörsdenåtgärdenMed den berörs avsomavsesavsom
måsteexempelvis dendet villsjälva åtgärden, säga svarasom

lokalkontrollellervidmedverkafrågor eller sätt transport-annat
i skatte-omhändertas ellersådan egendomtill tasägarensamt som

beslag.

1 i avsnittskattebeslagförslag beträffandeVåra presenteras
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Omhändertagande,6

ochskattebeslag
skatteförverkande

beskattningsmyndighetenbestämmelseEnFörslag: som ger
tank,container,transportmedel,omhändertamöjlighet att vara,
skallOmhändertagandetinförs.handlingtransporthjälpmedel och

endasthandlingaroch beträffandetillfälligt görasänannatvara
Omhändertagandepunktskattekontrollen.behövs fördet avom

i be-handlingen behövstidunder denfår beståhandling även som
LSE,lagförslag LPP,enligt vårtärendeni mål ellervishänseende

LTS.LAS eller
ochskattebeslagfatta beslutmöjligheterinförsVidare att om

och skatte-för skattebeslagFörutsättningarnaskatteförverkande.
beträffandepunktskattframgårinteförverkande detär attatt varan

iställtsbeträffandesäkerhetSverigebetalad iär samt att varan
ellerskatteförverkandeBeslutinfrias.laga ordning och kan om

beträffan-punktskattframgårfattas detskattebeslag får inte attom
beträffandepunktskattSverige ellerbetalas ide inte skall omvaran

rätt f°ar inte hellerskatteförverkandeBesluti tid.erläggs omvaran
punktskattenbetalaanståndtid för vilkenunder denfattas att

betalning.tillförfallitpunktskatten intemedgivits eller om
skattebeslaginte beslutdockMedgivet anstånd hindrar att om

fattas.
förfinns möjlighetskatteförverkandefråganVid prövning av

fåbegäraför skattebeslagföremålegendomden attattärvars
skatteförverkas.skallför egendomeniställetbetala lösen att

beräknasskatt kandenSkatteförverkandevärdet får somavse
fyrtiomed tilläggpunktskattepliktigapå debelöpa ettvarorna

Punktskatte-haft.for förfarandetde kostnader statenprocent samt
ochtankartransportmedel, containrar,pliktiga transport-varor,

första handskatteförverkande. Iförföremålhjälpmedel kan vara
skatteförverkas.punktskattepliktigaskall dock varor

omhändertagenförvaringbestämmelserSärskilda avom
beslutinförs. Näregendomskattebeslagtagenrespektive om

skatteförverkadekraft får denvunnit lagaskatteförverkande
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egendomen säljas. Försäljningsintäktema skall användas för att
betala det fastställda skatteförverkandevärdet. Särskilda regler om
avräkning försäljningsintäkter återbetalningochav m.m. av
överskjutande intäkter föreslås också.

Bestämmelser förtida försäljning egendom ärom av som
föremål för skattebeslag införs. Förtida försäljning skall kurma ske
i två fall, nämligen dels skattebeslagtagen egendomnär är utsatt
for försämring eller värdenedgång, dels kostnaderna förnärarman
förvaringen uppgår till betydande belopp i förhållande till egendo-

värde.mens
Skyddsbestänrmelser för införs dels möjlighet tillägare genom

jämkning vid skatteförverkande, dels bestämmelsergenom om
förskydd godtroende ägare.

Inledning1

Förverkande innebär egendom tvångsvis och ersättningatt utan tas
ifrån Förverkad egendom tillfaller i allmänhet För-ägaren. staten.

straffrättenl.verkande egendom fylla viktig funktion inomav anses en
Genom förverkande kan den brottslige fråntas vinningden han fått

brottet. Vidare kan farlig egendom varit föremål för brottgenom som
oskadliggöras förverkande. Slutligen kan förverkande ettgenom vara
användbart komplement till straff eller påföljd medelett attannan som

följderna brott kärmbara för gärningsman. För-göra ettav mer en
verkande sker antingen viss förklaras förverkadegendomattgenom
sakförverkande eller värdet egendomen förverkas ochattgenom av

viss förpliktas detta värde värdeförverkande.att utgeperson
beslag innebärEtt typiskt någon myndighets-sett att ettgenom

beslut tvångsvis och tills frånhändsvidare besittningsrätten till ett
föremål. någon slutgiltigtFör skall berövas äganderätten tillatt ett
beslagtaget föremål krävs det beslagtagna förklaras förverkat. Iatt
svensk lagstiftning förekommer dessutom bestämmelser som ger en
myndighet tillfälligt omhänderta föremål, under vissarätt att ett

förutsättningar,angivna för genomföra kontroll.t.ex. att en

1 Bestämmelser förverkande finns isåväl BrB i specialstraffrätten.om som
Förverkande grund brott sker i allmänhetpå förverkandeförklaringav genom

domstol eller godkännande strafföreläggande eller föreläggandeav genom av
ordningsbot.av
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utredningarsamband medförekommande ivanligtBeslag är av
tullkon-samband medofta iuppdagasSådana brottVSL.enligtbrott

Oftast gällerdå allmänhetmeddelas ibeslagbesluttroll och genast.om
ellervanismugglingföremål förvaritden egendombeslagsbeslutet som

iföremålbeslagocksåibland läggstill sådant brott,försök men
bokföringsmate-ochfakturorsyftebevissäkrande t.ex.enbart annat

lagföring.ochbrottsutredningenförbetydelsekanrial senaresom
iBeslagskattebrott.egendomförverkamöjligtinteDet attär g.a.

förekomma.syñe dockbevissäkrande kan
varit inriktaddelhar tilltransportkontrollagenKritiken stormot
kvarhålla lastenmöjlighetbeskattningsmyndighetenden inte attatt ger
Jämförelser harkontrollerat den.ochmyndighetenefter stoppatatt

ochtullagenenligtförfogarmöjligheter tullenmed dedärvid gjorts över
intelagen dennaskäl tillförarbetena tillVSL. I attsomangavs

bestämmelsersådanainförandetbeslagsbestämmelserinnehöll att av
lämpligtansågsdärför inteoch detövervägandenkräver attnoggranna
dockuttaladessammanhanget. Detförevarandei det attinföra dematt

utreddesfråganförutsattesdet att oss.av
införandeeventuelltställning tillskall kunnaFör etttaatt avman

förhållersådana reglerhurmåste först utredasbeslagregler om m.m.
Även lagbestärnmelser-svenskaEuropakonventionen. detill ochsig RF

straffrätteninomförverkandeochomhändertagande, beslagna om
tvångsåtgärdsla-helhetsbild måstemåste undersökas. För ävenatt en

beröras.betalningssäkringslagenochgen

Regeringsformen6.2

finnsrättigheterfri- ochgrundläggandeandra kapitelI RF:s enom
nämligenegendom,sikte medborgaresdirektbestämmelse tarsom
förfaran-sådantellerexpropriationskyddbestämmelsen annatmotom

skydd viddock ingetbestämmelseRF. Dennase 2 kap. 18de § ger
egendom.förverkandebeslag eller av

retroaktivförbudfinnsstycket RFförstakap. 10I 2 § motett
visskriminaliseringgäller bådestrafflagstifüiing inskrivet. Detta av

brottspåfölj-deinte endastStadgandet gällerbrottspåföljd.ochgärning
BrBz särskildaockså andrai kap. 3räknas l §der utanuppsom

1995/96: 197 11.Se s.prop.
2 skyddstillsyn ochVillkorlig dom,fängelse,Brottspåföljdema böter, över-är

särskild värd.lárrmande till
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rättsverkningar brott. sådan rättsverkan brottEn enligt kap.lärav av
8 förverkandeBrB egendom.§ av

6.3 Europakonventionen

6.3.1 Skyddet för äganderätten i artikel i första1

tilläggsprotokollet

Frågor inskränkningar i äganderätten behandlas inte i Europa-rörsom
konventionenkkonventionen i första tilläggsprotokollet till Iutan

artikel till första1 tilläggsprotokollet följande.stadgas

Envarfjzsisk eller juridisk till egendom skallsinrättpersons
lämnas okränkt. berövasIngen må egendom detsin iänannat
allmännas och under de förutsättningarintresse angivas isom
lag och folkrättens allmänna grundsatser.av

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke statsen
genomföra sådan lagstiftning finner erforder-rätt att statensom

lig för reglera nyttjandet egendom överensstämmelseviss iatt av
med det allmännas eller för säkerställa betalningintresse att av
skatter och andra pålagor eller böter och viten.av

En åtgärd syftar till någon skall kunna berövas sin egendomattsom
lagmåste stå i överensstämmelse med och ske i det allmännas intresse.

Även inskränkningar i nyttjanderätten till fast egendom måste ske i det
allmännas intresse.

Europadomstolen har framhållit artikel innehåller olikalatt tre
regler. Den första fastslår principen egendom skall respekterasatt
första styckets första mening, den andra uppställer villkoren för att
enskild skall berövas sin egendom första styckets andra mening
och den tredje behandlar inskränkningar i enskilds utnyttjarätt att
egendom andra stycket; reglerna inte fristående från varandraär utan

sammanhangskall i Vid bedömningen brott artikelett motses av om

1 Tilläggsprotokollet den 20 till europeiska1952 den konventionenmars
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande ñihetema
första tilläggsprotokollet.
2 I avsnitt 5.3.1.2 finns rekvisitet överensstämmelse med lag beskrivet.stå i
3 Se exempelvis Sporrong Lönnroth Sverige och James mfl.mot mot
Storbritannien.
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rimligföreliggertill detställningmåsteföreligger1 ta enomman
eftersträvasoch de målde medelbalans mellan använts enavsomsom

enskilda intressenochmellan allmännaförhållandet ärochstat om
harutgångspunktendockbedömningdennarättvis; i ettatt statenär

"f,ofwide"atolkningsutryrnme appreciationmarginstort

StorbritannienHandyside6.3.2 mot

Thebok,förverkandebeslag ochHandyside frågafalletI av enomvar
ansågsmyndigheterbrittiskaSchoolbook,Little Red varasom av

bl.a.vände sig till;publik bokenungdomligaför denolämplig läsning
kringfrågorlångt avsnittsidorboken tjugosexinnehöll ett om

brutitStorbritanniengällandemålet gjordes bl.a.sexualitet. I motatt
beslutetochböckernabeslutet beslagtavad avsåg bådeartikel attl att

böckernabeslagtabeslutetoch dem. Eftersomförverka förstöra att
böckerna,användahindrade klagandenviss periodunderendast atten

förstaEuropadomstolenansågtill,fortfarandehan attägarevarsom
tillämp-egendom intemå siningen berövasdelen artikel 1 att varav

klagandensochbeslagsbeslutetkoppling mellanlig. fannsDäremot en
kundebedömningville.han Enmöjlighet nyttja egendomenatt som

inskränkningotillåtenbeslagsbeslutet innebarhuruvidadärför göras en
"...thesyfte,brittiske lagstiftarensanvända egendom. Deni rätten att

begränsninggodtagbardockmorals... ansågsofprotection vara en
Något brottallmännasdetomfattades begreppet motintresse.isom av

förverkaförekommit. Beslutetdärför inteEuropakonventionen hade att
förstaomfattasför sig kunnaansågs i ochböckernaoch förstöra av

sin egendom,må berövasartikel ingenmening i 1 attstyckets första
skedde i dethäranvändningenbegränsningeneftersom ävenavmen

förekommitbrottdomstolen ingetfarmallmännas intresse motatt
den delen.konventionen i

StorbritannienAgosi6.3.3 mot

till Stor-insmuggladeguldmyntgällde förverkandeAgosiFallet av
till guldmynten,Agosi,tyska bolagetbritarmien. Det ägaresom var

3 haräganderättenfrågor rörandeStorbritannien. Iexempelvis AgosiSe mot
i vissa andratolkningsutrymmeEuropadomstolen änett störregett staterna

avsnitt 5.3.4.Hoof Jämföroch 594.Dijkmåltyper se ävenvan s.van
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gjorde gällande smugglingen hade utförts och bolagetatt attav annan
Åtalsaknade kärmedom smugglingen. väcktes inte heller motom

företrädare för Agosi smugglama. Agosi klagade påinte detutan mot
urspnmgliga beslagtagandet godset, gjordes tullmyndighe-av som av

först på beslutet förverka och beslutetten, utan vägraatt mynten att
återlänma dem till Agosi.

Inledningsvis konstaterade Europadomstolen allmän principatt en
i alla skrivit under konventionen smuggelgods kundestater attsom var
förverkas. förverkaAtt smuggelgods fick godtagbaranses vara en
begränsning äganderätten i det allmännas intresse. beslutFör att ettav

förverkande skulle godtagbart det dock viktigt det i denattom vara var
interna lagstiftningen uppställdes krav samband mellan ägarens
beteende och lagbrottet. Med andra ord viktigtdet det i denattvar
interna lagstiftningen fanns möjligheter för helt oskyldig ägare,en

försiktigt och ansvarsfullt kunna tillbakaagerat ett sätt, attsom
godset. Vid bedömningen proportionaliteten i beslutet förverkaattav
guldmynten och inte återlämna dem det därför betydelsefullt attvar
fastställa kundedet engelska Agosi kunderättssystemet prövaom om

ha varit aktsam och det fanns något samband mellan bolagetsanses om
beteende och det lagbrott inträffat. Enligt engelsk kunderättsom en
enskild vända sig till administrativ myndighet, the Commissioners,en
efter the High Court förverkat beslagtaget gods. Myndighetenatt
kunde därefter bedömning omständigheterna återlänmaochgöra en av
godset till myndigheten fann skäl för detta. Enligt brittiskägaren om
lagstiftningen hade myndigheten vida möjligheter skälighetsbe-göraatt
dömningari enskilda fall l lagstiñningen i Customs288 and§ Excise
Act 1952 uttrycktes detta följ ande sätt:

The Commissioners they fitmay, as see
a
b subject such conditions, thinktheyrestore, to any, as

thing forfzited seized under the said Act...proper, any or

Myndigheten kunde således bl.a. bedöma hur i förhållan-ägaren agerat
de till brottet och befanns ha godtagbartägaren sättagerat ettom-

besluta godset skulle återlänmas till honom.att-
Domstolen gjorde följande bedömning.

Ihe62. Court finds therefore that the procedure available theto
applicant Commissionerthe refusalsagainst to restorecompany
the Kruegerrands dismissedbe inadequate forcannot as an one
the of the of the second paragraph ofrequirementspurposes
Article particular,In has been established that the Britishnot
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takenreasonablethateitherfailed account wastosystem ensure
theayfordapplicantof thebehaviourof the toorcompany

reasonable itsapplicant opportunity putto case.acompany

fråganomfattningi rimligmöjligtvaritdet hadeEftersom att om
rättsligtprövad ioch brottetbeteendebolagetssamband mellan ett

theinförförfarandeadministrativtStorbritannien -iförfarande i ett
ansåg Europa-domstolkundeCommissioners överprövas avsom -

mellan deavvägninggodtagbardet hade gjortsdomstolen att en
i förstaartikel 1Något brottenskilda intressena.ochallmänna mot

förekommit.hade intetilläggsprotokollet

StorbritannienAir Canada6.3.4 mot

beslutfråganuppkomStorbritannien attAir Canada ettfalletI mot om
flygbolagetbeslutmedkombinerat motflygplanbeslagta attettett

medöverensstämmelsestod iåterfick flygplanetpund000lösen 50
artikel

händelserradinträffandetill 1986perioden 1983Under gavsomen
rutinerAir Canadasflygbolagetfrågeställningartillupphov om

misstänktesinnehöll ellerförsändelserflygplats. FleraHeathrow som
dömdesAir Canadaanställdaoch tvånarkotika försvanninnehålla

tilland Exciseskrev Customsjuni 1986narkotikabrott. Iockså för
mycketsåsinTerminal ManagerCargo överflygbolagets attoroom

personal.Air Canadasbiståndmedi landetsmuggladesnarkotika av
decembersäkerheten. Iförbättrasvarsbrevlovade iAir Canada attett

påflygbolagsamtligatillbrevand Exciseskickade Customs1986
tänkbaraförvarnade demGatwick ochochHeathrowflygplatserna

Avflygplan.ombord derasupptäcktesolaglig importpåföljder om
någotförflygplan användesframgickbrevet att transporteraettatt om

deanvändamyndighetenskulleförverkas,kunde överväga attsom
inkluderadelagstiftningen; dettafanns imöjligheterrättsliga som

skickademånadflygplan. Senareförverkandeochbeslag sammaav
tidigareangåendeCanadatill AirbrevanaCustoms Excise nyttett

för-ytterligaretidpunkt försvannVidsäkerheten.brott mot samma
dröjdeoch bolagetCanadaAirkontrolleradeområdenfrånsändelser av

detta.andCustoms Exciseinformeramed att om
fannsHeathrow; i planetflygplanlandadeapril 1987Den 26 ett

cannabis tillinnehållavisade sigöppnadesdenförsändelse, närsomen
flygbolagetsnoterades ifelpund. Flera800 000värdeett av ca

numberbillthebl.akontrollrutiner;och airwaysäkerhets- var
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förfalskat och i flygbolagets datasystem saknades uppgifter om
försändelsen. Den maj beslagtog tulltjänstemännen flygplanet,l som

60 miljoner pund, med stöd paragraf och139 i141värt övervar av
1979.Customs ana Excise Management Act I beslutet attangavs

flygbolaget kunde återfå flygplanet det betalade avgift 50 000om en
pund. Något skäl för beslutet Air Canada,inte. betaladeangavs som
avgiften, överklagade beslutet och bifall till sin talan i the Highvann
Court. Domen ändrades dock the Court of Appeal.av

Air Canada gjorde i Europadomstolen gällande intrång iskettatt
bolagets äganderätt, både under den tid flygplanet varittemporärt
beslagtaget och bolaget varit betalapermanent att tvunget attgenom
lösen för återfå planet. Domstolen uttalade följande.att

the Government, with whom Commission32. For the agreed, this
involving deprivation of sincenot propertywas a case a no

transfer of ownership of the applicant aircraft had taken place.s
The and demand for be ofseizure payment to partwere seen as
the for the control of the of aircrajft which had beensystem use an
employed for the of prohibited drugs.import

The Court of the first33. observes, thewiew. insame
place, that the of the aircraft amountedseizure to temporarya

and did involve transfer of ownershiprestriction its noton use a
and, the second place, that the thedecision of Court of Appealin

condemn the forfeited did have the effect ofto property notas
depriving Air Canada of ownership the required for thesince sum
release of the aircraft had been paid. ---

addition, clear34. In from the scheme of the legislation
that the release of the aircraft subject the of ofto payment a sum

effect, taken furtherance of policyin inmoney was, a measure a
of seeking from bringing alia prohibitedcarriers interto prevent
drugs the United Kingdom. As such, controlamountedinto to a
of the of therefore second paragraph oftheproperty.use
Article which1 applicable theis in present case. ---

Domstolen konstaterade således Air Canada inte förlorat ägande-att
till planet, eftersom lösesurmnan betalats och bolaget återfåtträtten

detta. Både beslutet beslagta planet och beslutet lösesurnmaatt att en
skulle erläggas därför ingrepp i nyttjanderätten inteochattvar se som
i äganderätten. Andra stycket artikel därföri tillämplig.l var

Därefter gick Europadomstolen frågeställningen statensom
ingrepp flygbolagetsi nyttjanderätt stod i överensstämmelse med en

genomföra sådan lagstiftning den finner erforderligrättstats att som

1 avsnittSe 3.5.4.även
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med detöverensstämmelseiegendomvissnyttjandetför regleraatt av
bedömning:följandedärvidgjordeDomstolenintresse.allmännas

ofthe decisionfromclearthatfirst observesThe Court40.
theanaaircraftof theboth thethatAppealCourt of seizurethe

of faultof findingthe absenceof in orrequirement payment, any
withconformityapplicant,of thethe innegligence part wereon

of the 1979 Act.relevantthe provisions --- theconferredforfeitureofwidth of theWhile the41. onpowers
thestriking,of this Act§141 1byCommissioners section

subjectreleaseaircraft andapplicantsthe its toofseizure
whichexceptionalundoubtedly weremeasurespayment were
theaboutbring inorderresorted improvementin compa-toto an

followingtakenTheseprocedures.nys security weremeasures
involvedwhichofshipmenttheofdiscoverythe container,a

ofkilogramsholding 331irregularities,various transport
longthe latestincidentthis inMoreover,cannabis resin... awas

brought Airbeenwhich haslapsesalleged toof securityseries
of drugsillegalthe ininvolving importation toCanada s attention

particular,Inperiod 1983-1987...theduringKingdomUnitedthe
warnedhad been inwith otheralongCanadaAir Operators a-- goodsprohibitedwherethat,Commissionerstheletter from

theirconsiderwouldcarried, they exercisinghave been powers
offorfeitureandtheincluding1979 Act seizureunder the

aircraft.
thethatdoubtbebackground therethisAgainst42. nocan

combattinggeneraltheconformed intaken interesttomeasures
tramcking.international drug

beslutetochflygplanetbeslaget attkonstateradeDomstolen att av
kommaförmetoderlångtgåendemycketlösen attdetlämna motut var

debakgrundsäkerhetsproblem;flygbolagetsmedtillrätta mot av
vamingarnaochflygplanennarkotikamedmånga incidentema som

bekämpaförvidtagitsåtgärder,dock attgivits bolaget statens somvar
godtagbara.narkotikatrafik,internationell

kvantitetdenmarknadsvärdetbeaktathaEfter stora avatt av
meddettajämförtochplanetbeslagtagnadetfunnitscannabis som

kundeintebeslutetdomstolenstorlek fannlösenbeloppets att anses
ställningstagandei dettaför bolaget;betungandeoproportionerligt

Mednarkotikasmuggling in.förhindrasyftevägdes attäven statens
thisof in"...the State appreciationoch sbeaktande detta marginav
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" rättvis balans faira balance uppnådd i målet. Någotarea... var en
förekommit.brott artikel hadel intemot

6.3.5 Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH
Nederländernamot

falletI Gasus Dosier- und ördertechnilcF GmbH Gasus Nederlän-mot
utmätningzderna gällde frågan och försäljning maskinav en som en-

utländsk köpare åberopade äganderätt till i anledning skatte-av en-
skuld.

Den juni17 Gasus1980 order från nederländsktmottog etten
bolag, Atlas Junior Beton AtlasB.V. rörande betongblandare. sinIen
orderbelträftelse förbehöll sig Gasus äganderätten till betongblandaren
fram till dess den hade betalats. Vidare tysk lag skulleatt attangavs
gälla i tvister avtalet. juliI Gasus ytterligare order frånmottogom
Atlas och förbehåll gjordes i orderbekräñelsenUnder juli ochsamma
augusti år skickade Gasus fakturor 125 401,24 D-mark tillsamma
Atlas inte kom med några invändningar Gasusdessa. erhöllmotsom
dock enbart 21 672 D-mark i betalning. Betongblandaren installerades
på Atlas område Gasus; detta arbete ägde mellan den 28 juliav rum
och den 2 augusti.

Den juli31 1980 belastingdeurwaarder all lös egendomutmätte
hos Atlas med stöd exekutionstitlar utfärdade Ontvanger dertreav av
directe belastingen. Egendom värd 67 741 guiden omfattades.:59
Betongblandaren omnänmdes i protokollet från förrättningen. Atlas

inte Gasus delgavs beslagsbeslutet.men
Eftersom Atlas inte hade möjlighet betala sina skulder sökteatt

bolaget moratorium beviljades distriktsdomstolen i Haag. Ensom av
advokat utsågs därvid försöka reda affärerna och han lyckades iatt ut
oktober bl.a.1980 intressera bolag, Baarsen Wandplatenett annat van

1 Även i Air Canada-målet prövade Europadomstolen den bestämmelse i
brittisk lagstiftning the Commissioners skälighetsbedöm-rätt att görasom ger
ningar i enskilda fall ---T he Commissioners they /it...rest0re,may as see
subject such conditions, they think thing forfeitedto any, as proper, any or
seized under the said Act---. På i Agosi-målet dennaansågssättsamma som
bestämmelse lämna tillräckliga möjligheter frågan bolagetsatt pröva om
beteende i förhållande till brottet.
2Det engelska uttrycket seizure betyder både beslag och utmätning; i detta
fall det fråga utmätning.synes vara om
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gickuppgörelsenverksamheten; utBaarsen,B.V. van övertaatt
maskinerförgulden över000betala 500skulle att taBaarsenatt van

Skattemyn-tillbetalasskullebeloppdettaHalvainventarier.andraoch
oktoberden 27Fr.0.m.borgenär.tillbeloppetoch halvadigheten annan

lokaler.AtlasiverksamhetAtlasBaarsenfortsatte van
till Atlas,kravbrevGasusskickade1980oktober ett21 somDen

betongblandarenmånad. I brevet attden 24Atlasnådde angavssamma
28deninteAtlasoktoberden senaståtertas 30skulle sammaom

handlingar-inte,erladesbetalningskulder;betalade sinamånad men av
åtgärder.någravidtogGasusutläsasintekimdemåleti attna

Konkursärendetkonkurs.iAtlasgick1980oktober30Den
i boettillgångarytterligare attgrundendenjuni 1990avskrevs i att

Saknades.dela ut
der directedirecteurSkattemyndigheten19814Den mottogmars
från Gasus;utmätningsfråganyrkande imedbrevbelastingen ettett

betongblandaren utrnätt.redafåttlägei dettahade attGasus var
sent.förinkommitdettaeftersomyrkandetavslogSkattemyndigheten

konkurs-Skattemyndigheten,rättegångardärefterinleddeGasus mot
förgrundtilllåglagreglernederländskaDeoch Baarsen.boet somvan

fönnåner;särskildavissa oavsettSkattemyndighetenutmätningen gav
ellerlokalerutrustning iutgjordeegendomkundeäganderätten, som

domstols-DeändamålSärskilda utmätas.andraför vissaanvändessom
åberopandeunderSkattemyndigheten,inleddeGasusförfaranden mot
maskinernalevereradedeeftersomresultatlösableväganderätt,sinav

utrustning.sådanansågs utgöra
äganderättskyddet förtillställningförstEuropadomstolen tog om

anförde.Domstolenäganderättsförbehåll.omfattaartikel kani 1

French:in"possessionsthat therecalls notionCourtThe53.
meaninghasProtocol 1No.ofArticle 1 autonomousbiens in an

goods:physicalofownershiplimitedcertainlywhich tonot
also beand constitutingrights assetsother interests cancertain

theforpossessionsand thusrights","propertyregarded asas
thereforetheInof this contextpresentprovision.purposes

betheright Concrete-mixerGasus towhether simmaterial to
right inownershipof securityrightconsidered rem.as aoraas

of the constitu-saleand Concrete-mixerthe seizureIn event,any
theright "tocompanysapplicantthewith"interference "ted an

efterdagarsju1 inkommit attyrkandet ha senastskullebelgisk lagEnligt
andraanledningfunnithade attbeslutsfattarenverkställts;utmätningen om

inteförinkomyrkandet sentomständighetendockhade attutmätningsbeslutet
betydelse.tillmätts någon
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peaceful enjoyment" of "possession " within the ofmeaninga
Article of Protocol1 No.1

.

Europadomstolen fann således Gasus till betongblandarenrättatt
äganderättsförbehåll i och för sig omfattades begreppetgenom av

egendom i artikel
Efter ha fastslagit det brott artikel 1 gjorts gällandeatt att mot som
Gasus Gasus inte återfått betongblandaren effektattav var en av- -

skattemyndighetens utnyttande sin fortsatte dom-rätt utmäta,attav
stolen.

59. Against this background the natural approach, theinmost---
Courts Gasus complaints under the headsopinion, examineto
of "securing the of which under the rulepayment taxes comes

the second paragraph of Article That paragraph explicitlyin
the right of Contracting States such laws theytoreserves pass as

deem the of The importanceto payment taxes.neccessary secure
which the drafters of the Convention attached this of theto aspect
second paragraph of Article be1 gauged from the fact thatmay

when the proposed did such explicitat stage containtext nota
reference already understood the Statesto taxes, towas reserve

whatever fiscal laws they considered desirable,topower pass
provided always that this field didin not amount tomeasures
arbitrary confiscation-u

The fact that legislation makes possible for thecurrent tax
authorities, conditions, debtscertaintax againstto taxon recover

third doess different conclusionparty assets not warranta any
the applicable rule. Neither does sujfice itselfto inas to

describe den åberopade nederländska lagregeln grantingas
of arbitrary confiscation.powers

Conferring particular creditor the toupon a power recover
goods which, although fact the debtoragainst sin possession, are

legally owned by third several legalparties is, in systems, an
accepted method of strengthening that creditors inpossession
enforcement proceedings. Under Netherlands law stood atas
the material landlords had comparable withtime, respecta power

unpaid they did also under French and Belgian law; theto rent, as
Government have also cited several the laws ofprovisions in tax
other member States that similar the authoriti-give to taxpowers

special Consequently, the fact that the Netherlandsines cases.
legislature has fit stengthen the authorities positionto taxseen

enforcement proccedings debtorsin does justijj/against tax not
the conclusion that åberopad nederlänsk lag aimedis not at
"securing the oftaxes that the confer-usingpayment or power
red by that "confiscation whether "arbi-section constitutes a
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debt.method ofrather than recoveringtrary taxnot, aaor

bakgrundskullefrågankonstaterade således prövasDomstolen motatt
betalningsäkerställaförsistastycketsandra attmoment avav

detartikelioch viten...böterellerandra pålagorochskatter av
kanartikeli 1skrivningdennainnebörden är statattfastslogs att enav
inteså länge lagarnaönskvärdadende skattelagargenomföra anser

confiscationarbitrarykonfiskationskönsmässigmöjliggör av
jämförelseroch gjortlagstiftningengått igenomEfter haegendom. att

nederländskadenEuropadomstolenfarmmed andra atträttssystem
kundedenskattebetalning;säkerställainriktadlagstiftningen attvar

ellerskönsmässigkonfiskation,innebäraintesåledes anses
Domstolen fortsatte.

paragraph, thethefromfollowsAs present60. previous case
deemtheysuch lawsof Statesrightthe enactto asconcerns

oftaxestheof "securingthefor paymentpurposenecessary
calledthe Court ascertaintheIn tonotpresent uponcase

of thethe wordingright,whether this provision suggest,mayas
whichlawsthatprocedural lawslimited tois tax say:to

ofenforcementincluding theofformalitiesregulate the taxation,
thatlawssubstantivealsowhetherdebts taxtax coversor

whichunderdown the iswhich laylaws circumstances taxto say:
nederländskaåberopadepayable; denand thedue amounts

law.procedureplainlylagstiftningen awas
allowed widebelegislaturelaws thesuchIn mustpassing a

theregardwithespecially questionof appreciation, tomargin
should beauthoritiesthewhatwhether- and taxextent-toso,
ordinarythandebtsenforcebetter position taxin toput a

willThe Courtcommercial debts.enforcecreditors in toare
unlesssuchlegislaturethe s in mattersassessmentrespect

fondation.reasonabledevoid of

fråganbehövdemål inteförevarandeEuropadomstolen i pröva omsom
inbegripeti dettasådanprocessuellskattelagstiftning änannan -

skattelagsådankonstateradeskatterdrivalagstiftning för attatt -
rimligviladedenkonventionssynvinkel så längegodtagbar urvar

grund.
lagstiftningfördäreñer detkonstateradeDomstolen attatt en-

proportionalitetföreliggamåste detgrundvila rimligskulle anses -
åtgärden.medoch måleti äganderätteningreppmellan det allmännas

Europadomstolenbeaktadeproportionalitetenbedömningen attI av
tillbetongblandarensålt och levererat ettaktiebolag,Gasus ett somvar

bolagetEftersomdetta bolag.det hosinstalleratnederländskt bolag och



Omhändertagande, skattebeslag...244 SOU 1997:86

sålt godset med äganderättsförbehåll dess huvudintresse attvar
betalt och inte behålla äganderätten. Domstolen fann därför detatt att

rimligt skilde äganderättsförbehâll och formatt statvar en annan av
äganderätt; det spelade i detta hänseende ingen roll skillnaden komom
till uttryck i äganderättsinskränkningar eller processuell lagstiftning.

Efter ha beaktat omständigheterna i målet bl.a. Gasus tagitatt att-
affärsrisk installera maskinen innan bolaget fått betalt,att atten genom

Gasus faktiskt äganderättsförbehållet ägde företräde före allagenom
andra borgenärer skattefordringar inte hadeän staten samt att staten
möjlighet andra borgenärer skydda sigatt sätt motsamma som
betalningsproblem hos sina gäldenärer de har skatteskuldersom -
farm Europadomstolen det inte förelegat något brott artikel ilatt mot
det aktuella fallet.

Övriga6.4 svenska bestämmelser

6.4. gångsbalken1 Rätte

6.4.1.1 Allmänt beslagsbestämmelsernaom

kap.I 27 RB finns bestämmelser beslag i brottmål. Föremålom som
skäligen kan betydelse för utredning brott ellerantagas vara av om som
avhänts någon brott får, enligt kap.27 l RB, i beslag.§ tasgenom
Detsamma gäller föremål, skäligen kan kommaantagas attsom
förverkas grund brott. Vidare gäller bestämmelsen också skriftligav
handling inte särskilt föreskrivits. Att föremålet ellerannat ägsom
innehas någon den misstänkte hindrar inte beslag. Förän ettav annan

skall kunna beslagta egendom med stöd bestämmelsen krävsatt man av
inte heller kan peka misstänkt. Det spelar inte helleratt utman en
någon roll föremålets innehavare samtycker inteeller till attom
föremålet beslagtas. kap.I 27 finns också1 proportionalitetsprin-§ en
cip; beslag får beslutas endast skälen för åtgärden detuppvägerom
intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte ellermen som

intresse.för något motståendeannat
Beslag enligt kap.27 l RB kan ske endast§ olika grunder,tre

nämligen fram bevis eller information visst konkretatt arman om

1 Se vidare avsnitt 4.2.
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brott ellernågonavhäntsåterställa egendombrott, attatt genomsom
först-detföremål grund brott. Isäkerställa förverkandeett avav

föremål kandärendast fallgrunden innefattas intenämnda ett senare
rättegång också fall därbevis iåberopaskomma utanantas att som

förundersökningensförutgångspunktomhändertagandet utgör
ledtråd ikan användasbeslagtagnaoch fall där detbedrivande som

bestämmelsedennaMed stödefter förövaren brottet.spaningama avav
förochför värderasvårdeföremål beslagtaskan således att pengar

fingeravtryck Beslagellerkontroll sedelnummer etc. pengaravav
tillgångar t.ex.misstänktesundersöka hur denenbart i syfte ärstoraatt

Beslagbrottslighet kan inteekonomiskvid utredningar göras. somom
grund brott, d.v.s.föremålsäkerställa förverkandeforgörs att avav

sakförverkande och intetredje grunden,enligt den utgör ettett
måstevärdeförverkandeåstadkommavärdeförverkande. För ettatt man

kvarstad i kap. RB.reglerna 26använda om
beslagsförbud.bestämmelserfinnskap. 2 och 3 RBI 27 om

handling-möjligheter beslagtainskränker polisensBestämmelserna att
slagolikaoch postförsändelser avar

anhållergriper ellermed lagaEnligt kap. får den27 4 RB§ rättsom
husrarmsakan,häktning,misstänkt eller verkställer beslutett omen

påträffas iföremålkroppsbesiktningkroppsvisitation eller ettta som
Föremål påträffas imed åtgärden i beslag.samband annatettsom

undersökningsledaren ellerfår beslag efter beslutsammanhang itas av
enskilddröjsmål fårvid fara ibrådskande fallåklagaren. I en--

Omföremål i beslag.sådant beslutpolisman eget tautan ansvar
ochåklagarenundersökningsledaren ellerbeslag verkställts änav amian

enligt tredje stycketbeslaget skall,denne inte har beslutat sammaom
ellerundersökningsledarenanmälas hosparagraf, åtgärden skyndsamt

bestå.beslaget skallskallåklagaren då omedelbart pröva omsom
beslutaföreslås polismansSOU 1995:47 bl.a.I rätt attatt omen

kap.enligt 27till vad gällerskall utvidgas i förhållandebeslag som
befogenhetförslag haenligt dettapolisman skall4 RB. En§ att ta

och i vilketpå vilketföremål och i beslag, sättannat oavsett samman-

grundbeslag enligt dennaskiljai situationerDet kan svårt påmånga attvara
hosfinner kontanteri polisenoch kvarstad brottmål kap. RB. Om26 en

dedet justbeslagtasmisstänks för stöld kan ärompengarnaperson som
sambandmálsäganden. Om sådanthittat har frånstulits ettpengar man som

kvarstadsinstitutet.får istället använda siginte finns avman
2 avsnittbeslagsförbud finns i 5.5. l 2redogörelse för bestämmelsernaEn om

tvångsåtgärdslagen ovan.om
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hang det har påträffats och föregående beslut någonutan av annan
tjänsteman.

kap.Enligt RB kan domstol förordna beslag i fråga27 5 § även om
föremål företes vid domstolen eller tillgängligt förärom som annars

beslag. Domstolen kan frågan beslag på yrkandeäven ta upp om av
undersökningsledaren eller åklagaren. Sedan åtal väckt kan dom-är
stolen också självmant, liksom yrkande från målsäganden, ta upp
frågan beslag. Har beslag verkställts domstolens förordnande,utanom
kan den drabbas beslaget begära domstolens prövningsom av av
åtgärden med stöd kap.27 6 RB.§av

kap.Av 27 7 RB framgår i de fall domstolen själv förordnat§ att
beslag eller fastställer verkställt domstolen ocksåbeslag, skallom om-

åtal inte redan väckts den tid inom vilken åtal skall väckas.utsätta-
Tiden får inte längre vad nödvändigt. Domstolen kansättas än ärsom
också medge förlängning tiden, tiden otillräcklig. Bestäm-ären av om

fickmelsen denna utformning skulle åtal1995. Före 1995 väckas inom
i angivenlag tid polis eller åklagare beslutade beslag.nären om

Anledningen till bestämmelsen detta upphävdes detatt attom var
ansågs onödigt resurskrävande för åklagarmyndigheter bevakaatt
tidsñistema fråndet rättssäkerhetssynpunkt ansågs tillräckligtsamt att

den drabbas beslag har möjlighet begäraatt rättensett attsom av
prövning beslaget; sådan kan drabbadebegäran denav genom en

åtal.framtvinga längsta tid fören
Enligt 27 kap. åligger det målet8 RB domstolen§ när avgörs,att,

beslaget skall bestå. I paragraf ocksåpröva attom samma anges
beslaget omedelbart skall hävas åtal inte väckts inom den tidom som
bestämts enligt 27 kap. lag.7 § samma

I 27 kap. 14 stadgas föremål får iRB beslag det§ att ett tasa om
skäligen kan förverkat enligt 36 kap. 3 BrB se§antas nästavara
avsnitt.

Enligt kap. får27 l5 RB beslutas byggnad eller skall§ att rum
tillstängas, tillträde till visst område förbjudas, förbud meddelas mot
flyttande visst föremål Syftet med beslutet skall attav m.m. vara
säkerställa utredning brott.om

Enligt kap.27 skall avvikande17 RB bestämmelse beslag i§ om
författning gälla före bestämmelsema i RB.annan

Ärkap.I 26 RB finns bestämmelser kvarstad. någon skäligenom
misstänkt för brott och kan det skäligen befaras, hanatt attgenom
avvika eller undanskaffa egendom eller annorledes undandra-attgenom

Se 1994/9523 115.prop. s.
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förordnasenligt kap. 1 RBfår 26 §betala böter,sig att omger
blifordringen kanegendomhanskvarstad så mycket antasattav

befaraskäligen kangällerutmätning. Detsammatäckt vid attom man
företags-förverkad egendom,värdetbetalaundandrager sighan att av

dömaskan kommamålsägandeersättning tillbot eller attsomannan
med anledning brottet.ut av

tingsrätten.kap. RBmeddelas enligt 26 2kvarstad §Beslut avom
åklagarenundersökningsledaren ellerkap. får dockstöd 26 3Med §av

fara ibeslut;tingsrättensavbidanegendom i förvar ilös ärta
sistnämndapolisman. I detvidtagasfår sådan åtgärddröjsmål även av

ellerundersökningsledarentillskyndsamtfallet skall anmälan göras
förvar.skall kvarbli iegendomenfår beslutaåklagaren omsom

och beslaghusrannsakanGränsdragningen mellan6.4.1.2

material.skriftligtibland mängderhusrannsakan påträffasVid stora
JO-stödsituationer medi sådanapolismyndighetenTidigare har ettav

1956 polisstationenhusrannsakankunnat fortsättautlåtande från
i fallkrav deskall beslagtas;vilka handlingarför avskilja ettatt som

handlingardock depolisstationenhusrannsakan fortsatte att somvar
och möjligt iomedelbartsorteradesskulle beslagtas ettut samman-om

hang.
fråga beslagdetidag NumeraRättsläget är ett annat. omanses vara

plats därfrån dentillhörigmed egendomså tarsnart annanman
bl.a.ämbetsberättelseårsföretas. JO uttalade i 1982-83husrannsakan

gränsdragningenz:följande om

förhusrannsakankännetecknande förDet är representantatt en
områdenellergenomsökermyndighet inte ärutrymmen somen

beslag innefattar däremottillgängliga för allmänheten. Ett ett
föremålellerskriftlig handlingomhändertagande i visstettenav

Enligtbrott.utredningtill främjandesyfte, mint.ex. omav en
dettill handsdärförligger detmening närmast att varaanse
tillhörigmedbeslag såfråga sigtarsnartett annanmanom

Konstruk-har skett.husrannsakanfrån den plats däregendom
lokalerhusrannsakan polisensfortsattmed jagitionen anseren

betraktabeslagGenomböra användas.därför ettinte att som

g ämbetsberättelse 1956 95.Se JO:s s.
ämbetsberättelsen.sid.Se 47 1
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provisoriskt omhändertagande den det frågaärtypav som om
här uppnår också beslagsreglerna kap.27 rättegångs-iattman
balken skall tillämpas. ---

6.4.2 Brottsbalken

kap.I 36 BrB finns bestämmelser förverkande egendom,om av
brott.töretagsbot och särskild rättsverkan I kapitlets förstaannan av

paragraf stadgas utbyte brott enligt skall förklaras förverkatBrBatt av
det inte uppenbart oskäligt. Med utbyte brottär t.ex. mutaom av avses

eller vederlag for brott. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som
ersättning för kostnader i samband brott,med mottagandet utgörett om
brott enligt BrB. I det sistnämnda fallet får också värdet förklaras
förverkat istället för det Vid bedömningen det ärmottagna. av om
uppenbart oskäligt förklara utbyte förverkat skall bland andraatt
omständigheter beaktas det finns anledning skadestånds-att anta attom
skyldighet i anledning brottet kommer åläggas eller bliattav armars
fullgjord.

I 36 kap får2 BrB egendom hjälpmedel vid§ använtssom som
brottsbalksbrott förklaras förverkat påkallatdet till förebyggandeärom

brott eller eljest särskilda skäl föreligger. Detsamma gäller egendomav
användande brott. förIstället egendomen kan dess värdeutgörvars

förklaras förverkat.
Förverkande får, enligt kap.36 3 BrB, i fall§ änannat som avses

i beslutas2 avseende vissa föremål.§ sådanaDessa grundär som
sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befarasav

komma till brottslig användning. Vidare omfattas föremål ärsom
ägnade användas vid brott liv eller hälsa ochatt motsom vapen som
har påträffats under omständigheter anledning befara deatt attsom gav
skulle komma till sådan användning föremål innefattar skadasamt som
på egendom och har påträffats under omständighetersom som gav
uppenbar anledning befara de skulle komma till sådan använd-att att
ning. Paragrafen till skillnad från de tidigare nämnda paragrafemaär
inte begränsad till brott enligt BrB.

Som led i kampen den ekonomiska brottsligheten infördesett mot
1982 bestämmelse förverkande till följd brott ären om av som

Bestämmelser förverkande grund finnsbrott också ipåom av annan
lagstiftning. I avsnitten 6.4.3, 6.4.5-6.4.6 och beskrivs6.4.8-6.4.10 bl.a.
sådana förverkandebestännnelser.
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näringsverksamhet Syftet med bestämmelsenbegånget i attvar
begåskan ligga bakom brotteliminera det vinstintresse som avsom

Omåterfinns i 36 kap. 4 BrB.näringsidkare. Bestämmelsen §numera
för näringsidkareekonomiska fördelardet sådana brott uppkommervid

Medförklaras förverkat.paragrafen, värdet däravskall, enligt
förtjänster och besparingar. Bestäm-ekonomiska fördelar bådemenas

har underlåtitsådana fall då näringsidkaremelsen täcker bl.a. att
olika slag åvilar demstraffsanktionerade skyldigheterfullgöra somav

åtagandetkostnad fullgörandeexempelvis in denför att som avspara
medföra kan dockstöd kap. BrBskulle förverkande med 36 4Ett §av

oskäligt. förarbetsuttalande-skulle Avinte förverkandetgöras varaom
förverkandebeslutaframgår för inteattatt utrymmet avomna

allmänhetområde vad ibillighetsskäl skall vidare detta än somvara
medregelöverträdelsen skettbrukar gälla; vikt därvidärstor omav

åtminstone kunnaföretagsledningens vetskap eller ledningen bort
överträdelsen3.förhindra

ske hos gärningsmannenFörverkande får, enligt kap. 5 BrB,36 §
gärningsmarmenmedverkat i den i ställeeller brottet,som varsannan

beretts vinningeller medverkande den brottetgenomannan var, som
efter brottet förvärvateller näringsidkare i den4 § samt somsom avses

ellergrundegendomen bodelning eller testamenteav arv,genom
förvärvat egendomengåva eller efter brottet sättannatgenom som

anledning till antagandeoch därvid haft vetskap eller skälig omom
tillhörde någonOm egendomen inteegendomens samband med brottet.

med stöd bestämmelser-angivna kategorierna får förverkandede avav
särskildocksåi inte ske. paragrafen finns bestämmelselBrB omenna

förverkadegendom förklarastill egendom; särskild tillrätt rätt som
förverkad. Sådanförklarasbestår, inte också den särskilda rättenom

upphör dockeller betalningssäkringvunnits utmätningrätt som genom
särskildasärskild anledning förordnas dendet inte rättenattom av

skall bestå.

1 dir. häller för närvarandeUtredningen företagsbot 1995:95 på attom
utvärderingen skallföretagsbot; utifrånutvärdera bestämmelserna om

näringsverk-beträffande brott inomutredningen föreslå hur sanktionssystemet
effektiviseras.samhet skall

2 1981/82:142Se 27.prop. s.
3 Prop. 198l/82:l42 28.s.
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straff för varusmuggling6.4.3 Lagen om

har tulltjänstemän, tjänstemän vidEnligt första stycket VSL15 §
och fyrstaten och polismanKustbevakningen, tjänsteman vid lots- rätt

förverkas med stöd lagen.beslagta egendom kan komma attatt avsom
vid Statens järnvägar inommotsvarande tillkommer tjänstemanEn rätt

VSL ålagts demför uppdagande brottför den tillsyn mot somavramen
sista punkten VSLförsta stycket lag. första stycketi I 1514 §§ samma

övrigtKustbevakningen itulltjänsteman och tjänsteman vidattanges
VSL har beslagta egendomifråga brott enligt rätt att somsammaom

tulltjänsteman ienligt tillkommer polisman. innebärRB Detta att en
föregående förordnande från undersöknings-brådskande fall, utan

andrasmuggelgods ochledaren eller åklagaren, bl.a. kan i beslagta
utredningenkan ha betydelse för brottföremål skäligen antas avsom

kan kommaVSL förpackning eller hjälpmedel antasmot samt ett som
Om beslag harjämför kap. andra stycket RB.förverkas 27 4 §att

undersökningsledaren eller åklagaren ochverkställts någon änannanav
åligger det, enligtnågon sådan inte heller har fattat beslut beslagetom

skyndsamtandra stycket VSL, den har verkställt beslaget15 § attsom
åklagaren.åtgärden till förtmdersökningsledaren eller Denneanmäla

bestå.skall då åtgärden skall Sistnämndaomedelbart pröva om
kap. tredje stycket Ombestämmelse med 27 4 RB.§överensstämmer

VSLbeslag egendom kan bli förverkad enligt skalllagts antassom
så det kan ske antingen väckaåklagaren enligt 16 nämnda lag§ snart

vid domstol medåtal för det brott föranlett beslaget eller talansom
yrkande förverkande.egendomensom

varusmuggling§VSL har varit föremål förI 9 gods,attanges som
försök förklaras förverkat. gäller emballa-eller därtill, skall Detsamma

finns behålleller kärl, godset förvaras Om egendomen inte ige som
förverkat. Om någon förvärvat gods ellerskall i stället värdet förklaras

stycket paragraf,särskild därtill i god kan, enligt andrarätt tro samma
förverkande inte ske.

påföljden framstår uppenbart obillig fårOm förverka godsetatt som
förverkandet helt delvis efterges första stycket VSL.eller enligt 9 §

i VSLFörverkande således inte obligatoriskt, motiven tillär men
framhölls huvudregeln borde smuggelgods förverkas,att attvara
eftersom förverkandeinstitutet brottsförebyggande effekt.har starkten

förverkas vidbetonades också godset undantagslöst bordeDet att
tobaksvaror. ismuggling sprit- och Eftergiftsbestämmelsen harav

Se 1960:115 74.prop. s.
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praxis bl.a. tolkats så förverkande smugglingsbrottatt ett g.a. som -
det i och för sig uppfyller kraven straffbarhet uppsåt-trots att som

ligt brott- obetänksamhet uppsåt,präglas bedrägligt heltänmer av
kan efterges. I fall NJA eftergav högsta domstolen1994 65ett s.
HD förverkande privatperson köpt safirer och fört in dem inär en

mervärdesskatf.Sverige betalautan att
Förverkande riktas den har föremål föregendom varitmot som

smuggling eller försök därtill och det saknar i princip betydelse detom
eller någon har sig skyldig till aktuellagjort denär ägaren arman som

brottsligheten. På denna skiljer sigpunkt förverkandebestämrnelsema
i VSL från de allmänna bestämmelsema i BrB.

I VSL10 det hjälpmedel vid§ använtsattanges som som vams-
försökmuggling eller därtill kan förklaras förverkat helt delvis.eller En

förutsättning eller någon i hans ställe uppsåtligenär ägarenatt som var
förövat gärningen eller skemedverkat till den. Förverkande kan aldrig

den i god förvärvat egendomen eller särskild till den.mot rätttrosom
förarbetenaI till VSL anfördes förverkande främsthjälpmedelatt av

borde åtgärdenske påkallad för förebygga fortsatt brottslig-när är att
sidahet från gämingsmarmens eller andra Domstol kanpersoners

istället för förverka egendomen föreskriftmeddela åtgärder tillatt om
förebyggande missbruk enligt VSL. Föremål för förverkande12 §av
enligt främst10 olika forslingsredskap, bilar och båtar,§ är t.ex.
väskor och liknade smuggelgods har fraktatssom

I VSL finns23 bestämmelse förtida försäljning§ en om av
beslagtagen egendom. paragrafenI beslagtagen egendomattanges om

underkastad försämring, förstörelse eller nedgång i värdeär snar arman
får den säljas. Om så begär skall sådan egendom alltidägarengenast
sälj Uppskattas värdet egendomen till 500 kr eller ochas. mer
försäljningen inte påkallats skall dock tillstånd till för-ägaren,av
säljningen sökas hos domstol hörs, får meddelaägarenutan attsom,
beslut i frågan. I 23 andra stycket lag föreskrivs då beslag§ att,samma

1 I NJA fastslog1994 65 HD förverkande sällan kanatts. mera anses vara
obilligt frågadet gods uppsåtligen införts i strid införselför-när är motom som

betraktelsesättbud gälla det frågamåsteatt ett nyanserat när ärmen mer om
införsel erläggande eller avgiñ. därvidskatt HD uttalade bl.a. ---Iutan av

fall sådan införsel, då egentligt bedrägligtvissa något uppsåt inte visatsav
föreligga, kan det framstå oproportionerligt åtgärdsträng attsom en -

ådömande straff och stället för utkrävandet de skatter ellerutöver iav av
avgifter borde ha betalats samband med införseln förklaraisom -
egendomen fråga förverkad. Se NJA 1989 78.i även s.
2 Se 1960:115 75.prop. s



1997:86SOUskattebeslag...Omhändertagande,252

enligtförverkadekandryckeralkoholhaltigalagts antas varasom
förverkande1958:205i lagenbestämmelserna 2 lVSL, skall § om

tillämpningl.motsvarandedryckeralkoholhaltiga ägam.m.av

Tullagstiftningen6.4.4

tillfälligttullmyndighetenfårtullagengällandei den taEnligt 48 § nu
tullkontrollen. Enförbehövsdetoförtulladhand vara omom en

får iinregränslagen. Varanockså i 17finns §bestämmelseliknande
ellerförvaringtillfälligförlagerockså läggasnämnda fall upp

tullager.
med stödomhändertaskangodshur längeBedömningen avav

intefår skeomhändertagandetgrunderoch vilka ärtullagen48 §
gamladentillförarbetenamotivuttalandena. Iiklarlagtalldeles

omhändertagande,bestämmelseinnehöllocksåtullagen, omensom
gods kundeomhändertatillfälligtbefogenhetenanfördes bl.a. attatt

införselavgiftskatt ellertull,risk fördet fannsanvändas attnär
överträddesimportregleringnågonrisk förundandrogs eller utan attatt

beslag propositionenIigrund förskull farmsdet för den att ta varan
omhändertagandeinstitutetkaraktäriseradetullagentill den mannya

möjliggör förordning,administrativomhändertagande iett somsom
anfördes bl.a.besittning. Vidareitullmyndigheten attatt ta varaen

värdefulltpraktisktvaritbehållas för denbordebestämmelsen ettatt
oregelmässiga situationer,hanteringtullagstiftningen föriinslag av

iförutsättningarinte förelegatsituationer då det att ta varat.ex. en
påkallat föromhändertagandemedan attbeslag, ärett varanav

liknadeocksåanfördesfiskala intressena. Detsäkerställa de att en
tullkodexen3 bestämmelse intedennabestämmelse finns i 53.2 i attmen

långt tullagenBedömningen 48lika §sträcker sig attutrymmeatt ger
den EU-dock heltsituationer,oregehnässiga änhantera är annanen

betänkandeS anfördesutredningensgjorde.gränskontrollutredningen

1 lag, avsnitt 6.4.7.Angående denna se
2 1986/87: 166 86.Se s.prop.
3 tullkodexenartikel2913/92. 53.2förordning I attRådets EEG angesnr

ochinneharbekostnad denfår,tullmyndighetema på varornaperson somav
under derassärskild platsvarornanill stårrisk, låta flyttahanspå somen

fallet har reglerats.övervakning tills
4 1994/9534 142.Se s.prop.
5 vid den inre 118.Skyddet s.SOU 1994:131 gränsen
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vid omhänder-tulltjänsteman harbl.a. den bedömning göraatt ettatt en
tillfälliga förva-till denenligt tullagen begränsattagande 48 § är om

måste hävasomhändertagandetringen behövs för tullkontrollen och att
Utredningen drog slutsatsenså tullkontrollen genomförts. ettattsnart

därför regel fårför tullkontroll iomhändertagande antas varaav en vara
fall utredning-alltid beslutas i derelativt kortñistigt och beslag böratt

omhändertagande vadbrottsmisstanke kräver längre änettaven en
EU-gränskontrollutred-tolkningmotiveras tullkontrollen. Densom av

med denbättreningen gjorde lagnimmets innebörd överensstämmerav
oförtulladhandspråkliga utfommingen "...talagmmmet om enav -

gjordesden tolkningdet behövs för tullkontrollen " än somvara om -
propositionen till den tullagen.i nya

förseglingartullmyndighet anbringa lås,tullagen fårEnligt 59 § en
transportmedel, containrar och andraoch igenkänningsmärken varor

tillfälligtfår tullmyndigheten ocksåstår under tullkontroll. Vidaresom
registreringsbevis och liknande handlingar,hand ettta som avserom

transportmedletsbehövs för hindrasådant transportmedel, detnär att
avgång.

värde bliroförtullad eller dessI 90 tullagen§ att varaanges om en
tulltilläggför förverkande skall skatt tull, avgifter ochföremål änannan

förverkats. Ett tidigareinte till den del eller dess värdetas ut varan
sedansådan pålaga skall upphävas eller ändrasmeddelat beslut om

kraft.förverkande vunnit lagadom eller beslut innefattarsom

Alkohollagen6.4.5

återfinns iAlkohollagen innehåller flera straffbestämmelser, vilka
kapitel. Således kan, enligt kap. alkohollagen, denlagens tionde 10 l §

tillverkar spritdrycker dömas till böter ellerolovligen sprit ellersom
mäsk ifängelse i högst två år. gäller den berederDetsamma som

spritdrycker denuppenbart syfte olovligen tillverka sprit eller samtatt
spritdrycker, uppenbar-forslar, döljer eller förvarar sprit eller somsom

avsedd förligen olovligt tillverkade mäsk uppenbarligeneller ärär som
tillverkning spritdrycker. Vidare kan denolovlig sprit eller somav

tillstånd elleruppsåtligen eller oaktsamhet säljer alkoholdrycker utanav
fall försäljningspritdrycker i vissa dömas för olovlig avserverar

1 alkohollagen.vad i kap.Härmed den inte iakttar 6 5 §sägsavses somsom
serveringstillstånd får köpa spritdryck-denna paragraf den harI attanges som

har parti-vin och starköl för rörelsenbehövs någon ettav somer, som
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Är 10enligttvå år. brotti högstfängelsetill böter ellerspritdrycker
fyrafängelsestraffskalan tillutökaseller 2kap. l § grovtatt anse som

brottetbedömningenvidalkohollagen; ärkap. 3 attenligt 10 § om
iutgjort ledgärningenbeaktassärskiltskall ett engrovt omanse som

omfattning.iyrkesmässigt ellerbedrivitsverksamhet störresom
träffar denbl.a.strañbestämmelserinnehåller vidareAlkohollagen som

sprit-inneharöl, denstarköl ellervin,tillverkarolovligen somsom
densälja demolovligensyfteuppenbarti samtdrycker att somm.m.

tillalkoholdryckereller utlämnaroaktsamhet säljeruppsåtligen eller av
mäskvilken sprit,tillålder.föreskriven Denuppnåttintenågon som

kan inte dömaspersonligt brukföranskaffatsalkoholdrycker hareller
alkohollagen.enligtmedverkan till brottför

enligtföremål för brottvaritmäskochalkoholdryckerSprit, som
alkohollagen;kap. lstöd ll §förverkas medkanalkohollagen av

utbytemäskalkoholdrycker ellersprit,gäller värdet samtdetsamma av
ellermäskvilken sprit,den tillfrånkan skeFörverkandebrott. ävenav
kanhan intebruk,personligtföranskaffatsalkoholdrycker atttrots

alkoholdrycker olovligtsprit ellerfor brott. Harställas till ansvar
och redskapapparatdelardestillationsapparater,fårtillverkats även

varituppenbarligenråämnentillverkningen,vidanvänts somsom
emballageochkärloch beredningentillverkningenföravsedda samt

framgår kap.llförverkade. Dettai förklarasforvarats avvaromasom
alkohollagen.2 §

alkohollagen,kap. 3förverkande får, enligt ll §Förordnande om
rekvisitetoskäligt;uppenbartskullemeddelas detinte varaom

uppnå likhet medpåpekande förlagrådetstillkom efteruppenbart att
fall.i flera andravad gällersom

förverkandelagenalkohollagenkap.ll 4I § att avomanges
sprit,mm beträffandedelari tillämpligagälleralkoholhaltiga drycker

förverkade. Vidareblimäsk kanalkoholdrycker eller antas angessom
läge tagitsellertillfälligthar lagtsalkoholdryck, omatt uppsom

förverkadförvaring skalltillfälligtullmyndighet forhand somansesav
uppläggningen.fråntrettio dagarinomfrån lagretinte tagitsden utom

förhandelstillständ varan.
1 och 225.1161994/9539Prop. s.
2 avsnitt 6.4.7.Se
3 tullförordningen 1994: 558.lenligttillfälligt lager 24 §Härmed avses
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6.4.6 försäljningLagen teknisk spritom av m.m.

I 9-12 lagen försäljning§§ teknisk sprit finns vissaom av m.m
ansvarsbestämmelser. Bl.a. kan den säljer teknisk sprit ägautan attsom

därtill dömas till någon de påföljderrätt i 10 kap. 2 ellerav som anges
a1kohol1agen.3 § Den till vilken teknisk sprit elleravyttratsm.m.

anskaffats för personligt bruk enligt 14 andra meningen,§ fri frånär,
vilket innebär han inte kan dömas medverkande tillattansvar, som

brott.
Även lagen försäljning teknisk sprit innehållerom av m.m. en

förverkandebestämrnelse, nämligen lagens Om13 någon begår ett
brott enligt 9-1 l lag§§ kan, det inte uppenbart oskäligt,ärsamma om
hos honom befintliga förråd teknisk sprit och alkoholhaltigaav

liksom kärl och emballage rednings- och filtreringsmedelpreparat samt
förklaras förverkade. Förverkande kan dessutom ske hos den enligtsom
14 andra§ stycket fri från I finns13 också bestämmelserär §ansvar.

förverkande alkoholhaltiga läkemedel.om av

6.4.7 förverkandeLagen alkoholhaltigaom av

drycker m.m.

Enligt l första stycket§ lagen förverkande alkoholhaltigaom av
drycker får alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel,m.m.
vilka påträffas hos den etcbegått rattfylleribrott förklarassom
förverkade, det inte finns särskilda skäl det. I tredje stycketmotom

paragraf finns motsvarande bestämmelse för spritdrycker, vinsamma
och starköl, påträffas hos den förtär eller förvarar sådanasom som
drycker i strid vissa bestämmelser i ordningslagen eller lokalamot
ordningsföreskrifter. Förverkande kan också ske, i båda de angivna
fallen, angivna berusningsmedel påträffas hos den medföljt vidom som
tillfället och berusningsmedlet kan ha varit avsedda förantas ävenom
den begått gämingen.som

I 2 lagen förverkande§ alkoholhaltiga dryckerom attav m.m. anges
vad i allmänhet stadgat beslag i brottmål skallär ägasom mot-om
svarande tillämpning, med vissa avvikelser, det gäller beslag enligtnär

1 Se avsnitt 6.4.5.
2I paragrafen finns hänvisning till vissa brott i lagen 1951:649 straffen om
för vissa trañkbrott, jämvägssäkerhetslagen 1990:1157, luñfartslagen
1957:297 och sjölagen 1994: 1009.
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egendombeslagtagenbl.a.avvikelserSådanalagen.angivna är attden
måsteeljestförstörandedessringa ellervärdedessfår förstöras ärom

säljas. detfall får Iiegendomenochförsvarligt annatattanses
ersättningentillfallersistnämnda fallet staten.

energiskatt påLagen6.4.8 om

använd-otillåtenvidsanktionerbestämmelserfinnsLSEkap.I 10 om
förverkande-m.m. finnsoljeprodukter Detmärkta ävenning enav
föremålnämligenföljerLSEkap. 3Av 10 §bestämmelse. att ett som

fårvärdeLSE eller dessenligtbrotthjälpmedel vidanvänts som
detbeslutasfår endast ärFörverkandeförverkat.förklaras om

skälsärskildaandradet finnsellerförebygga brottförnödvändigt att
för det.

skallbestämmelsersärskildaLSE finnskap. 7I 10 § somom vem
respektiveåtertaganderättsförbehållfordon vidtillägarevaraanses

ellerfordonbeträffandeskallnyttjanderätt. Köparen ägareanses vara
Även denåtertaganderätt.förbehållkredit medbåt köpts omsom

årminstnyttjanderättmedbåtellerinnehar fordon ettett omensom
respektivefordonettillLSEtillämpningenvid ägarevaraavanses
nyttjande-nyttjanderätt,falli andragällerbåten. Detsamma omav

anlitarellerförarebestämmabefogenhetharrättshavaren att annanom
paragrafentillförarbetenaI attharförare än ägaren utsett. anges

tillämpasböräganderättenbevisreglerallmänna om

tobaksskatt6.4.9 Lagen om

representant3hanstillverkaren ellercigarrettprodukt skallVarje av
fårtobaksprodukteninklusive skatter,pris,högstaåsättas ett som

tillhandahållerdetaljhandelspris. Dendetaljhandelnför isäljas som
förseddoriginalförpackningiförsäljningtillcigarretter sätt änannat

enligtdetaljhandelspris döms,uppgiftmärkning medsärskildmed om
7månader. Av §i högstfängelseellerLTS, till böter6 § sammasex
enligt 6föremål för brott §har varitcigarretterframgårlag att som

1 avsnitt 2.4.oljeprodukter,märkningAngående seav
2 50.1994/95203Se s.prop. T3 detaljhandelsprisetfastställstredje landfrånimponerascigarretterOm av
importören.
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oskäligt.uppenbart Detsam-förverkade, det inteskall förklaras ärom
inte finns kvar.dessavärdet cigarrettema,gäller omma av

stöldgodsvisst6.4.1O Lagen m.m.om

egendomkanvisst stöldgodsEnligt lagen 1974: 10651 § m.m.om
anträffas hosförvar denbrott ifrånhänts någon tas omgenomsom

gällerDetsammasaknar till egendomen.någon uppenbart rätt omsom
nämndabesittning. dei någons lhar anträffatsegendomen utan att vara

eller någonvarkenfallen egendomen i förvarf°ar ägarentas annanom
egendomenanspråkkänd ellerhar till egendomen görärrättsom

Besluti förvar.oskäligt egendomenoch det inte uppenbart attär tasatt
åklagaredomstol talanförvar fattas allmänegendomen ita avav

Åklagaren i vissa fall.besluta i fråganfår dockenligt lag.2 § samma

Tvångsåtgärdslagen6.4.1 1

byggertaxeringslagen eller LPPenligt exempelvisRevision
medgeri lagarDärför finns inga bestämmelser dessafrivillighet. som

Om handlingarenskildes vilja.omhändertagande handlingar denmotav
vilja måste därförenskildesbehöver omhändertas denvid revision mot

efter-Bestämmelsertvångsåtgärdslagen.detta med stödske omav
ihandlingar återfinns 6-9omhändertagandesökande och av

tvångsåtgärdslagen.
stödrevision genomförs medtvångsåtgärdslagen får,Enligt 6 § när

eftersökas däromfattas revisionenlag, handling5 § som avav samma
dröjsmål ellerinte tillhandahålls skäligtoch omhändertas, den utanom

undanhålls förvanskas.handlingen ellerdet finns påtaglig risk attom
i denparagraf får, revision genomförsstycketEnligt andra närsamma

påträffasverksamhetslokaler i fall, handlingreviderades annat som
för revisionen.granskas omhändertas det behövseller om

omhändertagandeeftersökande ochfinns bestämmelserI 7 § avom
reviderades verksam-revision genomförs i denhandling vid intesom
omhändertagandeeftersökande ochhetslokaler. 8 reglerar§ av

verksamhetslokaler.inte den revideradeshandlingar i lokaler utgörsom
reglerats i ochspecialbestämmelse fall inte 7finnsI 9 § somomen

|708l59



Omhändertagande, skattebeslag...258 SOU 1997:86

§§.8
handlingNär omhändertas med stöd tvångsåtgärdslagen får ävenav

eller dylikt förvaringsmaterial i vilket handlingen förvaras,pämi, mapp
med. Detta följer tvångsåtgärdslagen. Tekniskt hjälpmedel24 §tas av

får omhändertas endast det finns synnerliga skäl för det. Möjlig-om
heten omhänderta tekniskt hjälpmedel avsedd ianvändasäratt att
mycket speciella situationer där det inte finns möjlighet för skattemyn-
digheten ordna med teknisk utrustning för granskningatt sättannat

dokumentvisst omhändertaget Om ADB-upptagning omhändertasav
skall, möjligt,det exemplar lämnas kvar hos innehavaren.är ettom

Omhändertagna handlingar skall, enligt tvångsåtgärdslagen,26 §
återlämnas så de inte längre behövs. Därvid skall det beaktas isnart
vilken mån handlingen behövs i bevishänseende i ärende eller mål om
skatt, tull eller avgift. Rättssäkerhetskommitténs specialmotiveringI till
bestämmelsen härvid vissa gränsdragningar. Efter revisiongörs att en
slutförts kan normalt räkenskaper och Omhändertagna handlingarandra
återlämnas, särskilt revisionen inte föranlett några anmärkningar.om

månIden har anledning handling kan betydelsevissatt anta attman
i bevishänseende vid eftertaxering, omprövningsförfarande ellerannat
i domstolsprocess kan handlingen kvarhållas. Bestämmelsenen
omfattar inte åklagarmyndighetens behov tillgång tillattav en
handling under skattebrottmål; åklagarmyndigheten i sådanaärett
situationer i stället hänvisad till handlingen i beslag med stödatt ta av
RB

Betalningssäkringslagen6.4.12

Betalningssäkring4 institut används för säkerställaär ett attsom
betalning skatter, tullar och avgifter; betalningssäkring kanav
användas i awaktan skattefordring förfaller till betalning ochatt en
kan Betalningssäkring kan således inte jämförasdirekt medutmätas.

l RÅRegeringsrätten har i ref.1996 97 frågan hur dessa bestäm-prövat om
melser skall tolkas förhållandei till artikel i Europakonventionen i fall.8 visst
Se vidare avsnitt 5.3.1.5.
2 SOU Rättssäkerheten vid beskattningen,Se 1993:62 24s.
3 Se sou 1993:62 5241-242.
4 Betalningssäkring kan jämföras kvarstad,med också kan användas isom
awaktan fordring förfaller till betalning kan Tillpá och skillnadatt utmätas.en
från betalningssäkring kan kvarstad inte användas skattefordringar.på
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förverkande ibeslag ochbestämmelser omhändertagande samtom
kontroller och brottsutredningarbrottmål, vilka syftar till möjliggöraatt

detfrån brottslig verksamhet ochtill vinningatt attsamt somse
vid brottslig återgår till brottsling ellerverksamhet inteanvänts annan.

länder i beslag för säkraEftersom i andra egendom även atttarman
visstbetalning skattefordringar kan dock jämförelsen ettvara avav

intresse.
säkerställabetalningssäkringslagen förI l § att attanges man,

avgiñ, får så mycketbetalning fordran skatt, tull eller ta avav
anspråkfordringen igäldenärens egendom mot genomsom svarar

Är fårinte fastställdbetalningssäkring. det fråga fordran ärom som
fordringenbetalningssäkring ske det finns sannolika skälendast attom

kommer fastställas.att
fattas finnsBeslut betalningssäkring f°ar enligt det4 § omom

påtaglig risk undandra sig betala fordringengäldenären försökeratt att
finns flera fordringar gäldenäroch denna, eller det motom samma

Tidigare rekvisitetdessa tillsammans, uppgår till betydande belopp. var
för betahiingssäkring det finns påtaglig risk gäldenären inteattom

bådekommer betala fordringen. skrivning ansågs omfattaDennaatt
försökte betalningsovilja ochnågon undgå betala sin skatteskuldatt att

betalningssabotage och farms risk någon inte skulle kunnadet attatt
dockbetala sin skatteskuld betalningssvårigheter. Rekvisitet ändrades

betalatill påtaglig risk gäldenären försöker undandra sig attatt
Rättssäkerhetskommitténz.fordringen Syftet medefter förslag från

detta fall betalningsovilja eller betalningssabotageendastattvar av
skulle falla under lagen. vidare fordringenI 4 § äratt, attanges om

f°arhänföra till viss tidsperiod, betalningssäkring beslutas endast om
perioden gått till ända fordringen förfallit till betalning.eller I para-

intagenfinns också proportionalitetsprincipgrafen en
Fråga betalningssäkring enligt 3 länsrätten. Avser§prövasom av

fastställd, skallbeslutet betalningssäkring fordran inte ärom somen
länsrätten enligt häva beslutet, inte talan fastställelse7 § om avom

för vid inomfordringen eller underlaget den har väckts domstolav sex
månader från fordringen eller för dendagen för beslutet eller underlaget
inom tid har fastställts i ordning.samma annan

får,Beslut betalningssäkring enligt verkställaslO genastom av
kronofogdemyndigheten ansökan skattemyndigheten. Av 18 §av

1 avsnitten utländsk i kap.Se rättom
2 Se SOU 1993:62 ffoch 1993/942151 143.124 s.s. prop.
3 avsnittSe 4.2.även



Omhändertagande,260 skattebeslag... SOU 1997:86

framgår gäldenären kan erbjuda sig ställa säkerhet till kronofogde-att
myndigheten och betalningssäkringen i sådant fall skall hävas iatt
motsvarande mån.

framgårAv 16 den§ granskningsledare enligt tvångs-äratt som
åtgärdslagen kan egendomen i förvar i avvaktan länsrättensta
beslut, det fara lös egendom kan bli föremål förär attom som
betalningssäkring undanskaffas. Har egendomen tagits i förvar enligt
nämnda paragraf skall, enligt Skattemyndigheten så17 det kansnart
ske och fem dagar därefter, framställning betalnings-görasenast om
säkring hos länsrätten. Om sådan framställning inte ellergörs om
framställningen lämnas bifall skall egendomen omedelbartutan
återställas.

6.4.13 Ekobrottsberedningens förslag om

skattekiiminal

Ekobrottsberedningen har tidigare i Ds 1997:23 lämnatnämntssom
förslag inrättande skattekriminal. Förslaget innehåller ocksåom av en
vissa bestämmelser skattekriminalens användning tvångsmedel.om av

Skattekriminalen får enligt förslaget verkställa besluträtt att om
beslag enligt kap.27 RB. Vidare får skattekriminalenl § verkställa
beslut åtgärd i 27 kap. skattekriminalen får15 såledesom som avses

rum.bl.a. verkställa beslut tillstängning byggnad eller Förun-om av
dersökningen kommer, enligt förslaget, i de flesta fall ledasatt av
åklagare. längreI perspektiv föreslås dock skattekriminalen -iett att
likhet med polisen och tullen själv skall leda förundersökningar om-
saken enkel beskaffenhet. skattekriminalenNär leder fönmder-är av
sökning får den såsom undersökningsledare besluta beslag enligt 27om
kap. RB eller åtgärd enligtl § 27 kap. Skattekriminalen har5 RB.§
dessutom givits viss fatta interirnistiska beslut beslag; vidrätt atten om
fara i dröjsmål eller skattekriminalen verkställer beslutnår ett om
husrannsakan får myndigheten egendom i beslag eller fatta beslutta om
åtgärd enligt kap. föregående27 5 RB beslut§ undersöknings-utan av
ledaren, åklagaren eller rätten.

1 Se beträffande 27 kap. avsnitt15 § RB 6.4.även
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överväganden förslagoch6.5

tilläggsprotokolletiförstaArtikel l6.5.1

beslagsåvälkanframställningentidigareframgått denSom somav
artikel lskyddasi denintrångbetraktas rättförverkande avsomsom

inteåtgärderliknandeochbeslagtilläggsprotokollet. Förförstai att
förskyddbestämmelserEuropakonventionensskall strida mot om

står ideni lag,stödåtgärden har överens-fordras attäganderätten att
nödvändig;denintressenallmännamedstämmelse attsamt varaanses

hänsynenskilde medbetungande för denorimligtfår dock inteden vara
bedömningenVidtillgodoses.skalltill det intresse enomavsom

mellanavvägningsåledes görserforderlig krävsinskränkning attär en
åtgärdOmintresse.enskildedenochintressenade allmänna ägarens en

den intebedömningsådanförsvarlig vid ärkan betraktasinte ensom
konventionsenlig.

beslagbestämmelsernågon tvekanrådaintetordeDet att omom
ochskattefuskskyddaförverkande föroch motstatatt groven

allmäntgodtagbartsyfteharbrottslighetekonomisk utgör ettett som
skatteindrivning-konventionen. säkragällerdetNärenligtintresse att

behövsskattelagstiñning,utfärda denhar rätt att somstatenen
konfiskationskönsmässiginnebärlagstiftningen inteförutsatt avatt

i mångaförlängningenoch iskattefuskegendom Bekämpning av -
punktskattepliktigamedsambandibrottslighetekonomiskfall också -

allmäntgodtagbartsåledesförflyttningar torde utgöra ettvarors
deniinskränkningarlångtgåenderelativtmotiverakanintresse som

skattebetal-säkraocksåsyftetsärskilt årenskilda äganderätten, attsom
viktigtemellertidområdet detlagreglerutarbetandetVid ärning. av

rättssäkerhetsgaranti-tillräckligatillförsälcrasenskildetillse denatt att
ägareoskyldigmöjlighet förfinnasmåste detExempelvis enener.

detviktigtocksåbeslagtagits. Detegendom attåterfå äratt som
ochäganderätteniingreppproportionalitet mellanföreligger statensen

gjortEuropadomstolenuttalandenHärvid demålet.åsyftadedet är om
ingripanden3 utgångspunkten.naturligadeniproportionalitet

1 bekämpningvad gällerStorbritannienAgosiexempelvisSe avmot
avsnitt 6.3.3.brottslighet

2 avsnitt 6.3.5.NederländernaSe Gasus mot
avsnitt3 NederländernaochStorbritannien GasusCanadaAir motSe mot

och 6.3.5.6.3.4
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6.5.2 Behovet lagstiftningav ny

För kunna genomföra transportkontroll effektivtatt måstesättetten
beskattningsmyndigheten ha möjlighet kvarhålla lastbil tillräck-att en
ligt länge for myndigheten skall kunna grundlig genomsök-att göra en
ning bilen och de transporterade En för beskattnings-rättav varorna.
myndigheten kvarhålla lasten under den tid myndigheten kontrolle-att

vissa uppgifter också vikt. Det allvarlig bristär yttersta ärrar attav en
transportkontrollagen inte stöd för kvarhållande lastbilar såger av
länge det erfordras för genomföra punktskattekontroll bådaiatt en

Ävennämnda avseenden. det gäller lokalkontroller finns behovnär ett
kunna omhänderta och handlingar under erforderligatt tid. Detav varor

finns enligt vår bedömning således behov lagregler inomett stort av
detta område.

När det gäller frågan det skall möjligt i administrativattom vara en
ordning i beslag och i förlängningen också förverkata varor m.m. -
dem måste ställning till vilket behov har sådanataman man av-
åtgärder och det det intrång iväga enskildas äganderätt.mot görssom
Här det viktigt först konstateraär det kontroll- och sanktionstän-att att
kande följer cirkulationsdirektivets regler suspensionsord-som av om
ning, ledsagardokument avviker från de kontrollfilosofierm.m. som
idag for den svenska skatteförvaltningen.är gängse Istället för det som
hittills varit det vanligaste granskning vid skrivbordet eller revision-

måste granskningen bli fysisk; granskningen måste med andramer-
ord på den plats och vidgöras det tillfälle då något händer. Det ligger
nämligen i sakens förflyttningama ofta utförs utländskanatur att av
chaufförer, fasta driftsställen saknas Vidare ochatt inte minstetc. -
viktigt måste kontrollen ledsagardokumentet riktigt bl.a.ärav om-

Ävenvad faktisktstämmas detmot gällertransporteras. närav som
lokalkontroller kontrollmetodenär den hittillsänen annan som

framgår avsnittanvänts; 5.8. 10 inte beskattnings-som attav anser
myndighetens kontrollbehov täcks revisionsinstitutet vidgenom
punktskattckontroller alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljepro-av
dukter. Den kontrollmetod behövs liknar i stället tullens fysiskasom
undersökningar vid gränskontroll och husrannsakan vid utredningar av
varusmuggling.

Av skäl kontrollen inte kan ske det för skatteför-attsamma som
valtningen tidigare typiska kan andra överväganden behövasättet

det gäller möjlighetengöras när säkra punktskatteintäkteratt att
inflyter till statskassan. Ett vanligt problem det gäller oseriösanär
förflyttningar punktskattepliktiga det svårt spåraär ärattav attvaror
den skattskyldige, också i de fall då upptäcker obeskattademan
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Även liknande problemkontroll.vidpunktskattepliktiga omenvaror
sökandetförsvårasskatteornrådenandrauppkomma inomockså kan

många falldet ioftaområdeskattskyldige inom dettaefter den attav
sannoliktinblandade. Detflera olika utländska intressenter mestär

påföraochskattefordringenbetalt förbådeeffektiva sättet att en
lagstiftningenioch missbrukkringgåendekraftig sanktion är attmot

ändamål.fiskalagods föroch förverkabeslagtainföra möjligheter att
godspunktskattepliktigthanteringenillegalaUtvecklingen den avav

till. ochBeslags-måstekraftfulla insatserså långthar gåttidag att
värdeintressenför säkra fiskalaförverkanderegler ävenär stortatt av

medjämförelseVideffekter.preventivaför åstadkommaatt en
länderz ochockså beslags-finnerrättsordningen i andra attman

verkningsfulla instrumentmyckettörverkandebestärmnelser anses vara
området.tillrätta med problemenför kommaatt

Omhändertagande6.5.3

lokalkontrollvid ochOmhändertagande6.5.3.1 transport-

beskattningsmyndigheteninförsföreslår bestämmelserVi att gersom
tank,transportmedel, container,handmöjlighet tillfälligt taatt vara,om

skall kunnaomhändertagandeälpmedel handling. Etttransporthj samt
omhändertagande vidtransportkontrolleri samband meddelsgöras

dels ilagförslaget,stycketkap. förstatransportkontroll, 3 l §se
Iokalkontroll,vidomhändertagandesamband med lokalkontroller se

omhänderta-förförutsättningstycket lagförslaget. Enkap. andra3 1 §
omhänderta-skallbåda dessa situationeregendom igande attvaraav

punktskattekontroll. Vi hargenomförandetförgandet behövs av en
till utförandetomhändertagandebegränsat rätten göraatt ett av

omhändertagan-hjälpNågot stöd för medpunktskattekontrollen. att av
kontrollän-ändamålgods för andraomhändertadebestämmelsema än

1 Även EG-länderandrakontrollproblematiken beskriven.avsnitt 2.6 finnsI
punktskattepliktiga sehanteringenmed kontrollenhar problem varoravav

kapitel 3.
2 kapiteliavsnitten utländskSe rättom
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damål, för säkerställa fiskala intressen, finns således inte it.ex. att
bestämmelsen

.
Vid omhändertagande skall flera kontrollbestärnrnelsema i kap.2av

lagförslaget tillämpning. framgårDetta uttryckligen kap.äga 3 1 §av
lagförslaget. Således gäller vid omhändertagande vid transportkontroll
bestämmelserna i 2 kap. 4 undersökning§ iutrymmenom av
transportmedel i 2 kap. 6 skyldigheten§ legitimera sigattm.m., om

i kap.2 7 skyldigheten§ förete ledsagardokumentattm.m., om m.m.,
i 2 kap. skyldigheten8 för§ enskild medverka i kontrollenattom genom

låsa i kap.2 beskattningsmyndighetens14 §att samt rättupp m.m. om
låsa och försegla Vid omhändertagande vidatt utrymmenupp m.m.

lokalkontroll gäller bestämmelserna i 2 kap. 11-14 lagförslaget.
Dessa bestämmelser i vad gäller beträffandemotsvarar stort som
transportkontroll; någon motsvarighet till stadgandet i 2 kap. finns7 §
dock inte beträffande lokalkontroll.

När det gäller omhändertagande handlingar föreslår attav
omhändertagandet skall kunna utsträckas till efter detäven att
punktskattekontrollen genomförts, nämligen i fallde handlingarna
behövs bevis i mål eller ärenden enligt lagförslaget, LPP, LTS,som
LAS eller LSE se 3 kap. 1 tredje§ stycket lagförslaget. Vid om-
händertagande handlingar gäller självklart lagförslagets bestämrnel-av

undantagande handlingar m.m.se kap.1 13-16 lagför-§§ser om av
s1aget2.

Vid omhändertagande och handlingar får emballage,ävenav varor
behållare och förvaringsmaterial med kap.se 3 2 första§ styckettas
lagförslaget. I kap.3 2 andra stycket§ teknisktävenatt ettanges
hjälpmedel behövs för handlingen skall kunna uppfattas fårattsom
omhändertas; sådant omhändertagande får dock endast detett göras om
finns synnerliga skäl för detta. En liknande bestämmelse finns i 24 §
andra stycket tvångsåtgärdslagen3. Vid omhändertagande ADB-av en
upptagning skall möjligt exemplar upptagningen lämnas kvarettom av

Ävenhos innehavaren se kap.3 lagförslaget.4 § detta överensstärn-
med vad föreskrivs i tvångsåtgärdslagen för motsvarandemer som

situationer 24 tredje stycket denna§ lag.

1 Om det föreligger behov säkra punktskattebetalning får iställetattav man
använda sig det föreslagna instituten skattebeslag och skatteförver-av av oss
kande. beträffandeSe detta avsnitt 6.5.4.
2 Se också avsnitt 55.12 undantagande handlingar.om av
3 avsnittSe 64.11. Skillnaden i ordalydelsen mellan förslagvårt och 24 §
tvångsâtgärdslagen endast språkliär natur.av g
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finnsI 3 kap. 5 bestämmelser förvaring och försegling. Det§ om
åligger beskattningsmyndigheten for förvaringen detatt ansvara somav
omhändertagits. Myndigheten kan dock i uppdrag skötaattge annan
förvaringen för myndighetens räkning. Gods omhändertagits fårsom
flyttas till lämpligt kontrollställe läggas i magasin. Beskatt-samt upp
ningsmyndigheten kan dock tidigare i stället för flyttanämnts attsom -
egendomen försegla lokalertransportmedel, eller andra utryrmnen.-
Av proportionalitetsbestännnelsen i kap. följer myndighetenl 8 § att
i valet mellan flyttning och försegling skall välja framstårdet som som
minst ingripande för den enskilde, detta inte försvårar ellerom
omöjliggör kontrollen. Omhändertagen egendom skall vårdas väl och
stå under tillsyn.noggrann

påträffas6.5.3.2 Punktskattepliktiga vid andravaror
myndigheters kontroller

behovEtt omhänderta kan uppståävenattav varor m.m. om annan
myndighet i sin verksamhet påträffar sådanaunder omständig-varor
heter punktskattekontroll borde initieras. Exempelvis kanatt en en
polismyndigheten under husrannsakan upptäcka lageretten av
mineraloljeprodukter eller cigarretter. Vidare kan kommun elleren en
länsstyrelse vid genomförande operation krogsanering upptäckaav
såväl obeskattade alkoholdrycker obeskattade tobaksvaror. Mansom
kan också tänka sig myndigheter tillsynutövar överatt transportersom

farligt gods påträffar obeskattade mineraloljeprodukter. sådanaIav
situationer saknas direkt stöd i kap. lagförslaget omhänderta3 l § att

för punktskattekontroll, eftersom omhändertagandet enligtvarorna
denna paragraf kopplats till och lokalkontroller. hindrarIngettransport-
emellertid beskattningsmyndigheten i sådana fall ansöker fåatt attom
genomföra lokalkontroll eller det föreligger fara dröjsmål fattariom-

interimistiskt beslut därom och själv undersöker lokalen. Omett -
förutsättningar för transportkontroll föreligger kan givetvis i stället ett
beslut sådan kontroll fattas. Därefter kan beskattningsmyndighetenom

föreliggerdet behov ingående undersökning detom av en mer av som-
påträffats besluta omhändertagande.om-

6.5.3.3 När kan aktualiserasomhändertagandeett

Ett omhändertagande kan aktualiseras vid ellertransport-om man en
lokalkontroll påträffar punktskattepliktiga och länmade uppgiftervaror
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omhändertagandekontrolleras. Beslutnågon anledning behöver omav
ochtransportmedelockså fattas genomsökningenkan ettavom

saknastidsperiod. dokumenttransporterade längre Attupptar envaror
beträffande dem kanfinns andra oklarhetereller detatt annanvara en

tillVidare kan äganderättengrund för omhändertaatt varornavarorna.
exempelvis det finnsoch/eller skattskyldigheten behöva utredas, om

självasig skattskyldig ianledning den anmältatt anta att som som
kanmålvakt. Myndigheten ocksåverket bulvan ellerär genomen

underrättel-befogenheter och sinutnyttjandet sina spaningsliknandeav
förhållanden oklara och behöverseverksarnhet ha funnit vissa äratt

varorna.beträffandeutredas

fattasomhändertagandebeslut6.5.3.4 När skall ett

kan vissabestämmelser omhändertagandeVid tillämpningen omav
sådant problem vid vilkengränsdragningsproblem uppkomma. Ett är

omhändertagande måste fattas. Beskattningsmyn-tidpunkt beslut om
fordonmed transportkontrolldigheten har i samband rätt att stoppaen

rimligtfordon detdirekt samband medI är attatt antaatt stoppas
dokument, ställerbeskattningsmyndigheten begär medfördaatt se

besiktning lasten.frågor och kanske också ytligvissa gör aven
samband medkan komma utföras iTransportkontroller även att om-,

Även rimligtlastbilar. här detoch pålastningar är transport-attav- av
beskattningsmyn-omfatta ytlig besiktning. Så längekontrollen kan en

uppfattningenligt vårdighetens agerande inskränker sig till detta detär
omhändertagande; deinte heller nödvändigt fatta beslutatt ett om
i inombefogenheter myndigheten i dessa fall bör ställetutövar rymmas

gjorts beträffandeSamma överväganden hartransportkontrollinstitutet.
besiktningar lokaler och i lokalerlokalkontroll; ytliga rymsvarorav

lokalkontrollinstitutet.således inom
uppfattning ingripande undersökningar deEnligt vår bör än numer

intestöd omhändertagandebestämmelser ochnämnda medgöras av
lokalkontrollbestämrnelser. kap. 3med stöd eller I 3 §transport-av

sin fårfall undersökningar tilllagförslaget naturtre ansessomanges av
ingående nedan,i dessa fall, beskrivsingripande; tre mervara mer som

omhändertagande alltid fattas. Genom beslutskall beslut att ett omom

1 beskrivsbeskrivs i kapitel kapitelspaningsliknande befogenhetema I 8De
underrättelseverksamheten.
2 avsnittSe 12.103.
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omhändertagande fattas får den, egendom kontrolleras,vars en
möjlighet till domstolsprövning eftersom han har överklagarätt att
beslutet; vid transportkontroll plats enskild plats dettaän ärannan
för övrigt den enda möjlighet finns till stånd dom-attsom en
stolsprövning myndighetens kontroll.av

En undersökning drar på tiden får typisktut settsom anses vara en
ingripande fomi undersökning ytlig besiktningänmer av en som

genomförs under kortare tidsrymd. denna anledningAv atten anser
beslut omhändertagande bör fattas vid tidsmässigt utdragnaom mer
undersökningar. Vad skall tidsmässigt utdragensom anses vara en
undersökning kan dock diskuteras. Vi föreslår därför länsrätten skallatt
fastställa hur lång tid kontrollen får i samband domstolenmedta att
fattar beslut transportkontroll enskild plats och lokalkontroll.om
Många kontroller kommer dock inledas föregående dom-att utan
stolsprövning; detta gäller alla transportkontroller plats änannan
enskild plats i de fall beskattningsmyndigheten fattar interimistis-samt
ka beslut eller lokalkontroll. såvälFör enskilda fårtransport-om som
sin egendom kontrollerad för de tjänstemän skall tillämpasom som
bestämmelserna torde det fördel gränsdragningen mellanvara en om
omhändertagande å sidan och och lokalkontroll å andratransport-ena
sidan i dessa fall tydligt framgår lag. En bestämmelse att ettav om
omhändertagandebeslut alltid skall fattas efter viss i lag angivenen
tidsrymd enkel tillämpa för myndigheterna; tjänstemännenär att
behöver inte fundera undersökningen vid ellertransport-om en
lokalkontroll dragit tiden alltför länge, kan hämta ledning iut utan

tydlig lagbestämmelse. Vi har funnit lämplig avgränsning äratten en
beslut omhändertagande skall fattas elleratt transport-om om

lokalkontroll inte avslutats inom den tid angivits i domstols beslutsom
eller inom timmar från det kontrollen påbörjades se kap. 33 §attsex
l lagförslaget. Vid detta ställningstagande har bl.a. beaktat de
tidsramar förekom i Europadomstolens fall Funke mil. motsom
Frankrike

Även i de fall då beskattningsmyndigheten flyttar ellervaror
handlingar från kontrollstället bör beslut omhändertagande fattasom
se kap.3 3 2 lagförslaget.§ Kontrollstället härvid den lokal ellerär
den enskilda plats angivits i beslutet lokalkontroll ellersom om
transportkontroll enskild plats. Någon möjlighet fortsättaatt
lokalkontrollen i beskattningsmyndighetens lokaler eller platsannan
bör, enligt vår uppfattning, inte finnas. På detta uppnås ocksåsätt en

1 Se avsnitt 5.3.1.3.
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husrannsakanl.polismyndighet vidförvad gällerlikhet med som
transportkontrollerlokalkontroller ochbegränsad tillBestämmelsen är

enskild platsplatstransportkontrollervidenskild plats; änannan
svårtillämpad.tämligeninnehållmed dettabestämmelsetorde varaen

fastställa både vadsvårtmånga fall skulle det kunnaI att somvara
plats därbåde denkan tänka sigkontrollställe attutgör man-

skullepåbörjadeskontrollenplats därstoppades och dentransporten
frånförflyttningoch vadkontrollställekunna utgör ensomvaraanses -
fall;uppstå i mångaskulle kunnaTolkningsproblemkontrollstället.

kontroll-tilllastbilen förflyttatsinnebär detfrågor atttypen en nyav
någraflyttar lastbilbeskattningsmyndigheten trañkskälplats, enavom

lösning.inte brabesvaras. Dettameter skulle behövahundra är en
omhändertagandeuppfattning bestämmelsernaEnligt vår bör varaom

tillämpa.enkla att
transportmedel itransportkontroller last ellergällerdetNär av

och vissa flygtran-färjetransportersamband med jämvägstransporter,
Konsekvensernaytterligare aspekter.tillkommer ettsporter av

yrkesmäs-transportföretag,mycket förkvarhållande kan bli stora som
Även kollektivtdrabbassigt befordrar ettompassagerarepassagerare.

punktskatte-avgångstid förkvarhålls efter ordinarietransportmedel att
understryka viktengenomföras.kunna Förkontroll skall ävenattatt av

önskarbeskattningsmyndighetenbeaktassådana intressen skall när
yrkesmässigtanvänds förtransportmedel,kvarhålla attett som

bestämmelselagförslag intagithar i vårtbefordra omenpassagerare,
stödfår medtransportmedel endastkvarhållande sådana görasatt avav

ordinariekontrollen innebäromhändertagandebeslut i de fall attett en
gällerGivetvislagförslaget.hållas kap. 3 3avgångstid inte kan se 3 §

lagförslageti kap. 8proportionalitetsbestämmelse finns l §den som
sådana beslut.även

samförvaringSamlastningoch6.5.3.5

tillvilket kan ledai lastbil,ovanligt samlastasinteDet är att envaror
kontrollproblemz. spritsåledes pall medlastbil kansärskilda I enen

1 avsnitt 6.4.1.2Se ovan.
2 exempelvisförtullområdet;densammaKontrollproblematiken på attär

ellerdöljer narkotikavisst innehåll,hakontrollera låda, påståsen somom
medeller undersöka denigenom dentullen lådan ochmåste öppnavapen
ochmedföra kostnadertid och kanröntgenkamera, vilkethjälp tarav

irritation hos lådans ägare.
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kanomhändertagandebeslutmed helt andra Ettsamlastas somvaror.
transportmedel.omfatta såvälkommatidigare nämnts att varor som
detomhändertagandeomfattarDessutom ävenett varornasomav varor

lokalkontroll,vidkan uppståliknande situationförvaras En varorom
Även habeskattningsmyndighetenmåstehärsamförvaras i lokal.en

kanbehållare därlådor och andramöjlighet igenomatt varor
medsamlagrassamlastas ellerpunktskattepliktigaförvaras. Om varor

omhändertabehovdet således finnasandra kan ävenattett avvaror
sådana varor.

begränsningnågongällerOmhändertagandebestärmnelsema varor;
omhändertagan-beslutpunktskattepliktiga finns inte. Närtill omvaror

sarnför-samlastade ellerfall sannoliktfattas kommer i mångade även
omfattas beslutet,inledningsvisfall-ivarade attvart omavvaror -

kan döljadessa intebesiktning står klartinte vid ytligdet redan atten
omhändertagandetdock viktigtpunktskattepliktiga Det är att avvaror.

nödvändigt. Deningripandede inte blirandra än propor-mervarorna
skalllagförslagetframgår kap. 8tionalitetsprincip 1 §avsom

omhändertagandevid beslutbetydelsesjälvfallet tillmätas stor avom
kontrolleratmyndighetensamlastade eller sarnförvarade Närvaror.

samlastade elleravseende deliknandeinnehållet i lådor eller utrymmen
någotinte hardessaoch det klarlagtsarnförvarade är attvarorna

omhändertagandet avseendepunktskattepliktigt gods börsamband med
hävas. Detsarnförvaradede samlastade respektive ärgenastvarorna

omhändertagandebeslutunderstrykaöverhuvudtaget viktigt att ettatt
punktskattekontrol-behövs föromfatta tid vadinte f°ar längre än som

till deocksålen. förtjänarDet ägarenpoängteras attatt varor som
punktskattepliktiga börmed desamlastats eller samförvarats varorna

förfå grundenförvända sig till länsrättenmöjlighet attattges en
prövad.omhändertagandebeslutet

skatteförverkandeSkattebeslag och6.5.4

lokalkontroll omhänder-ochGenom förslagen samttransport-om
långtgående befogenheterbeskattningsmyndighetenfårtagande att

punktskattepliktigabeträffande hanteringengenomföra kontroller av
tillockså lederkontrollbefogenhetemaviktigt deDet är att nyavaror.

gods.punktskattepliktigtbelöperf°ar de skatteratt staten som
inteområdeskattefusk inom dettaProblemen omfattandemed ärett

1 vidare avsnittSe 13.533.
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enbart statsfmansiell omfattandeEn skatteflykt kan ocksånatur.av
leda till obeskattade produkter marknaden, någotöversvämmaratt som

till nackdel inte minst för de seriösa näringsidkama. Vi föreslårär stor
därför skalldet bli möjligt säkerställa de fiskala intressenaatt att

förfarandeadministrativt liknar förfarandet med beslagettgenom som
och förverkande i brottmål; för markera skillnaden mellan detatt
straffrättsliga förfarandet och det administrativa förfarandet har valt

benämna de instituten skattebeslag och skatteförverkande.att nya
skattebeslag och skatteförverkande skall således kunna tillgripas för att
säkra skatteindrivningen. Dessa institut kommer, enligt vår uppfattning,

mycket värdefulla kompliment till de föreslagna bestämmelser-att vara
punktskattekontroll. Bestämmelserna skattebeslag ochna om om

skatteförverkande inte kopplade till någon straffbestämmelse ochär
tillämpningen bestämmelserna skall också helt fristående frånav vara

bedömningaf.straffrättsliga

6.5.4.1 Förutsättningar för skattebeslag och
skatteförverkande m.m.

Skattebeslag och skatteförverkande tänkta användas exempelvisär att
i sådana fall då lastbil lastad med punktskattepliktigtärstoppasen som
gods, erforderlig dokumentation saknas eller visar sig felaktigmen vara
vid kontroll och ingen sig till känna och anspråk på godset. Igörger
sådana fall torde ofta kunna utgå från förlasten släpptsattman
konsumtion och skattskyldighet inträtt; eftersom detta upptäckts iatt
Sverige skall punktskatten ofta betalas här enligt artikel i20.2
cirkulationsdirektivetz. idag upptäckerNär last i den angivnaman en
situationen sig chauffören ofta ovetande och lasten blirsäger vara
stående hos tullmyndigheten någon anspråk den.görutan att

Om punktskattepliktig har påträffats i sådan situation atten vara en
den kan omhändertas bör den också, vår uppfattning,enligt kunna bli
föremål för skattebeslag. Således bör punktskattepliktiga varor m.m.

påträffats vid transportkontroll eller lokalkontroll kunna beslagtassom
övriga förutsättningar för skattebeslag uppfyllda. Något krav påärom
egendomen först skall omhändertas finns inte.att

1 avsnittI 6.5.5 finns redogörelse för överväganden beträffandevåraen
konkurrens mellan brottmål och förslag omhändertagande, skatte-våra om
beslag och skatteförverkande.
2 avsnittSe 2.2.1.
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till vissskatteförverkandeskattebeslag ochförFörutsättningarna är
kan fattasskatteförverkandeskattebeslag ochBeslutdel lika. omom

Sverigebetalad ibeträffandepunktskattframgårdet inte äratt varan
infriasordning och kanställts i lagabeträffandesäkerhetoch att varan

kap.stycket. I 3 9kap. första §stycket och 3 8första §se 3 kap. 6 §
två förstadeskatteförverkande Ifinns vissa hinder upptagna.mot

skatteförverkande.hinderfinns absolutai paragrafenpunkterna mot
punktskattpunkten inte skeförstaSkatteförverkande får enligt om

skullesituationeregendom i dessaskatteförverkabetalas i tid;rätt att
skatteförverkande inte fattasfår beslutobilligt. Vidaregivetvis omvara

iskall erläggasintepunktskatt beträffandeframgårdet att varanom
punkterna finnstvå sistapunkten. I deframgår andraSverige. Detta av

såledesskatteförverkande fårskatteförverkande;hindertemporära mot
punkternai någonomständigheterså länge deinte ske avsom anges

skatteförverkande intefår besluttredje punktenföreligger. Enligt om
betalning.förfallit tillintepunktskatt beträffandefattas så länge varan
under denpunkten,enligt fjärdefår heller,Skatteförverkande inte göras

punktskatt medgivits.betalaför vilken anståndtid att
Även fårhinder. Såledestvå absolutaskattebeslag finnsbeträffande

punktskattframgårskattebeslagsbeslut fattas detinte heller attett om
punktskattSverige ellerskall betalas iintebeträffande omvaran

stycketandratid kap. 6i se 3 §beträffande erläggs rättvaran
finns däremotskattebeslagNågra hinderlagförslaget. temporära mot

således fattasvåra förslag,får, enligtinte. Beslut skattebeslag ävenom
den tideller underförfallit till betalningpunktskatt intefastställdom

dettaAnledningen tillmedgivits.anstånd betala skattför vilken äratt
skyldighetensäkrasskatteindrivningen skall kunna attävenatt om

transportkon-videxempelvisinte inträtt,erlägga skatt ännu man enom
omständighetersådanaunderpåträffar punktskattepliktigatroll varor

betalas.kommerpunktskatt inteskäldet finns attattatt att anta
innebärskatteförverkande intefrånskattebeslag till skillnadEftersom

endastegendomäganderätt tillslutgiltigt frånhändande ettutanett av
samhällets möjlighe-det motiveratingrepp i nyttjanderätten attanser

kandetdettaskatteindrivningen stärkssäkra sätt, äventer att om
i dettaberörda enskilda. Det börvissa nackdelar förinnebära samman-

fattats innanskattebeslag harbeslutockså framhållashang att omom
ibetalasskatten sedermerainträtt ochskyldighet betala punktskattatt

Möjlighetenhävas.självklartskall skattebeslagsbeslutettid genasträtt
betalningförfallit tillpunktskattenskattebeslag innanbeslutaatt om

under-viktigtförsiktighet. Detmedbör givetvis tillämpas är attstor
fattas detfall endast böri nämndastryka beslut skattebeslagatt omom
meningslösaåtgärderlångtgåendeinte likakan andra ärantas att
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jämför med proportionalitetsbestämmelseni kap. lagförslaget.l 8 §
I de fall beskattningsmyndigheten känner till skattskyldigesden
identitet torde i normalfallet beslut skattebeslag innan punktskattenom
förfallit till betalning alltför långtgående och oproportionerligvara en
åtgärd. Det torde i denna situation krävas Skattemyndigheten ocksåatt
har grundad anledning punktskatten inte kommeratt anta att att
erläggas, exempelvis for ledsagardokument saknas. fallI de där denatt
skattskyldiges identitet okänd torde å andra sidan det i många fallär
föreligga tillräcklig grund för fatta skattebeslagsbeslut.att ett

Även det föreligger vissa olikheter beträffande förutsättningarnaom
för skattebeslag och skatteförverkande finns ocksådet likheterstora
mellan instituten. Som tidigare den grundläggande skillnadennämnts är
mellan de båda instituten skattebeslag endast innebär inskränkningatt en

nyttj anderätten medan lagakrañvunnet beslut skatteförverkandeettav om
slutgiltigt frånhänder äganderätten till egendomen. konsekvensEnägaren

detta bl.a. särskilda rättssäkerhetsgarantier uppställts vid skatte-är attav
förverkande, bestämmelserna god i kap.3 9 och och10 §§t.ex. troom
bestämmelserna kallelse okända i och InrikesPost tidningarägareom

lagförslaget.kap.12 2 Att skattebeslag§ endast inskränkningär en
i nyttjanderätten till egendom innebär det finns vissa möjligheter föratt

till egendom föremål för skattebeslag överlåtaägaren är attsom
lagforslagetY.egendomen 3 kap. 12 föreligger§ Det också skillnaden

mellan de båda instituten det gäller de ekonomiska värden för vilkanär
skattebeslag respektive skatteförverkande kan ske se kap.3 6 tredje§

lagförslagetstycket och 8 andra stycket§
Punktskattepliktiga transportmedel, containrar, tankar ochvaror,

transporthjälpmedel vid bör enligt våranvänts transportensom
uppfattning kunna skatteförverkas. Det dock rimligt de punkt-är att
skatteplilctiga skatteförverkas i första hand; först värdetvarorna om
dessa så lågt de inte täcker skatteskulden kan såledesär att även
transportmedel, containrar, tankar och transporthjälpmedel förverkas.

framgårDetta kap.3 andra stycket lagförslaget.8 §av

se vidare avsnitten 6.5.4.7 och 135.42.
2 Se vidare avsnitt 1210.6.
3 vidareSe avsnitt 6.5.4.4 skatteförverkande och 6.5.4.5 skattebeslag.
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Förhållandet skatteförverkandemellan och6.5.4.2
betalningssäkring

betalningssäkring institutSom framgår avsnitt 6.4.l2 är ett somav
avgifter.används för säkerställa betalning skatter, tullar och Enatt av

påtagligbetalningssäkring det föreliggerförutsättningarna för är attav
fråganrisk gäldenären inte kommer betala fordringen; detäratt att om

inte finns sannolikafordringar fastställda krävs dessutom detär attsom
skäl fordringen fastställas. Betalningssäkring riktaskommeratt att
alltid känd skattskyldig.gäldenärmot en

beträffandeEnligt vårt förslag kan skatteförverkande göras
undvika kollision mellanpunktskattepliktiga För attvaror m.m.

skatteförverkandeinstitutet skullebetalningsäkringsinstitutet och man
kunna föreskriva skattskyldige måste okänd förden attatt vara

fältet förskatteförverkande skall Detta skulle dock öppnagöras.
exempelvis vidskatteflykt i de fall då skattskyldigheten inträder

gränspassering. skulle alltför enkelt konstruera upplägg därDet attvara
Skatteparadis lasten i det ögonblickbolag med isäte ägerett ett

tillskattskyldigheten inträder därefter direkt överlåter den annanmen
punktskatteplikti-sådant fall skulle inte komma deI ettperson. man

sig betalningssäkring eller skatteförverkande,med omga varorna vare
okänd.det för skatteförverkande krävdes den skattskyldigeatt var

skullealternativ metod komma till med dettaEn rätta attatt vara
skattetlyktsklausul, skulle möjlighetkonstruera någon form som geav

för olika skatteflykttillämpa deatt ett typergenomsynsresonemang av
kan tänkas förekomma. dock, enligt vår mening, inteDettasom vore

någon bra lösning; skatteflyktsklausul skulle mycket svårkon-en vara
måstestruerad och den skall täcka många olika fall skattetlyktom av

den dessutom utfomming. Vi har istället valt integenerell atten
föreslå den skattskyldige måste okänd för skatteförver-att att ettvara
kande skall Härigenom löses ytterligare problemgöras. ett som

kunna uppstå vid Rekvisiten för skatte-skulle lokalkontroller.annars
förverkande till del med vad gäller förvissöverensstämmer som

ocksålokalkontrollsinstitutet kap. lagförslaget.se 2 9 Det§ är
skatteförverkande ochnaturligt det finns koppling mellanatt en

lokalkontroller; regleringen ijämförelse kan härvid med RBgörasen
företasdär får för föremålhusrannsakan eftersökande ärav som

brottmål. förutsättning för skatteförver-underkastat beslag i Om en
skullekande och lokalkontroll den skattskyldige okändattvore var

1 avsnittSe 5.5.1.
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Vadproblem kunna uppstå under verkställigheten lokalkontroll.av en
händer beskattningsmyndigheten lokalkontroll heltunderom en
plötsligt kan klarlägga i fall sig till den skattskyldigeeller vart ana vem

tvångsåtgärdslagenär Måste då övergå till tillämpamyndigheten att
GränsdragningsfrågomaProblemen inte alldeles enkla lösa.är att

skulle sannolikt mycket besvärliga för de tjänstemän ärsomvara
lokalkontroll.ansvariga för verkställa beslutetatt om

Vi således föreslå den skattskyldige måstehar valt inteatt att vara
okänd för skatteförverkande skall kunna beslutas. Nackdelenatt ett

punktskattepliktigamed detta givetvis det gäller vissaär näratt man -
får för betalningssäkring och skatteför-parallella systemvaror -

verkande, Viddelvis kommer överlappande. jämförelseattsom vara en
mellan de olika alternativen har dock funnit den valdaatt ossav
konstruktionen föredra denna nackdel.är att trots

beträffande innehar särskild6.5.4.3 Vad skall gälla den som
till egendomrätt

särskild fråga vad skall gälla någon innehar särskildEn är när rättsom
till fallegendom, ide då egendomen förvärvats med äganderätts-t.ex.
förbehåll. möjlig lösning i lagtexten föreskrivaEn attvore vem som
skall olika tänkbara fall; sådan lösning hariägareanses vara en
exempelvis i LSE beträffande sanktioner vid otillåten användningvalts

mineraloljeproduktef.märkta kan emellertid ifrågasättas detDetav om
beträffande skatteförverkande går föreskriva den har vissattatt som

till egendom, såsom återtaganderätt, inte skall tillrätt ägareanses vara
egendomen den följden sådan inte skullemed kunnaägareatt en vara

i mål skatteförverkande. möjligheter få grundernaHanspart ett attom
för sin rättighetsförlust skulle då begränsade.prövade ytterstvara
Europadomstolen tidigare fallet Gasushar, inämnts, motsom
Nederländerna funnit till egendom äganderättsförbe-rättatt en genom
håll omfattas begreppet egendom artikel till första tilläggsproto-i 1av
kollet; intrång i sådan rättighet kan således kränkningutgöraett en en

artikeln Vi har med beaktande detta avgörande intevalt attav geav
någon definition skall till egendom.ägareav vem som anses vara

Vi har istället för definiera skall tillägareatt vem som anses vara
egendom i lagförslaget valt föreslå vissa särbestämmelser denatt om

1 avsnittSe 6.4.8 ovan.
2 avsnitt finnsI 6.3.5 redogörelse för rättsfallet.en
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enligtföremål för åtgärdsärskild till egendomhar ärrätt somsom
lagförslagettredje stycketExempelvis i kap. 8lagförslaget. 3 § attsägs
består, inteskatteförverkadförklaratssärskild till egendomrätt omsom

förordnas. enligt kap. 10godtroskyddet 3särskilt Vidare gällerannat
Videgendom.särskild tilllagförslaget den haroch ll §§ rättäven som

sådanförskall förbehållskatteförverkad egendomförsäljning görasav
bestårsärskild rättighetbeskattningsmyndigheten känd trots attsomav
stycket lagför-förstakap. 16skatteförverkats se 3 §egendomen

slaget.

skatteförverkandeVilket bör beslut6.5.4.4 värde ett om
omfattakunna

beräknaspunktskatthögst kunna denSkatteförverkandet bör somavse
motsvarandefyrtiomed tilläggbelöpa på procentettvarorna

transporttilläggetz haft seförfarandetkostnader förde statensamt som
beloppskatteförverkalagförslaget.kap. första stycket Att3 7 § större

rättsverkansigeftersom det här inteoskäligtdetta rörän är om envore
skattebetalande.på grund brott utan omav

kanskatteförverkandetviktigtenligt vår bedömning,Det ävenär, att
transporttilläggmotsvarandefyrtioomfatta tillägg procentett som

fall kommerokänd.skattskyldige Ikan den är annatävenuttas enom
okändokänd;betydligt lägekänd skattskyldig i änsämreett enen
enbartskatteförverkandevärdettillägg iskattskyldig skulle dettautan

betala deändå varit skyldigskatt hanriskera få betala den samtattatt
föreslagitinteVi har däremotkostnader han förorsakat samhället. att

betalningenför säkraskall kurma användasskatteförverkande att av
tillkonstruktion skulle ledasådanbeslutade transporttillägg; att etten

bådekunnavissa situationer skulleskatteförverkande i transport-avse
vilketskatteskulden,fyrtiotillägg och tillägg procentett voreav

medskatteskuldenskatteförverkats täckeregendomobilligt. Om som
bör detför förfarandetkostnadernatillägg på fyrtioett procent samt

transporttillägget,befrielse frånfinnas anledning medgedock att om
lagförsla-kap.skede se 6 3fråga uppkommer i §detta ett senareom

avseende detredan betalatsOm sidan transporttilläggget. å andra
finnsskallfrågan skatteförverkandeaktuella ärendet avgörasnär om

I tredje och fjärde styckena BrB.finns i kap.liknande bestämmelse 36 5 §En
2 kapiteltransporttillägg finns i l0.förslag beträffandeVåra
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istället grund for jämka beslutet skatteförverkande med stödatt avom
3 kap. 7 andra stycket lagförslaget.§

skatteförverkande bör kunna ske med ringa värdeäven ettav varor
eller inte kan sälj kan exempelvis tänkasDetstaten. attvaror som as av

parti cigarretter håller så låg kvalitet det omöjligt säljaett äratt atten
dem på marknaden; detta skall dock inte hinder för skatteför-ettvara
verkande. Begränsningen i kap. första stycket lagförslaget vad3 7 § av

skatteförverkande högst omfatta tänktegendom skall få endastärett av
förhögsta vad kan skatteförverkas.gränsatt ange en som

Egendom föremål för skall,skattebeslag skatte-är närsom
forverkandefrågan åsättas det kan förväntasvärde den inbringaprövas,
vid försäljning; ofta dettatorde värde med detstatens överensstämma
marknadsvärde egendomen har. vissa fall kommer sannolikt,I som

skattebeslagtaget gods så dålig kvalitetantytts, att attovan vara av
inte kan på sig sälja i sådant fall fårstaten ta ansvaret att varorna;

värdet egendomen bestämmas till kr. lär bli särskilt vanligt0 Detta
det gäller alkoholvaror.när
Ett beslut skatteförverkande skall, tidigare kunnanämnts,om som

jämkas beslutet framstår obilligt med hänsyn till ägarensom som
situation och övriga omständigheter se kap. andra3 7 stycket.§
Jämkningsmöjligheten bör enligt vår uppfattning tillämpas alltförinte
restriktivt särskilt det gäller transportmedel och andra hjälpmedelnär-

och såväl omständigheterna i fallet ekonomiska situationägarenssom-
bör kunna beaktas vid bedömningen skatteförverkande ärettomav
obilligt eller inte. Härvid det viktigt det i besluten skatteför-är att om
verkande finns rimlig proportion mellan intresse säkrastatens atten
skatteindrivningen och situation beteende i det aktuellaägarens samt
fallet; självklart måste proportionalitetsbestämmelsen i l kap. lag-8
förslaget alltid beaktas. också framhållasDet bör godtroendeatt en

skyddas bestämmelserna i 3 kap. och lagförslaget.10 ll §§ägare av

Vilket6.5.4.5 värde bör beslut skattebeslagett om
kunna omfatta

Även skatteförverkande f°ar skatteskuldendast denettom avse som
belöper på med tillägg fyrtio kostnadernaett procent samtvarorna
för förfarandet bör skattebeslagsbeslut kunna omfatta egendomett som
har värde överstigande detta belopp se 3 kap. 6 tredje stycket i§ett
lagförslaget. En ordning skulle nämligen konsekvensendenannan

skattebeslag överhuvudtaget inte skulle kunna ske exempelvisatt om
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m.m..skatteskuldenvärdetransportmedletseller överstegvaromas
vadegendomskattebcslagta äninteeftersträvadockbörMan att mer

Även falli dettaskatteindrivningen.säkraförnödvändigt attärsom
lagförslagetkap. 8proportionalitetsbestämmelsen i l §skall vara

vägledande.

lösenerläggaMöjligheten6.5.4.6 att

kommakanegendomtill attböruppfattningvårEnligt ägare som
iegendomenförbetala lösenvillhanväljakunnaskatteförverkas om

betydandedet finnssärskiltskatteförverkas; ettdenförstället att om
kanalternativ. Detintressantdettakanegendomövervärde i ettvara

ellerlastbilexempelvisskälandrafinnasockså ägare enatt enav
därför lämnatharVilösen. ettbetalaföredraskullecontainer att

lösenbestämmelse.tillförslag en
yrkandepåkan länsrätten,skatteförverkandeprövningVid avav

lösenförordnaskattebeslag,förföremål attegendomtill ärägare som
kap. 15 §se 3förverkasegendomenföriställetfår erläggas att

värdeförverkandez. Vidformkanlagförslaget. Detta sägas avvara en
kap. 7 §i 3bestämmelsernaskalllösesummanfastställandet av

jämkningsreglerdeinnebärvilketbeaktas, ävenlagförslaget att som
betalasskalltillämpliga. Lösenstycketandraparagrafensfinns i är

Omkraft.lagavunnitlösenbeslutetefter detmånad attsenast omen
skatteför-iställetegendomentid skallierläggsintebetalning rätt anses

lagförslaget.stycketandrakap. 15 §verkad se 3

kanegendomtillgodtroendeförSkydd ägare6.5.4.7 som
skatteförverkandeföremål förbli

kantransportmedelochbådeföreskrivaGenom att m.m.att varor
skattefordringen.drivamöjlighetenökarskatteförverkas attman

skatteundandragandeneffektenpreventivadenborde motDessutom
innebäraocksåsannoliktnämligenkommer attmöjlighetsådanöka. En

väsentligt1 lösesummanStorbritannien därAir CanadahärvidJämför mot var
avsnitt 6.3.4.flygplanet ovanvärdetmindre påmycket än

beskrivsvärdeförverkande2 respektivesakförverkande ettVad ettutgörsom
för-i RBregleringenmedocksåkanjämförelseavsnitt En görasi 6.1.

RB26 kap.med stödkvarstadochkap. RBmed stöd 27verkande seavav -
avsnitt 6.4.1.1 ovan.
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kraftigt incitament för åkare och andra hyr egendomett ut attsom
försäkra sig egendomen inte används för oseriösa ändamål.attom
Givetvis måste dock fordonsägare, helt ovetandeär atten som om
fordon obeskattade och klander-transporterar agerat ettvaror som
fritt kunna tillbaka sitt fordon. Det självklart åkeriägaresätt, är att en
inte skall kunna drabbas skatteförverkande någon hansettav om av

sättanställda hans vetskap oseriöst Inte heller skallagerat utan ett
exempelvis bensinstationsägare hyrt mindre lastbil kunnauten som en
drabbas hans lastbil förverkas, denna skulle påträffas medattav om
obeskattade cigarretter; i sådant fall behövs det konkreta omständig-ett
heter, bilen specialkonstruerats för denna form skattefusk,t.ex. att av

visar inte ovetande vad bilen skulle användasägarenattsom var om
till, för beslut förverkande skall kunna fattas. Det kan i dettaatt ett om
sammanhang vissa bensinstationer i gränsområdet Sverige-nämnas att
Finland idag hyr specialbyggda släpvagnar användas förut att transport

Ägarenfinska mineraloljeprodukter. till sådant specialkonstrueratettav
fordon torde inte kunna åberopa han varit i godatt tro.

Skyddet för godtroende återfinns i 3 kap. och10 11 §§ägare
lagförslaget. I 10 punktskattepliktiga§ inte fårattanges varor
skatteförverkas grund förhållandena vidägareom varornas av
förvärvet omständigheterna i övrigt inte insett skallsamt att varorna
beskattas i Sverige. finnsI skyddet förll godtroende till§ ägare
transportmedel, tank och transporthjälpmedel inskrivet.container,
I paragrafen föreskrivs förverkande får ske enbart ägarenatt om
grund omständigheterna borde ha insett avsågatt transportenav
punktskattepliktiga och skall beskattas i Sverige.attvaror varorna
Skatteförverkande får således endast ske varit i ondägaren tro.om

Bestämmelserna god skiljer framföralltsig beträffandetroom
bevisbördans placering. I har tillägaren ären process varor som
föremål för skattebeslag initialt bevisbördan för han varit i godatt tro
se kap.3 10 lagförslaget.§ Beträffande transportmedel för-ärm.m.
hållandet det omvända. Här har beskattningsmyndigheten initialt bevis-
bördan beträffande ond hos egendomens kap.se 3 ll §ägaretro
lagförslaget. Vi har bestämmelserna beträffandeövervägtnoga om
godtroskydd bör utformas detta eller lämpligare lösningsätt om en
hade varit bevisbördan i båda fallen initialt skulle åvila Denatt ägaren.

1 Jämför Air Canada Storbritannien. Anställda i flygbolaget begickmot
narkotikabrott. Air Canada hade fått påpekanden från myndigheten bristerom
i sin kontroll och i sina rutiner inte gjort Air Canada såledesnågot. ansågsmen
inte oskyldig ägare", handlat i god avsnittse 6.3.4.trovara en en som ovan
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skyddetbedömtmarkeringkanlösningen attvalda attavses som en
transportmedeltillförstarkarebörför godtroende ägareägare vara

skillnaderNågrapunktskattepliktigaför störreägareän varor.avm.m.
bevis-avsedd;dock inteparagrafemade bådai tillämpningen ärav

inledningsskedet hariendastplaceringbördans vem somanger
enligtbedömningarBeträffandeviss utredningför görs.attansvaret

varithansarmolikttillräcker det3 kap. 10 gör att§ ägarenatt varorna
uppställts.intestyrka detta harskallhannågot kravi god atttro -

tyderomständigheterkonkretadet föreliggervisarOm ägaren att som
beskattnings-såledesåligger detvid tillfälleti godhan varitpå troatt

gällerpåståenden. Detsammahansmotbevisamyndigheten att
myndig-enligt kap. 11bevisbörda 3beskattningsmyndighetens om

sannoliktdetomständigheter ägarenpekaheten kan gör attsom
åberopakaninteförverkasfår egendomenvarit i ond ägarentro om

bevisvärdet detförtarfördelbevis till sinomständigheter eller avsom
någraytterligareNedanåberopat.beskattningsmyndigheten gessom

god hosellertala förkanomständigheterexempel på emot trosom
ägaren.

transportmedeltill elleri sakensliggerDet ägarenattnatur varor
försiggåttvadovetandehanhävdaoftast inte kan att somomvar
felaktigt;uppenbartsaknas ellerledsagardokumentexempelvis ärom

fallgivetvis också i sådanakrävstransportmedletvad gäller ägaren av
avsågkänt tilleller bordemedvetendenne transportenattatt omvar

betalningteckenandraVidare kanpunktskattepliktiga somvaror.
transportrutter väckaägnademärkligaosedvanligt attetc.sätt, vara

omständighetersådanaförekomstenvidmisstanke hos ägaren, avsom
anställdde fall förareni god lhansvårare påvisa ärkan är tro.attatt

saknarförarenomständighetersådanakan attävenägaren somav
avlämnas,skallhandlingarnaland där enligt attvisum till det varorna

destinationnå sinförtillräckligt med bensinpengarföraren inte har att
iintetydabokat farjebiljetterinte har äroch föraren ägarenattatt

Även gångereller fleraförhållandetgod ägareatttro. ensamma
tvivelaktigtgenomförtsivarit inblandadtidigare etttransporter som

denbeskaffenhetenkanSlutligeni bedömningen.medbörsätt tas av
ellerskatteförvaltningenfrånområdetreglernainformation om

tagit deleljesterhållit ellermyndighet, ägaren vara avav,somannan
tidigaresärskilt intressantavseende detintresse; i detta ägarenär om

1 handling-enligtsammanhangovanligt i sådana härinteDet attär varor som
körsträckadenochEuropaochskall till land körs kors atttvärs överettarna

hade behövts.vadväsentligt längreblirkörs än somsom
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fått påpekanden från någon hänseendet.myndighet i det aktuella Om
lagstiftning genomförs området bör skatteförvaltningen därför
informera företag i kommunikationsbranschen de lagreglemaom nya

myndighetens rättsliga möjligheter till skattebeslag ochsamt om
skatteförverkande. ocksåDet lämpligt beskattningsmyndighetenär att
så långt det möjligt lämnar information företagtill inomär tran-
sportsektorn hur kande skydda sig oseriösa aktörer.motom

6.5.4.8 Försäljning m.m.

Bestämmelser försäljning egendom och fördelningom av m.m. av
försäljningsintäkter återfinns i kap.3 16 och lagförslaget.17 §§ I 16 §
forsta stycket stadgas egendomen, efter beslut skatteför-att att ett om
verkande vunnit laga kraft, skall säljas beskattningsmyndighe-genom

försorg. Härvid skall, tidigare förbehåll förtens nämnts, görassom av
beskattningsmyndigheten vid försäljningstillfället känd särskild
rättighet. I andra stycket stadgas försäljningsintäktema skallatt
användas för betala det värde för vilket skatteförverkande gjorts ochatt
tillfalla Vidare finns bestämmelser avräkning försälj-staten. om av
ningsintäkter. Om försäljningsintäktema inte täcker hela det värde som
angivits i beslutet skatteförverkande skall den punktskattom som
beräknas belöpa och de kostnader för förfarandet statenvarorna som
haft avräknas före det tillägg fyrtio i 3 kap. 7 §procent som anges
första stycket Att denna lösning har valts sammanhänger med bl.a.
det faktum betalning skatteförverkandeatt attanser genom av
nämnda tillägg medför det torde föreligga grund för medgeatt att
befrielse från skattetillägg, den frågan aktualiseras i ettom senare
skede. Avräknade intäkter tillfaller staten.

Om gods föremål för skattebeslag så dålig kvalitetär är attsom av
inte kan sig sälja får de iställetstaten ta ansvaret att varorna

förstöras se kap.3 16 andra stycket.§
I 3 kap. återfinns17 bestämmelser§ hur eventuella överskjutan-om

de intäkter vid försäljningen skall fördelas; det kan nämligen tänkas att
vid försäljningen erhåller intäkter behövs förstörre än attman som

Överskjutandetäcka det värde för vilket skatteförverkande f°ar göras.
intäkter från försäljningen skall enligt huvudregeln i första stycket
återbetalas till egendomens denne vid tidpunkten förägare, om
försäljningen känd för beskattnings-myndigheten se kap.är 3 17 §

1 Se Air Canada Storbritannien avsnitt 6.3.4.mot
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första stycket. Om transportmedel förverkas skall dock överskju-m.m.
tande intäkter i första hand till sådan egendom. Om detutges ägare av
kvarstår överskjutande intäkter efter till skatteförverkadägareatt
egendom fått ersättning skall den erlagt ersättning för kostnadersom
för förfarandet erhålla återbetalning se kap.3 17§ andra stycket.

Överskjutandeintäkter inte kan eller återbetalas inomutges ettsom
från försäljningstillfallet tillfaller kap.se 3 17 tredje stycket§staten

lagförslaget.
Om egendom föremål för skattebeslag för försämringär utsättssom

eller nedgång i värde bör den kurma säljas Detsammagenast.annan
gäller kostnaderna för förvaringen uppgår till betydande belopp iom
förhållande till egendomens värde; enligt reglerna kostnadsansvarom
enligt kap.8 2 lagförslaget§ åvilar kostnadsansvaret i sådana fall

ägare.egendomens Det enligt vår uppfattning, orimligtär, i deatt
nämnda fallen avvakta försäljningenmed tills det slutliga avgörandet

Ägareskatteförverkandefrågan föreligger. till egendom ärav utsattsom
för försämring eller värdenedgång bör också ha inflytandeett över
förfarandet. Vi föreslår därför egendom för försämringatt är utsattsom
eller värdenedgång alltid skall säljas till egendomen begärägarenom
det. Någon domstolsprövning behövs inte i dessa fall. andra fall måsteI
beskattningsmyndigheten, enligt vårt förslag, ansöka tillstånd hosom
länsrätten åtgärdenför vidta de falll då kostnaderna föratt
förvaring uppgår till eller kan beräknas uppgå till betydande belopp får
såväl beskattningsmyndigheten ansökaägaren i länsrätt förtidasom om
försäljning se kap. lagförslaget3 14 andra stycket§ Försäljnings-
intäkterna vid förtida försäljning skall träda istället för skattebeslag-

egendom. Således kan, sedermeratagen prövning skatteförver-när av
kandet försäljningsintäktema i anspråkgörs, tas sättsamma som
egendom föremål för skattebeslag, förutsättningarär försom om
skatteförverkande föreligger.

6.5.5 Konkurrens med bestämmelser om
förverkande i samband med brott

Behovet skatteförverka egendom sig gällande i de fall dåatt detgör
finns anledning punktskatt inte kommer betalas. I vissaatt anta att att

1Beträffande våra överväganden kostnadsansvar, avsnitt 12.10. 16.om se
2 Se vidare avsnitt 13.5.3.5.
3 Se vidare avsnitt l3.5.3.5.
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uppståmisstanke brottocksåsarmoliktkommer attdessa fall omav
sambandharbeslaguppstå mellanskallintekonkurrensFör att som

skattebeslagomhändertagande,ochå sidanbrottsutredningmed ena
bestämmelsernalåtitsidan harå andraskatteförverkandeoch om

företrädefall haflestai debrottsutredningarmedsambandbeslag i
ochskattebeslagomhändertagande,bestämmelsernaframför om

grundförverkande påtill dettaskälskatteförverkande. Ett är att av
egendomellerfrån brottvinningsyfteha tillbl.a. kan attbrott att vars

förverkasz, enbartförslagmedan vårabrotti siganvändande utgör
straffbarbegårnågonfalldeskatteindrivningen. Isäkrasyftar till att en

straffrättsligadeenligtförverkandetillledakangärning, ettattsom
straffrättsli-uppfattning devårenligtaktualiseras, börbestämmelserna

ha företräde.bestämmelsernaga
Beslutintagna.konkurrensreglemalagförslaget finnskap. 1213 §

omhändertagandeeller änskattebeslagskatteförverkande, annatavom
medi sambandbeslagtagenegendomenfår inte fattashandling ärom
medi sambandbeslagbeslutbrottmål. Ombrottsutredning eller om

egendombeträffandebrottmål meddelas ärbrottsutredning eller som
skattebeslag hävas.skall beslutetskattebeslagförföremål om

handling.omhändertagandebeslut ängäller annatDetsamma avom
hindernågotdock inteinnebärbestämmelsen attföreslagna motDen

skatteförverkande efterochskattebeslagomhändertagande, attanvända
brottmål har hävts.beslag iett

beslutaskanbrottmål inteförverkande itilläggaskan härDet att
punktskattepliktigakanDäremotskattebrott.med anledning varorav

skattebrott.rörandebrottsutredningiutredningsskälbeslagtas enav
föremål för brottvaritegendomkan beslagVidare somannanav

ochbrottmåliförverkandemellanfråga. Konkurrensikomma
i deuppstå framföralltalkoholvarorvadskatteförverkande kan avser
ochföreliggeralkohollagenVSL ellerenligtmisstanke brottfall då om

stödske medkandå förverkandefalli detobaksvarorvad avavser
medskeförverkande kanmineraloljeprodukterLTS vadsamt omavser

LSEstöd av

1 genomförs kommerskattekriminalEkobrottsberedningens förslagOm om
avsnittskatteförvaltningen segenomförasbrottsutredningar kunnavissa av

omrâdet.fiskaladetendasttidigaredockförslagVåra6.4. 13. nämntsrör som
skallpunktskattekontrollförslagmeningensåledes inte våraDet attär om

skattebrottsutredningarvidtillämpas m.m.
2 avsnitt 6.4.2Se ovan.
3Angående 6.4.8alkohollagen,6.4.5avsnitten VSL,6.4.3dessa lagar, se

LTS.och 6.4.9LSE
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Särskilda7 kontrollbefogen-
heter

Förslag: Beskattningsmyndigheten befogenhet skuggaattges
ställa frågor och hålla uppsikt det eller kanöver ärperson, som

yrkesmässig lokal ellerantas plats därtransport samtvara annan
det kan punktskattepliktiga yrkesmässigtantas att tas emot,varor
avsänds, tillverkas, bearbetas eller förvaras.

1 Inledning

Befogenheter och undersöka under-att stoppa transporter samt att
söka lokaler viktiga hömstenar i punktskattekontrollsystem.är ett
För dessa befogenheter skall kunna användasatt ändamålsen-ett
ligt och effektivt krävs dock ytterligare element.sätt ett

Eftersom kontrollerna i utsträckning gällerstor ärvaror som
under det viktigt beskattningsmyndighetenärtransport verkligenatt
kan följa förflyttningar. Detta torde inte möjligtvaromas vara om
myndigheten inte har befogenhet bedriva viss spaning.att yttreen

Beskattningsmyndighetens arbete skulle naturligtvis också
underlättas väsentligt det farms bättre möjlighet göraattom en
riskanalyser med hjälp dataregister. Detta kontrollsystem måsteav

till de krav punktskattekontrollen ställer påanpassas nya som
myndigheten. Frågan beskattningsmyndighetens möjlighet attom
insamla, lagra och använda information kommer behandlas i nästaatt
kapitel.

Det finns i dag inte några bestämmelser skattemyndig-som ger en
het vidta spaningsliknandc åtgärderrätt för skattekontroll.att Vid
utfominingen spaningsbefogenhet får jämförelse i stället görasav en
med de spaningsbefogenheter polis- och framför allt tullmyndig-som
heterna har. Vidare bör Ekobrottsberedningens förslag beträffande
skattekriminalen beaktas. Nedan följer därför, efter ochRF:satt
Europakonventioncns bestämmelser området behandlats, en
kortfattad redogörelse för polis- och tullmyndighetemas spaningsbe-
fogenheter Ekobrottsberedningens förslag i denna del.samt
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Regeringsformen7.2

medborgare enligt kap. RF2 6Såsom tidigare varje §nämnts är
intrång.bl.a. husrannsakan och liknande Lagrummetskyddad mot

förtroligellerockså skydd undersökning brevmot annanavger
upptagning telefon-avlyssning ellerförsändelse och hemligmot av

hör tillOckså detta skyddeller förtroligt meddelande.samtal annat
RFZ. övrigt finnsfår enligt kap. 12 Ide rättigheter begränsas 2 §som

kan deti kap.det inte några bestämmelser 2 RF anses avsesom
spaningsbefogenheterl.allmännas

Europakonventionen7.3

skyddtillEuropakonventionen fastslår harArtikel i8 rättatt envar
korrespondens. Såsomfamiljeliv, sitt hem och sinför sitt privat- och

enligt artikeldock skyddetframgår redovisningen i avsnitt 5.3 kanav
inskränkaså8

inkräktarspaningsåtgärdertorde kunna förekommaDet att
Europadomstolendomartill skydd enligt artikel Av derätten

fåtalartikel kan dock endastmeddelat beträffande denna ett anses
mycketåtgärdernaspaningsåtgärder. prövadeDe är av enavse

eller inskränkningartelefonavlyssninglångtgående karaktär såsom
sådanadockpostsekretess. Några fallen kan även omav av -

i fråga för punktskatte-kan kommaspaningsbefogenheter knappast
hänseende deintresse främst medkontrollen mervara av-

hemligbeträffandeuttalanden Europadomstolenallmänna gör
övervakning

1 andra stycket RFgäller enligt kap. § 3Skyddet enligt kap. RF 2 222 6 §
föreskrifter i lag.följer särskildautlänningar inteannatäven avom

2 fåbegränsning skallförutsättningarna föravsnitt beträffandeSe 4.1 att
ske.
3 vidaredataregister,anteckningar ifrån kap.Bortsett 2 3 § RF sesom avser
avsnitt 8.2.
4 inskränkning.beträffande förutsättningarna fördetta avsnittSe
5 enligt meningredovisa båda domarVi har valt här dir vår äratt avsom

i fallenintresse. telefonavlyssning har ocksåFrågor prövatsstörst om
Frankrike.Kiuslin och HuvigMalone Storbritannien motmot samt
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Förbundsrepublikenmil.Klass7.3.1 mot

Tyskland

NussbruchOberstaatsanwalt domaren JürgenGerhard Klass, samt
Dieter SelbPohl ochLubberger, Hans-Jürgenadvokaterna Peter

tyska grundlagenstycket i denandraklagandena anförde 10 §att
i brev-,inskränkningarlagenGrundgesetz fritt översattsamt om

telesekretessen Europakonventionen. Destredoch motpost-
övervakningsmetodertillgång till dehaifrågasatte inte rätt attstatens

lagstift-vände siglagstiftningen. deåterfanns i Det attmot varsom
det fannsanvändesmetodertillät dessaningen ettattutanatt

underrättaenskilt fallvarjemyndigheterna iåliggande för att
intelagstiftningenvidareefterhand,iberörda samt attpersoner

verkställandeochbeslutnågon möjligheterbjöd att avom
domstol åberopade inteKlagandenaprövadeåtgärderna enav

väl denövervakningsåtgärdema,fördevetskap utsattsatt menom
mycketdeutfornming innebarlagstiftningensomständigheten attatt

det.åtgärdernaha förväl kunde vetautan attutsatts om
avvisasskulleförsta hand talanyrkade ityskaDen attstaten

Staten anfördebifall.talan skulle lämnasandra handoch i utanatt
övervakningsåtgärdemaaktuellaför dealdrigklagandena utsattsatt

iartikeli 25.1meningoffer i dendärför inteoch som avsesvar
Europakonventionen3 kravinnebärartikel intevidare 8.2 ettattsamt

Statenjuridisk kontroll.underkastashemlig övervakningpå att
med stödinförtsgranskningföranförde vidare det systematt avsom

rättigheterindividenstillvaragrundlagenandra stycket i10 § tog
sådanockså kränkningen,anfördeStateneffektivt sätt. attett om

1 Fernmehldegeheimnisses.Brief-, unddes Post-Gesetz Beschränkungzur
2 fri översättningGrundgesetz lydde igrundlageni den tyska10 §

skalltelekommunikationerochkorrespondens,beträffandeSekretessen post
lag.endast med stöd Ibeslutasinskränkningar fårokränkbar. avvara

demokra-skydda den friainskränkningarmed sådanaden syftetmån är att
LandsellerFederationensellerkonstitutionella ordningen existenstiska ett

skallberörsdenföreskrivasäkerhet, får lagen inteeller att person som
skalldomstolsprövningenochinskränlmingenunderrättas ersättasattom

valdafolketseller hjälporganprövning utsetts avsomorganav av
representanter.
3 tillKommissionen måi relevant del:lyderArtikel 25 § l mottaga

enskildafrånframställningarriktadegeneralsekreterareEuroparådets
enskilda, påståellericke-statliga organisationer somgrupper avpersoner,

förfördragsslutandede högahava någon utsattsparternasig avgenom
rättigheterna... °konventionde dennakränkning angivnanågon iavav



Särskilda kontrollbefogenheter286 SOU 1997:86

ansågs föreligga, nödvändig i demokratiskt samhälle medettvar
hänsyn till säkerhet, den allmänna säkerheten, förebyggandetstatens

oordning eller brott skyddandet andras fri- och rättigheter.samtav av
Europadomstolen prövade först frågan huruvida klagandena

kunde offer för kränkning. Domstolen konstateradeanses vara en
härvid inledningsvis enskild under vissa omständighe-att en person

kunde ha offervarit för kränkning orsakad självater anses en av
befmtligheten hemliga åtgärder eller lagstiftning tillåterav som
sådana åtgärder och således gällande åtgärderna degörautan att att
facto vidtagits honom, använder hemlig övervak-mot statom en
ning, existens förblir okänd för de kontrollerasvars personer som
och därför omöjlig invända kan artikel 8 iär att emot, storsom
utsträckning bli reducerad till nullitet. Huruvida kränkningen en
verkligen skett fick från fall till fall, med beaktandeavgöras av
vilken rättighet den påstådda kränkning avsåg, beskaffenheten deav
aktuella hemliga åtgärderna relationen ochmellan klagandensamt
dessa åtgärder. Domstolen anförde härefter bl.a. följ ande.

the37. As facts of the particular Courtthe observes thatto case,
the contested legislation of surveillance underinstitutes systema
which all the Federal Republic of Germanyinpersons can
potentially have their mail, and telecommunications monito-post
red, without their knowing this unless there has been eitherever

indiscretion subsequent notifcation thein circumstancessome or
laid down the Federal Constitutional Court judgement...Tsin o
that the disputed legislation directly ajfects allextent, users or
potential of the posta teleconzmunicationand services inusers
the Federal Republic of Germany. Furthermore...this ofmenace
Surveillance be claimed itself freein restrict communica-tocan

through the postal and telecommunication therebytion services,
for all potential direct interferenceconstituting users or users a

with the right garanteed by Article
38. Having regard the specific of thecircumstancesto present

the Court concludes that each of the applicants entitlediscase,
"clain1 be the ofa violation " ofthe Convention,victimto to

though he able allege of his applicationis innot to supporteven
that he has been subject of Surveillance.to Concretea measure
The whether the applicants actually the ofquestion victimswere

violation of the Convention involves whether thedeterminingany
contested legislation itself compatible with the Convention sin
provisions. ---

Domstolen fann således och klagandena hade rättatt attvar en av
hurvida han föroffer kränkning konventionen,prövat ävenvar en av
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för någonkonkretpåstå hankundehan inte utsattsatt rentom
övervakningsåtgärd.

lagstift-hurvidahärefter tillövergickEuropadomstolen prövaatt
Domstolenartikelkränkningningen kunde utgöra avenanses

skyddetomfattastelefonkonversationhärvid förstkonstaterade att av
korrespondens.för privatliv och

följande.härefterkonstateradeDomstolen

surveillancepermittedClearly, of the41. measures, onceany--- byinterferencewould resultindividual,applied ingivento ana
rightindividualof that stheauthority withpublic exercise toa

correspondence.and hisfamily lifeandfor his privaterespect
itself therelegislationof thetheFurthermore, existencein mere

applied,could belegislationtheall those whominvolved, for to
strikesnecessarilySurveillance; thisof atmenacemenacea

postal andof thebetweenfreedom of communication users
ntetferen-and therebytelecommunication constitutesservices an

rightthe applicantsofauthority" with thepublicby exercisece a
correspondence.and forand family lifefor privateto respect

andcontested legislation,theexclude thatdoesThe Court not
involvecould alsothereunder,permittedtherefore the measures

forrightof swith theinterference respectexercise topersonaan
thedeemCourt doesthe inhis home. However, not necessary

decide thisproceedings point.topresent

tysk lagenligtdeochsåledesDomstolen konstaterade att avvar en
innebärakundehelt klartövervakningsåtgärdematillåtna en

riktatsdeartikel såskyddet enligt 8inskränkning motsnart enav
densjälva existensendet ifann vidareviss individ. Domstolen att av

övervakninghemligfanns hotlagstiftningenaktuella ett somom
utgjordehotkommunicera. Dettariktades friheten attmot en

familjelivochför privat-till skyddinskränkning samträttenav
telekommunikation-ochalla användarekorrespondens för post-av

lagstift-omstriddadeninte hellerDomstolen uteslötstjänstema. att
till skyddinskränkningningen kunde innebära rätten personsaven

dennanödvändigtansåg det inteför sitt hem, prövaattvaramen
fråga i målet.

måletfrågan iavgörandefann denEuropadomstolen att var
tillåtenkundeinskränkningenkonstateradehuruvida den anses vara

8.2. inskränkningeni artikel Kravetbestämmelsernaenligt att
övrigaFråganuppfyllt.befannsskulle stadgad i lag var omvaravara

befannsbestämmelsernaSyftet meduppfyllda.rekvisit attvaravar

I avsnittSe 5.3.1.
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den nationella säkerheten och/eller förebygga oordningvärna attom
eller brott. Med hänsyn till de hot sofistikerat spioneri ochom
terrorism demokratiska samhällen för, fannär utsattasom numera

måstedomstolen den existensen lagstiftningatt acceptera att av som
tillåter hemlig övervakning korrespondens, och telekommu-post-av
nikationer under vissa särskilda omständigheter nödvändiga iär ett
demokratiskt samhälle med hänsyn till säkerhet och/eller förstatens
förebyggande oordning eller brott. Domstolen underströk dockav
vikten det fanns adekvata och effektiva garantier missbrukatt motav

bestämmelserna. Vilka garantiema måste beror enligtav vara
domstolen på samtliga omständigheter enskilda fallet, såsomi det
utfommingen omfattningen förutsättningarnaoch åtgärden, vilkaav

myndighet fårför beslut åtgärd skall fattas, vilkenär att om som
vidta och tillsyn åtgärderna vilken gottgörelse denutöva över samt
nationella lagstiftningen fann den aktuellaerbjuder. Domstolen att

garantierl.tyska lagstiftningen innehöll tillräckliga
Domstolen konstaterade tillsyn hemlig övervakningöveratt

kunde ske vid olika stadier; beslutet övervakningen, självatre om
övervakningenövervakningen och perioden efter upphört.att

Domstolen fann det beträffande två första stadiema låg ideatt
sakens såväl övervakningen tillsynen denna skulleöverattnatur som
ske enskilde underrättades. frågan huruvida det måsteden Iutan att

måstefinnas tillgång till prövning i efterhand och den enskildeom
underrättas i efterhand vidtagna åtgärder, yttrade domstolen bl.a.om
följande.

ascertainea whether58. In the of the Court, has beopinion to
feasible notifcationsubsequentin practice require intoeven

all cases.
particular ofThe danger whichactivity against seriesor a

surveillance directed foris continue many years.measures may
Subsequentdecades, after the of thosesuspension measures.even

suspendednotification each individual affected byto a measure
might well long-term that Originallyjeopardise the purpose

mightprompted the Surveillance. Furthermore...sztch notifcation

1Sonderande eller allmänna övervakningar inte tillåtna. Den administra-var
tiva beslutsprocessen övewakningsâtgärdei intesäkerställde beslutatt om
fattades måfå, lämpliga överväganden. fannsinkoirekt eller Detpå utan

information.strikta villkor för användandet insamlad Vidare stodav
hanteringen tillsyn särskiltöveivakningsâtgärder under löpande tvâavav
utsedda parlamentariskt kommitté och kommis-sammansatt enorgan, en
sion, medlemmar helt självständiga i sin verksamhet.vars var
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of themethods and fields ofreveal workingthe operationtoserve
identijy their Inpossiblyandintelligence services to agents.even

from the" resultingthe "interferenceCourt insofarthe s view, as
§under article 8principle justijiedcontested legislation in

surveillance hasindividualthe2...the fact of informingnot once
theincompatible withitself beceased since isprovisioncannot

"interferenceof thethe effcacitythis fact which ensuresvery

of subsequ-thegeneral and relationBoth59. questioninin to
invoked theconstantlyapplicants havenotifzcation, theent

thethatground for theirof abusedan contentionager as
offulfl thethey challange doeslegislation requirementsnot

ofpossibilityWhile theArticle § of the Convention.8 2 improper
ojfcialnegligent over-zealousdishonest,action can neverora

the considerationswhatever thecompletely ruledbe system,out
thethe Courtfor the of sthat reviewpresentmatter arepurposes

safeguards providedand thelikelihood of such action to protect
against it. ---

bestämdafara vissaaktivitet ellerpåpekade denDomstolen att som
åtgärdernamånga år efterkan pågå iövervakningsåtgärder attavser
åtgärdernaindivid berörtstill varjevidtagits. underrättelseEn avsom

sådanVidare skullesyftet med åtgärderna.kunna riskeraskulle en
arbetsmeto-underrättelseverksamhetenskunna avslöjaunderrättelse

fann denidentitet. Domstolenmedder och till och attagentemas
i efterhand inteinformeradesindividerna inteomständigheten att

förutsättning denartikel understå i strid med 8.2,kunde attanses
ansågs halagstiftningen innebaraktuellakränkning den ettsom

aldrig kankonstaterade vidaresyfte. Domstolengodtagbart att man
ohederliga,oriktiga åtgärdereventuell förekomstundvika avaven
bedömningöverambitiösa tjänstemän. Denoaktsamma eller

åtgärdersådanahur troligt detdomstolen hade attgöraatt varvar
så skulle kunnafannsoch vilka garantier detskulle vidtas mot att

de tyskabedömning frånvid dennaske. Domstolen utgick att
Domstolen uttaladetillämpade lagenmyndigheterna rätt sätt.

följande.vidare bl.a.

thatwith the CommissionCourtThe59. some compro-agrees---
defending democraticforbetween the societyrequirementsmise

of the Conven-therights inherentand individual in system
"RtndamentalConventionthe Preamble thetion...As states,to

effectivehandmaintained thebestFreedoms...are one anon
understandingthe otherandpolitical democracy a commonon

Contrac-which theRightsof theand observance Human upon
this thatof ArticletheStates depend. " Inting context means

individualthethebe sought betweenbalance exercisemusta

17-0815I0
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of the right guaranteed him under paragraph 1 and theto
under paragraph 2 Surveillance fornecessizy theimposeto secret

of the democratic whole.protection society as a

Domstolen ansåg således måste vissa kompromisseratt göraman
mellan behovet skydda demokratiskt samhälle och indivi-att ettav
dens rättigheter. Såvitt artikel måste finnas8 det balansavser en
mellan individens utövande sina rättigheter enligt första stycketav
och nödvändigheten med stöd andra stycket använda hemligatt av
övervakning för skydda det demokratiska samhället.att

Europadomstolens slutsats den kränkning den aktuellaattvar som
tyska lagstiftningen innebar nödvändig i demokratisktettvar
samhälle för skyddet säkerhet och för förebyggandetstatensav av
oordning och brott. hadeDet därför inte förekommit någon brott mot
artikel

7.3.2 Lüdi Schweizmot

tyskaDen polisen infonnerade polisen i den schweiziska kantonen
Bern Lüdi bett landsman 200 000 schweizerfrancsattom en om som
skulle användas till inköp kg kokain Schweiz.5 i schwei-Enav ca
zisk undcrsökningsdomare inledde förundersökning Lüdi ochmoten
fattade beslut hemlig avlyssning Lüdis telefon. Samtidigtom av
beslutade polisen polistjänsteman under falskt skulleatt en namn

sig för eventuell köpare kokainet. Spaningsarbetetutge att vara en av
ledde till Lüdi kunde han åtalades sedermera föratt arresteras;
narkotikalangning. Lüdi anförde inför Europadomstolen bl.a. att
såväl användandet hemlig hemligaden telefonav-agentav en som
lyssningen brott artikel Europadomstolen fannmot attvar
telefonavlyssningen helt klart innebar inskränkning Lüdis rätten av
till skydd för privatliv och korrespondens. inskränkningDenna
bedömdes dock nödvändig i demokratiskt samhälle medettvara
hänsyn till förebyggande brott och således tillåten. Användandetav

hemlig ansågs å andra sidan inte i detta fall beröraagent rättenav en
till skydd för privatlivet enligt artikel kontaktadeAgenten som
Lüdi hade uppgivit han beredd sälja 2 kg kokain tillatt attvar
honom. Lüdi måste ha varit medveten hanatt att accepte-om genom

detta erbjudande deltog i brottsligt förfarande och hanett attra

1 Undersökningsdomaren hade brevledes informerat Lüdi avlyssningenom
efter denna avbrutits i samband med Lüdi arresterades.att att
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delta i narkotikahandel risken träffa pålöpteatt attgenom en
Domstolen fannpolistjänsteman uppgift avslöja honom.attvars var

således hade förekommit något brottdet inte motsammantaget att
artikel

Polismyndighets spanings-7.4

befogenhet

polislagen framgår polisens uppgifter bl.a. förebyggaAv 2 § äratt att
och säkerhe-brott andra störningar den allmänna ordningen ellerav

bedriva spaning och utredning i fråga brott hörten samt att om som
under allmänt åtal. allmänna spaningsbefogenhet finns iDen som

någon konkretdetta lagrum förutsätter inte det föreliggeratt
misstanke brott begåtts. Polisen kan därför vidta åtgärderattom av

brottslighet.spaningskaraktär redan grundval rykteettav om
form kriminalunderrättelseverksam-Denna spaning brukar kallasav

het förspaning. fastställaeller Syftet med denna verksamhet är att
huruvida det finns förundersökning.grund för inledaatt en

Kriminalunderrättelseverksamheten, eller förspaningen, är
normalt helt polisiär angelägenhet. verksamheten gällerNären
ekonomisk brottslighet samverkar polisen ofta med skatte- och
kronofogdemyndigheterna.

Användandet tvångsmedel förutsätter alltid fönmdersök-attav
inletts.ning

kap. finns förundersökning. EnligtI 23 RB bestämmelser 23om
kap. RB skall förundersökning inledas så det grundl § snart av
angivelse eller skäl finns anledning brottatt antaannat att ettav som
hör under allmänt åtal har förövats. måste således finnasDet en
brottsmisstanke. kan Vidare kanDenna dock tämligenvara vag.
gärningsmannen okänd. Av kap. framgår23 2 RB§ att manvara
under förundersökningen skall utreda skäligen kanvem som

1 finns från enligt kap. denDet endast undantag detta: 23 8 § RBett är som
befinner polismansden plats där brott har förövats skyldigpå attett

medfölja tilltillsägelse förhör hålls omedelbart därefter. Omett som
vederbörande giltig fårorsak, polismannen med honom tillvägrar utan ta
förhöret. gäller också den befinner sig inom iDetta områdeettsom

tillanslutning den plats där brott nyligen förövats, det för brottet inteett om
föreskrivet lindrigare straff fanelse i fyra är.är än
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föreligger för åtalmisstänkas för brottet och tillräckliga skäl motom
målet så beredashonom. Vidare skall förundersökningenunder att

huvudförhand-sammanhang vidbevisningen kan förebringas i ett
förundersök-Spaning bedrivs således ofta efter detlingen. även att

ningen inletts.
framgårprinciperna för polisingripandenDe allmänna som av

skall således skeockså för spaning. Spaningenpolislagen gäller8 §
syfte ochmed hänsyn till åtgärdenspå försvarligtsätt ärett som

skall detta skeomständigheter. Om tvång måste tillgripasövriga
för detform och den utsträckning behövsendast i den attsom

spaningsåtgärderuppnås. Vidare måste deavsedda resultatet skall
rättighetergrundläggande fri- ochbegränsar någon de somsom av

inte grundas enbartkap. ha direkt stöd i lag; de kani 2 RFavses
förarbetena tillstycket polislagen. Avbestämmelserna i första8 §

polislagen skall ligga till grundprinciperframgår dessa allmännaatt
användas.spaningsmetod skallför bedömningen vilken somav
brott. skerflera eller DenSpaning kan eller ettpersoneravse en

eller inre spaning.i form antingen yttreav
metoder. Det kanspaningen kan ske enligt olikaDen rörayttre

viss plats.eller Detsig bevakning den aktuella enpersonenom av
också skuggning fordon.kan sigröra om av

möjlighetunder vissa förutsättningarPolisen har också att
teleövervakning.och hemlig Dessahemlig teleavlyssningbegagna

får dock vidtas endastbetraktas tvångsmedel,åtgärder, omsom som
högt straffvärdeför med tämligennågon skäligen misstänkt brottär

kan såledesutredningen. Desynnerlig vikt föroch åtgärden är av
Åtgär-utredningsstadiet.förundersökningen nåttvidtas först sedan

teleanläggningtelefonapparat ellerderna får endast somannanavse
misstänk-användas deninnehas kan kommaeller attantas avannars

teleövervakningteleavlyssning och hemligFrågor hemligte. om
åklagareansökanprövas rätten avav

viss möjlighetförundersökning inletts,Polisen har också, sedan
spaningsarbetet3.beslagsinstitutet ianvändaatt

uppgifterdataregister. Despaning bedrivs med hjälp olikaInre av
spaningsarbetetl.hjälp ifinns i registren givetvis till godärsom

l 1983/84:l och 78.Prop. ll 47s.
2 teleövervakninghemlighemlig teleavlyssning ochBestämmelserna om
återfinns i kap. RB.27 18 25-
3 avsnittSe 6.4.1.1.
4 avsnittPolismyndighetemas dataregister behandlas i 8.8.
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innebäranvändasaldrigfårSpaningsmetodema sätt attett som
efterforska ellerförkriminaliserad handlingbegårpolisman attenen

eller eljesthellerfår intepolismanbrott.avslöja Enett provocera
polismyn-fårVidareverksamhet.brottsliginledanågonförmå att en

föreskrivnavidtaunderlåtaspaningsskälaldrigdigheten attav
hindrarDettamisstänktför brottbrott elleråtgärder mot person.en

Sålämpligt.detkan skjutasi blandåtgärder ärinte dessaatt upp om
tilllåtasbevakningstår undernarkotikakurirexempelviskan somen

skall ledahannarkotikan förmedgränskontroll attatt passera en
organisationen.brottsligai denövriga medlemmarnatill depolisen

spaningsbefogenhetTullmyndighets7.5

rörandeförundersökningtullmyndighet inledafårVSLEnligt 13 §
bestämmelsenågonintefinnsi lagen. Detbrott somavsessom

sådanspaning. Enbedrivatullmyndighetenuttryckligen rätt attger
inledabestämmelsenföljadock rättbefogenhet attomavanses

förundersökning.
exempelvisfältet,spaningsverksamhet bedrivsdelEn ute
bevakningdoldellerellerskuggande transporterpersoneravgenom

Tullmyn-lokaler.vissaellerkontrollpunktfastfrån personeraven
förutsättningarvissaunderbefogenhetocksåhardigheten att

liknandel.brev ochsåsom paket,postförsändelser,undersöka
olika datare-hjälpdock medspaningsarbetetMycket görs avav

Tullmyndighetenunderrättelseverksamheten.förgister inom ramen
spaningsregisterz. dataregi-Med hjälptillgång tillhar bl.a. egetett av

möjligtdetriskanalyser, sättatullmyndigheten gör attgörstren som
fyllerspaningsarbeteplats. Dettakontrollåtgärdemain rätt en

pågrad arbeteti högunderlättardetviktig funktion; utemycket
fältet.

l imegränslagen.ochtullagen 8 §§Se 57 a
2 avsnitti 8.7.behandlasregisterspaningsverksamhetTullens m.m.
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7.6 Ekobrottsberedningens förslag om

skattekriminal

Som i avsnitt 5.5.l3 lämnarnämnts Ekobrottsberedningen i sin
Ds 1997:23 förslag till lag skattemyndighetersrapport ett om

medverkan vid förundersökning, Enligt i2 detta lagförslag§m.m.
skall skattemyndighetema, inom för skattekriminalverk-ramen
samheten, bl.a. bedriva spaning i fråga brott i lagen.om som avses

beredningenI sina överväganden konstaterar bl.a. skattemyndig-att
heterna redan i dag utför viss verksamhet kan jämföras meden som
polisens spaning, såsom led i skattekontrollen kontrolleraatt ettsom
produktionen vid viss industrianläggning eller antalet anställda ien

rörelse där det misstänks arbetskraft används. De legalaatt svarten
för denna kontrollverksamhetgränserna förefaller dock någotvara

oklara. Beredningen konstaterar vidare behovet spaningatt yttreav
säkert kommer tämligen begränsat inom skattekriminal-att vara
verksamheten och det därför huvudsakligen praktisk frågaatt är en

denna spaning skall utföras skattekriminalen själv medom av egen
personal eller hellre bör använda sig polisens spaningsre-om man av

Beredningen anför spaning med personal från skattekrimi-attsurser.
nalen i praktiken endast kan komma i fråga i enkla fall där kvalifice-
rad spaningskompetens obehövlig och situationen framstårär som
ofarlig. Ekobrottsberedningen anför vidare det bör ankomma påatt
åklagaren från fall till fall bedöma han bör anlita biträdeatt om av
polisen för spaningsuppgiften eller denna bör utföras skatte-om av
kriminalens spaningspersonal, i den mån sådan finns tillgänglig.egen

överväganden7.7 och förslag

7.7. l geringsfonnenRe och Europakonventionen

I den mån spaningsverksamheten i sig inbegriper husrannsakan eller
liknande intrång, undersökning förtroliga försändelser ellerav
hemlig avlyssning eller upptagning förtroliga meddelanden, kanav
verksamheten innebära intrång i individens skydd enligt 2 kap.ett

Se Ds 1997:23 225.s.
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tillmyndigheternastårspaningsåtgärderövrigaMotRF.6 § som
vissspaningellerfordon motellerskuggningbuds, personeravsom

beskatt-spaningsbefogenheterRF. Deiskyddingetfinnslokal,
tordepunktskattekontrollenförbehövatänkaskanningsmyndigheten

knappastsåledesochkategoriensistnämnda envara avdentillhöra
grundlagsskyddz.nämndaomfattasdesådan attnatur av

ochprivat-förskyddomfattarEuropakonventioneniArtikel 8
spaningsåtgärdemamåndenlkorrespondens.ochhemfamiljeliv,

Somtillämplig.naturligtvisartikelnskydddetta ärinkräktar
mycketvissaendastEuropadomstolen prövatharnämnts ovan

intrång ihemligaspaningsåtgärder,långtgåendeochspeciella som
varitexplicitsyfte atttelekommunikationssekretessen,och varspost-

kanbrottslighet. Manbekämpaochsäkerhet attstatensvärna om
kanspaningsåtgärderlångtgåendetämligentillsigdock sluta ävenatt

enligtskyddtillindividens rättinskränkningartillåtnautgöra av
ochskyddtillmellanbalans rättenfinnsdetförutsattartikel att en

demokra-skyddaföråtgärderna ettanvända attnödvändigheten att
vissabeskattningsmyndighetentilldelamedSyftetsamhälle. atttiskt

spaningsliknande ytterstärnaturkontrollbefogenhetersärskilda av
skatteindriv-säkravälståndekonomiska attlandetsskydda genomatt

Europadomstolensvikt itillmätasbrukarsyfte storningen, ett som
inskränkninglindrigatämligendenpraxis tordesyfte avdettaMot

kanåtgärderspaningsliknandederättigheter, somindividens som
lätt.innebära, rättkan vägapunktskattekontrollervidfrågaikomma

kanöverhuvudtagetfall dedeidärförtorde ansesBefogenhetema -
kunnaartikel 8enligträttigheter varaindividens ansespåinkräkta -
tillåtna.såledesochsamhälledemokratisktinödvändiga ett

lagstiftningBehovet7.7.2 av ny

ochtillochjuli 1996den lkraftiträddetransportkontrollagenSedan
gjorts.kontroller776ltidigare nämntshar1996decembermed som

harfallfemiendastblygsamt;mycketkontrollerna ärUtfallet av
enligtberorDettafattats.föraretransporttillägg motbeslut om

exempelvisiled utövainte attl åtgärderna utgörgivetvisFörutsatt att
RF.2 §kap.enligt 2förbjudetmedborgare ärsådant tvång mot som
underrättel-och§ RF3enligt 2 kap.2 integritetskyddetmellanFörhållandet

avsnitt 8.2.ibehandlasseverksamheter
Förbunds-mfl.Funkebeträffande mot3 domEuropadomstolensbla.Se

5.3.1.3.avsnittibehandlasdomTyskland. Dennarepubliken
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tillämpar-na på dels inte kan följa med stödatt man varorna av
spaningsbefogenheter, dels inte har tillgång till underrättelsekanaler.

Beskattningsmyndighetens kontroller förflyttningarav av
punktskattepliktiga skulle i hög grad underlättas och effektivi-varor

det fanns möjlighet med hjälp spaningsåtgärderatt taseras om en av
fram riskprofiler och riskanalyser. På detta skullegöra sätt man
kunna rikta del kontrollerna vissa kontrollvärdastor moten av
objekt. Genom detta skulle uppnås dels träffsäkerheten blir bättre,att
dels färre där allt i sin ordning behöver besvärasatt ärtransporter av
transportkontroller.

Det väsentligt beskattningsmyndigheten verkligen kan följaär att
de aktuella förflyttningar. kan exempelvisDet inträffa attvaromas
det i vissa situationer lämpligare låtaär äratt transport,en som man
intresserad kontrollera, fortsätta sin färd i stället föratt att genastav

den; så kanske lättare kan fastställastoppa sätt ärman vem som
skattskyldig eller åtminstone hitta dem har ekonomisk vinningsom

agerandet. kan ocksåDet finnas behov möjlighet riktaattav enav
spaningsåtgärder viss lokal.mot en

finns såledesDet enligt vår bedömning behov vissaett stort av
spaningsmöjligheter inom för punktskattekontrollen. Beskatt-ramen
ningsmyndighetens befogenheter behöver dock inte särskiltvara
långtgående. Sådana tvångsmedel hemlig teleavlyssning ellersom
hemlig teleövervakning bör naturligtvis inte komma fråga.i Det
torde inte heller finnas något behov så långtgående spaningsåtgär-av
der för punktskattekontrollen. Vi spaningsbefogenhetenattanser
överhuvud-taget skall användas med försiktighet och omdöme. Det
måste alltid föreligga proportionalitet mellan intrångdet i enskilds
integritet åtgärden innebär och syftet med åtgärden. Densom
föreslagna proportionalitetsbestämmelsen i kap.l 8 lagförslaget§

befogenheter.givetvis omfatta också dessaavses
Även det således inte blir fråga särskilt långtgåendeom om

befogenheter, bör de enligt vår mening lagregleras; det inteär
lämpligt de legala för verksamhet någotigränsernaatt en som
hänseeende kan innebära integritetsintrång inte klart preciserade.är

1 Se avsnitt 4.2.även
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imetodåtgärderSpaningsliknande7.7.3 som

kontrollverksamheten

beskattnings-vilkenenligtbestämmelseinförsföreslår detVi att en
åtgärdersärskildautföra vissabefogenhetfårmyndigheten avatt

såutformaslagteknisktbör attBestämmelsenspaningskaraktär.
viktigtDetbefogenheter.angivna är attklartfår vissamyndigheten
lagtextendirektframgårbefogenheterdeendastslå fast avatt som

användas.får
harbeskattningsmyndighetenspaningsbefogenheterDe som

möjlig-ochskuggninguppfattningvårenligtbehov personär avav
yrkesmäs-kanellerdetuppsikthålla är antasheten över varaatt som

kandetdärplats attantasellerlokalochsig transport annan
tillverkas,avsänds,yrkesmässigtpunktskattepliktiga emot,tasvaror

befogenhethabörMyndigheten attävenförvaras.ellerbearbetas
lagförslaget.kap. lfrågor se 4 §ställa

kanellerdetbevakningoch ärskuggningFör somavpersonav
på detnågot kravföreslår vi inte attyrkesmässig transportantas vara
sambandharpunktskattepliktigaskälföreliggaskall attanta varoratt

effektivitetshäm-innebäraskullekravsådantobjektet. Ettmed en
svårtillämplig. Det ärbestämmelsenochinskränkningmande göra

beslutförhögre transport-liggerribban inte änockså rimligt omatt
åtgärdernaspaningsliknaitde ärdepåpekasdockbörkontroll. Det att
hanteringyrkesmässigkontrollföranvändasavsedda avatt av

skallmyndighetenavsiktvårintepunktskattepliktiga Det attärvaror.
för sittföraellerförskugga antaskunna varorsompersoner

givetvisskuggabefogenhetenskallbruk. Vidareprivata att personer
urskiljning.medanvändas stor

ställa frågorinnebärabörfrågor rättställa attBefogenheten att en
haexempelvisbörMyndighetenallmänheten.ochföretagtillbåde

obeskattadeköpaerbjuditshankioskägarefråga atträtt att omen
lastathanlastningmedarbetareellercigarretter omsompersonen en

viktigttransportmedel. Det attärpunktskattepliktiga ettvaror
ochskyldiginte atttillfrågas attunderstryka den är svaraatt som

maktmedel förnågratilldelas attintebeskattningsmyndigheten
direktframgåfrågorställabefogenhetendetta börTrots att avsvar.

ellertillfrågadesi denintrånginnebäraden kaneftersomlagen annan
integritet.persons

ocksåbörÅtgärderna plats. Deoffentligvidtasgivetvisskall
kandetallmänheten;tillgänglig förinteplatsvidtas ärsom

hamnområden,idemvidtafinnas behovexempelvis attav
affärslokaler.iellerfärjorombordochoch bangårdarflygplatser
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De föreslagna spaningsliknande befogenhetema självklartär
avsedda kunna användas självständiga institut och inte baraatt som
i direkt samband med och lokalkontroller. Med hjälptransport- av
dessa befogenheter skall kontrollvärda objekt kunna väljas förut en

punktskattekontroll, exempelvis i form ellertransport-senare av en
lokalkontroll.
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Punktskattekontrollregistret8

m.m.

registerinrättas. dettapunktskattekontrollregister IFörslag: Ett
registreras.och lokalkontrollerfrånvissa uppgifterfår transport-

skattebeslagomhändertagande,uppgifter rörandeVidare får vissa
transporttilläggpåförabeslutskatteförverkandeoch attsamt

ocksåBeskattningsmyndigheteni registret.läggas rätt attges
punktskattekontrollregistret.belastningsuppgiñer iregistrera vissa

innehålla uppgiftf°ar intePunktskattekontrollregistret om
religiösa ellerpolitiska åsikter,etniskaenskilds urspnmg,ras,

hälsa elleri fackförening,medlemsskapfilosofiska övertygelse,
sexualliv.

ochfår användas vidPunktskattekontrollregistret transport-
skatteför-skattebeslag ellerhandläggninglokalkontroll, vid av
kontroll-spaningsliknandede särskildaverkande vid utövandet av, ochupplagshavarevid tillståndsprövningbefogenhetema och av

registrerade varumottagare.
tillterrninalåtkomstföreslåsBeskattningsmyndigheten

körkortsregistretspaningsdiarium,tullmyndighetemas samt
beskattningsmyndig-föreslåsbåtsregistren. Vidareochskepps-

polis-innehållet iupplysningtill utdrag ellerfåheten rätt omur
register.

vissaföreslås få delBeskattningsmyndigheten rätt att ta av
transportföretagensyrkesmässigarörandeuppgifter transporter ur

ioch bearbetasfår inSådana uppgifterbokningsregister. tas
bokningsregistren fårUppgifternapunktskattekontrollregistret. ur

uppställs inte.på dettanågot kravmed hjälp ADB,lämnas av men
beskattningsmyndig-ochtransportföretagenöverlämnas tillDet

överlämnandeformerna förheten komma överensatt upp-avom
gifter.
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8.1 Inledning

Insamling, lagring, bearbetning och användning information ärav
viktiga inslag det gäller myndigheters kontrollverksamhet. Närnär man
bygger kontrollsystem för punktskatter såledesdet viktigtett är attupp
dessa frågor inte Informationsinsamlingglöms bort. m.m. av person-
uppgifter kan dock innebära ingrepp i den personliga integriteten -
särskilt den sker med stöd ADB. Inledningsvis kommer därförnär av

ochRF artikel i Europakonventionen8 beröras. Dessutomattm.m. ges
dataskyddsdirektivef.redogörelse för innehållet ien

8.2 Regeringsformen

Redan i kap. 2 tredje stycketl RF den enskildes privatliv§ attanges
och familjeliv skall det allmänna. Från den januaril 1989vämas av
finns i ñ-i- och rättighetskatalogen i kap.2 RF bestämmelseäven en om
skydd för den enskildes personliga integritet vid dataregistrering av
personuppgifter. kap.I 2 3 andra stycket således§ anges

medborgareVarje skall den utsträckningi angivesnärmaresom
lag skyddas hans personliga kränkesi integritetmot att attgenom

uppgifter honom hjälpmed automatisk databe-registrerasom av
handling.

Bestämmelsen har utformats direktiv till lagstiftaren. Tillettsom
skillnad från de flesta fri- och rättighetsreglema i 2 kap. RF, som
ålägger det allmänna inte vidta åtgärd finnsdet stöd iatt änannat om
lag för dessa, åläggs bestämmelsen i kap.2 3 andra stycket§genom
RF lagstiftaren skyldighet aktivt stifta och vidmakthållaatten en
datalagstiftning. Stadgandet kan inte tillämpas direkt myndigheter-av

förarbetenaI till bestämmelsen denna skall uppfattas såattna. anges
lagstiftningen dataområdet skall verklig och allvarligtatt utgöra en

enskildemenad skyddslagstiñning för den
svårtDet vad med begreppetär närmare avgränsaatt som avses

personlig i kap. andra stycket2 3 RF. förarbetena till§ Iintegritet
lagstiftningen begreppet inte skall uppfattas någotattangavs som

1Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den oktober24 1995.av
2 Se 1987/88:57 11.prop. s.
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skildavidinnebördha olikakanvälmycketbegreppetstatiskt attutan
förhållandenochtidpunkter

juridiskaomfattar inteRFkap. 3i §Bestämmelsen 2 personer.
gällerdetintresseÄven närkani RFbestämmelserandra avvara

föreskrif-måsteRFkap. 3Enligt 8 §myndighet.tilluppgiñslärrmande
gällerallmärma,och detenskildamellanförhållandet somter om

ellerpersonligaenskildasiingreppövrigteller ienskildaföråligganden
dockharRiksdagenlag.meddelasförhållanden,ekonomiska genom

vilketnonngivningskompetens,dennadelegeramöjligheter attstora
istadgasvadhinderregeringenSåledes kanockså gjorts. utan somav

bemyndigan-efterlag7stöd kap. §med 8RFkap. 38 § sammaav --
bl.a.skattföreskriftermeddela änförordning annatlagde i omgenom

skydd förgällerDetsammautförselin- ellervad varor.avavser
hjälpmeduppgifterregistrering automa-vidintegritetpersonlig avav

bemyndi-efterregeringenkanRFkap. 9Enligt 8 §databehandling.tisk
införseltullföreskriftermeddelaförordningi laggande omgenom

vara.av

Europakonventionen8.3 m.m.

dataskyddsfrågorochArtikel 88.3.1

förstadentvå delar. Iför artikel 8innehållerredogjortstidigareSom
privatliv. Dettafor sittskyddtillharfastslås bl.a. rättdelen att envar

iregistreringskyddenskildsfrågor motomfattarskydd även om
varitharenskildam.m. registreringFrågandataregister uppeavom

Europakommissionem. Leandermål,I motettbedömningtill av
inbegrips ivadpreciseratEuropadomstolenSverige, har närmare som

avsnitt.ibehandlasmål nästaprivatlivet. Dettaforskyddtillrätten
fårintemyndighetoffentlig störastadgaspunktartikelns andraI att
punkten.förstaiangivenfinnsrättighetåtnjutandet den somav

demokratisktnödvändigt idetkan ettfrån detta ärUndantag göras om

1 1987/88:57 s.lSe prop
2 avsnitti 5.3.redovisadfinnsArtikel 8

artikeliskyddet3 omfattaspersonakterÄven upprättandemyndighets avav
enskildförfrågan attprövadesStorbritannien rättenGaskinfalletI mot om

fosterhemsvârdangående hanshandlingar i aktdel m.m.ta av
HoofochDijkbehandlad i4 finnsenskildregistrering vanFrågan vanavom

369-370.s.



302 Punktskattekontrollregistret SOU 1997:86m. m.

samhälle bl.a. med hänsyn till landets ekonomiska välstånd och
förebyggandet brott. Ytterligare krav undantaget finns stårärett attav
i lag.överensstämmelse med När det gäller vad inbegrips isom
begreppet nödvändigt demokratiskt samhälle hari ett staten ett
tolkningsutrymmez. En rimlig balans mellan och enskildasstatens
intressen måste upprätthållas.

I samband med vissa ändringar gjordes i datalagenatt 1973:289
år 1981 diskuterades i propositionen innebörden för Sveriges del av
vissa internationella överenskommelser. Bakgrunden till uppkomsten

Europarådets konvention den 28 januari 1981 skydd förav av om
enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter data-av
skyddskonventionen, år 1980 Europarådets minister-antogssom av
kommitté, berördes. anfördesBl.a.

---Det internationella arbetet har bakgrundägt mot attrum av
skyddet för den personliga vid användningenintegriteten ADBav

kunna härledas från överenskommelser mänskligaanses om
rättigheter. Inom Europarådet således rådetsantog minister-
kommitté 1973 och 1974 två resolutioner dataskydd. Iom ---dessa resolutioner åberopades artikel 8 den Europeiskai
konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. ---Det internationella samarbetet dataskyddsområdetpå inom
Europarådet har resulterat konvention till skydd förisenare en
enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter.av

Innehållet i dataskyddskonventionen, får preciseringsom anses vara en
det skydd artikel 8 i Europakonventionen vid ADB-användning,av ger

redovisas nedan i avsnitt 8.3.3.

8.3.2 Leander Sverigemot

Leander fick arbete vikarierande museitelcniker ettsom museum som
låg i militärt område, han fick lämnaett tjänsten vadmen g.a. som
framkommit vid personalkontroll enligt personalkontrollkungörelsenen

1 Vad med begreppet stå överensstämmelse med lagi behandlassom avses
i avsnitt 5.3.1.2.
2Statens tolkningsutryrmne enligt artikel 8 olika beroende pástortsynes vara
vilken rättighet ifråga. Det därförär säkersvårt bildär vilketsom att ge en av
tolkningsutrymme har i viss fråga avsnittstaten se 5.3.4.en
3Prop. 1981/82:l89 41.s.
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hansgällandeLeandergjorde rättEuropadomstolen att1969:466. l
personalkontrol-resultatetkränkts;hadeenligt artikel 8privatlivtill av

socialamedförthadeanställning,förlorade sinhaninnebarlen, attsom
försörja.familjhadehaneftersomsärskilt attför honom,problem en

registreratfannsvaddelförvägratsocksåhadeHan att ta omsomav
yttrade.Europadomstolensäkerhetspolisens register.ihonom

containedpolice-registertheuncontested that48. secretis
life.LeanderMr. srelating privateinformation to

whichsuch information,ofreleaseand theBoth the storing
Leander opportunityallow Mr.refirsalcoupled with to anawere

righthiswithinterferenceamounted respecttorefizte toto an
Article §8guaranteed bylifefor private as

användningochlagringbådeframhöllEuropadomstolen att av
privatlivnågonsuppgifterinnehållerregisterinformation i ett omsom

registretsdelregistreratslåta dentillkopplat tavägran att avsomen-
privatlivetrespekt förtilliintrånginnefattadeinnehåll- rätten somett

8.1.i artikelgaranteras

Dataskyddskonventionen8.3.3

då kravet1985,oktoberkraft den liträddeDataskyddskonventionen
uppfyllt.konventionentillträdamåstemedlemsstaterfem varatt

Även konventionstextenkonventionen.undertecknatharSverige om
betydelseändå vissden närSverige haritillämpligdirektinte rättär

svenskadeninnebörden rätten.bestämmadet gäller att av
förrespektensäkerställadataskyddskonventionenmed ärSyftet att
tillenskildessärskilt den rätträttigheter,fri- ochgrundläggande

databehandlingautomatiskmedsambandiintegritetpersonlig av
verksamhet.enskildochpersonuppgifter i allmän

artiklarna 4 -ldataskyddskonventioneni ärcentrala delamaDe
Varjedataskydd.förprincipernagrundläggandeinnehåller devilka

dessförbehövsåtgärdervidta de attskallkonventionsstat som
reglermateriellainnehållaskalllagstiftning motsvararnationella som

dekravvissaartikelprinciper. 5I artendessa personupp-avanges
databehandling:automatiskundergårgifter som

1 artikel 8.2. DenenligtprövningdäreñergjordeEuropadomstolen en
i detartikel 8brottförelegatinte någoti det motutmyrmadeprövningen att

fallet.aktuella
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Personuppgifer undergår automatisk databehandling skall:som
haa erhållits och skall behandlas på korrekt och lagligtett sätt;

b lagras för särskilt och lagliga ändamålangivna och inte an-
vändas på oförenligt med dessaett sätt är ändamål;som
c ändamålsenliga, relevanta och onödiga för deinte ända-vara
mål för vilka de lagras;
d riktiga och, nödvändigt, hållas aktuella;vara om

bevarase på sådant de registreradeett sätt att intepersonerna
kan identifieras under längre tid vad nödvändigtän medärsom
hänsyn till det ändamål för vilket dessa uppgifter lagras.

Enligt artikel får6 personuppgifter avslöjar ochsom rasursprung
politiska åsikter uppgifter hälsasamt ellerrör sexualliv intesom
databehandlas såvida den nationella lagen inte ändamålsenligtettger
skydd. Detsamma gäller personuppgifter hänför sig till någonattsom
dömts för brott. Lämpliga säkerhetsåtgärder skall, enligt artikel
vidtas for skydda personuppgifteratt oavsiktlig eller otillåtengentemot
förstörelse, oavsiktlig förlust otillåten tillgång, ändringsamt eller
spridning. I artikel 8 finns ytterligare skyddsåtgärder föreskrivna.
Enligt denna artikel skall och ADB-baseratveta ettvar en om
personregister finns och vilket huvudsakligt ändamål sådant registerett
har. Vidare skall och kunna upplysningvar en ärom vem som
registeransvarig och den registeransvarige har sitt ellersätevar
hemvist. Varje skall också ha med rimliga mellanrumrättperson att
och alltför kostnader kunnautan bekräftatstora personuppgiftom

honom finns i registret. Var och har också krävaom rätt att atten
uppgifter eller raderasrättas de har behandlats i strid med lag. Iom
artikel föreskrivs8 också beslut få bekräftelseatt rör rätten påattsom

förekommer iatt registret och krävaperson rätten uppgifteratt att
eller raderasrättas skall kunna överklagas.

I artikel finns9 undantag och inskränkningar i tillämpningen av
artiklarna och 8 inskrivna:

1 Undantag från bestämmelserna artiklarna 6 ochi 8 dennai
konvention får endast den utsträckninggöras i dennaisom anges
artikel.
2 Avvikelse från bestämmelserna artiklarna ochi 6 8 dennai
konvention får endast sådan avvikelsegöras medges iom partens
nationella lagstiftning och den nödvändig demokratisktär i ett
samhälle för att:
a skydda säkerhet, den allmännastatens säkerheten, statens

ellerpenningintressen brottsbekämpning;
b skydda den registrerade eller andra fri-personen personers
och rättigheter.
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rättigheterdeutövandetInskränkningar i3 i angessomav
gällerdetd får lagartikel b, c och8 automatise-igöras när

förstatistikändamål ellerföranvändsrade personregister som
uppenbarligenforskningsändamål, detvetenskapliga inteom

personligaregistreradesdeföreligger risk för intrångnågon i
integritet.

Dataskyddsdirektivet8.4

fastslås följande.dataskyddsdirektivets ingressiRedan

till föruppgifterför databehandlingSystemen2 männi-ärav
ellermedborgarskapOavsett fysiskaskornas skull. personers

grundläggan-dessarespekterahemvist måste systemen personers
tilloch bidrasärskilt till privatlivoch rättigheterde fri- rätten --

utveckling ochhandelnsoch sociala framsteg,ekonomiska
välfärd.enskilda personers

Ändamålet behandlingnationella lagstiftningenmed den10 om
ochgrundläggande fri-skyddapersonuppgifter rättig-är attav

artikelbådeprivatlivet erkännssärskilt den tillheter, irätt som
gemenskapsrättensocheuropeiska konventionenden8 ii

anledning får tillnärmningenallmänna dennaAvrättsprinciper.
det skyddinskränkningmedföradenna lagstiftning någon iinteav
skyddsni-högskall istället syfta tillde att garanterautan enger,

gemenskapen.vå inom

fri- ochenskildaskydd förll De principer personersom
direktivdettasärskilt till privatlivet,rättigheter, rätten som

och förstärkninginnehåller, principer-preciseringutgör avenen
skyddden 28 1981Europarådets konvention januarii omavna

personuppgifter.automatisk databehandlingenskilda vidför av

nivåhögdataskyddsdirektivet skapaSyftet med är att en gemensam
fritt flödemöjliggöraintegritetsskyddet för därigenom ettatt av

första artikelemellan. direktivetspersonuppgifter medlemsländerna I
juridiskaskall skydda fysiska ochuttalas medlemsstaternaatt personers

privatliv, itilloch rättigheter, särskiltgrundläggande fri- rätten
fårpersonuppgifter. Medlemsstaternasamband med behandlingen av

personuppgifter mellanfria flödethindra eller förbjuda detinte av
detta skydd.har samband medskälmedlemsstaterna somav
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personuppgifterDirektivet gäller artikelenligt 3 behandling medav
hjälp behandlingADB uppgifter rörandesamtav annan av personer

registeringår i eller kommer ingå i Direktivet gäller inteatt ettsom
för sådan verksamhet inte omfattas gemenskapsrätten. Intesom av
heller gäller dataskyddsdirektivet enskilda fysiska verk-personers
samheter privat eller sådant har samband medrent naturav som
privatpersoners hushåll.

artikel fastslåsI 6 vilken kvalitet uppgifterna i register skallett
hålla. I artikelns första vad medlemsstaterna skyldigaärmoment anges

föreskriva i detta hänseende i sin nationella lagstiftning. Det andraatt
åliggerdet den registeransvarige säkerställamomentet att att attanger

de föreskrifter skall meddelas enligt första följs.momentetsom
Uppräkningen vad medlemsstaterna föreskrivaskall i lagstiftningenav

relativt omfattande. Medlemsstaterna skyldiga föreskrivaär är att att
personuppgifter skall behandlas korrekt och lagligt Vidaresätt.ett
måste medlemsstaterna föreskriva personuppgifter endast får samlasatt
in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt att

behandling uppgifterna inte får ske sätt ärettsenare av som
oförenligt med dessa ändamål. åliggerDet medlemsstaternaäven att
föreskriva relevanta3personuppgifter skall adekvata ochatt samtvara

personuppgifterna skall riktiga, och nödvändigt, aktuella.att vara om
Slutligen åligger det medlerrisstaterna föreskriva personuppgifteratt att
skall förvaras på sådant förhindrar identifiering densättett som av
registrerade under längre tid vad nödvändigt för deän ären som
ändamål för vilka uppgifterna samlades eller för vilka de senare
behandlades.

ÄvenI artikel finns7 principer för uppgiftsbehandling. här åligger
det medlemsstaterna föreskriva personuppgifter skall behandlasatt att

1Med personuppgifter varje upplysning identifierad elleravses som avser en
identifierbar identifierbarEn identifieras,kanärperson. person en person som
direkt eller indirekt, framförallt hänvisning till identifikationsnum-ettgenom

eller till eller faktorerflera specifika för hans fysiska, fysiologis-ärmer en som
ka, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet artikelse 2 a.
2 Med behandling personuppgifter varje åtgärd eller serieavsesav av
åtgärder vidtas beträffande personuppgiñer, sig det sker påsom vare
automatisk eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering,väg
lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning,
utlämnande översändande, spridning eller tillhandahållandeannatgenom av
uppgifter, sammanställning eller sarnkörning, blockering, utplåning eller
förstoring artikel b.se 2

De får omfatta vad nödvändigt med hänsyn till detinte än ärmer som
ändamål för vilka de har samlats och för vilka de behandlas.senare
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föreskrivavisst åligger medlemsstaternaDetsätt. att att personupp-
registreradefår behandlas i vissa fall. dengifter endast Dessa är om

behandlingen nödvändig förotvetydigt har lämnat sitt samtycke, ärom
behandlingenfullgöra avtal i vilket den registrerade ärett part,att om

rättslig förpliktelse åvilar dennödvändig för fullgöraär att som
skyddaregisteransvarige, behandlingen nödvändig förär attom

registrerade,intressen grundläggande betydelse för denär omsom av
arbetsuppgiftbehandlingen nödvändig för utföra ärär att som aven

utförsintresse led i myndighetsutövningallmänt eller är ett somsom
uppgifterna harden registeransvarige eller tredje till vilkamanav

ändamåleller slutligen behandlingen nödvändig förlämnats ärut om
berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos denrörsom

ut.har lämnatstredje uppgifternaman som
förbjuda behandlingenartikel medlemsstaterna skallI 8.1 attanges

särskilda uppgifter, nämligen personuppgifterkategorier somav av
religiös elleravslöjar eller etniskt politiska åsikter,ras ursprung,

filosofisk övertygelse, medlemsskap i fackförening uppgiftersamt som
hälsa och sexualliv. artikelns andra till vilka delarIrör moment anges

föreskrifterna i första inte gäller. artikel reglerasI 9momentet
förhållandet personuppgifter och yttrandefri-mellan behandlingen av
heten.

åligger medlemsstaterna föreskriva infonnationsplikt tillDet att
ochförmån för den registrerade i vissa fall i artikel 10 ll.som anges

relativt långtgående informationsplikt slås fast både vad gällerEn
information vid insamling uppgifter från den registrerade artikelav

från denoch information uppgifterna inte har samlats in10 när
registrerade artikel 11. det sistnämnda fallet behöver inteI staten
föreskriva informationsplikt den registrerade registreringgentemot om

artikeleller utlämnande uttryckligen föreskrivs i författning seen
11.2.

åligger medlemsstaterna säkerställaartikel 12 detI att att attanges
varje registrerad hinder och med rimliga intervall samt utanutan-

tidsutdräkt eller kostnader bl.a. kan bekräftelsestörre om-
uppgifter honom behandlas inte registeransvarige.eller den Denom av

harregistrerade också kännedom den logik använtsrätt att om som
uppgifter honom behandlas automatiskrör väg.när som
artiklarna och finns bestämmelser sekretess och säkerhetI 16 17 om

behandlar skyldighetvid behandling. Artikel 21 medlemsstaternas att

1 fallet uppgiñsbehandling tillåten endast intressetdet sistnämndaI är avom
den registrerades intressen eller dennesbehandla uppgifterna uppvägsatt av

rättigheter.grundläggande fri- och
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vidta åtgärder for tillse behandlingar offentligt tillgängliga.görsatt att
Bestämmelser rättslig prövning, skadeståndsansvar och sanktionerom
finns i artiklarna 22-24.

Medlemsstaterna har, enligt artikel lagstiftning13, rätt att genom
begränsa de skyldigheter och rättigheter framgår artiklarnasom av
l0, ll. 12 och 21 i fall då sådan begränsning nödvändig medären
hänsyn till bl.a. säkerhet. En begränsning kan ocksåstatens göras om
den nödvändig hänsynmed till "---ett viktigt ekonomiskt ellerär
finansiellt hos medlemsstat eller hos Europeiskaintresse unionen,en
inklusive frågor, budgetfrågor och skattefrågor ---" semonetära
artikel 13.1 e.

8.5 Datalagen m.m.

Gällande8.5.1 rätt

Datalagen reglerar användandet personregister. Med personregisterav
i datalagen register, förteckning eller andra anteckningar försavses som
hjälpmed och innehållerADB personuppgifter kanav som som

hänföras till den med uppgiften. En personuppgift definierassom avses
upplysning enskildsom en som avser person.

Personregister får inrättas och föras endast den har anmältav som
sig hos Datainspektionen och fått särskild licens eller tillstånd se 2 §
datalagen. Tillstånd Datainspektionen behövs dock inte förav
personregister beslutats Riksdagen eller regeringen se 2 §som av a
första stycket datalagen.1 Personregister, skatteregistren ochsom
polisregistren mfl., faller således utanför datalagens tillståndskrav.

licensUtöver behövs tillstånd från Datainspektionen bl.a. för att
inrätta och föra personregister skall innehålla personuppgiftersom som
inhämtats från något personregister se 2 andra stycket 4§annat
datalagen. Tillstånd krävs dock inte registreringen uppgifternaom av
eller utlämnandet dessa sker med stöd författning, Datainspektio-av av

beslut eller den registrerades medgivande.nens
I datalagen finns7 de allmänna bestämmelser för§ gäller attsom

personregister skall inrättas och föras. Reglerna tillämpliga allaär
register, oberoende det krävs tillstånd från Datainspektionen förav om

inrätta eller föra registret. paragrafen föreskrivsI personregisteratt att
förasskall så otillbörligt intrång i registrerads personliga integritetatt

inte uppkommer. Därvid skall bl.a. särskilt beaktas registret förs föratt
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stårdeuppgifter registrerasandraändamål, inte änsärskilt att somett
uppgifter inteändamålregistretsmedöverensstämmelsei attsamt

medöverensstämmelseianvändsellerlämnasin, änsamlas annatut
författningellerenligt laggällerändamål, vadregistrets annansom

medgivande.registreradesdeneller enligt
till enskild.registerutdragbestämmelserfinnsdatalagen101 § om
begäranregisteransvarigeskall denbestämmelsedennaEnligt av

innehållet idenneske underrättadet kanenskild så snart person-om
upplysninginnefattarochpersonregistretingår iuppgift omsomsom
i registret. Enförekommeruppgift intesådanellerhonom attom

undertecknad denegenhändigtunderrättelse skallbegäran avvaraom
registeran-behöver denenskildtillunderrättelse lämnatsenskilde. Har

tolvenskild förränunderrättelse tillsvarige inte lämna sammaen ny
denkostnad förlämnasUnderrättelsen skalldärefter.månader utan

enskilde.

persondatalagtillFörslag8.5.2 ny

SOUslutbetänkandeapril 1997 sittlämnade iDatalagskommittén
finnsbetänkandetInformationsteknik. IIntegritet Offentlighet1997:39

ipersondatalagK persondatalag byggertillFörslagettillförslagett ny
registerförfattningamasärskildadataskyddsdirektivet. Dedelarstora

påpekarDatalagskommitténkommittén;behandlatsintehar däremot av
årenunder demåsteregisterförfattningama närmastedock överatt ses

persondatalagenz.till denoch nyaanpassas
deuppräkninguttömmandefinnspersondatalagtillförslagetI aven

för-Personuppgifter får enligtbehandlas.personuppgifter fårfall då
samtycke. Ilämnat sittregistreradedenalltid behandlas annatslaget om

ändamål;angivnaför vissanödvändigbehandlingenfall krävs äratt
dataskyddsdirek-ii artikel 7uppräkningenmeddessa överensstämmer

1 ochjanuari 1999krañ denDatalagskommittén, träda i lenligtFörslaget bör,
behandlingardäreñer. Förpåbörjasbehandlingardetillämpas fullt påut som

oktober 2001.till dendatalagen gälla 1förslagetbör enligtredan pågårsom
särskildaföreslåspersondatalagtillförslagetvissa delarBeträffande nyav

Övergångsbestämmelser.
2 ellerlagOm detstadgas:persondatalagtillförslaget iI 2 § en annanny

skall dessalag,dennaavviker frånbestämmelserfinnsförordning som
registerförfattningamainnebärbestämmelsegälla.bestämmelser Denna att

ff.2081997:39inte SOUberörs se även s.
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tivet. För behandlingen känsliga personuppgifter gäller särskildaav
regler. Som känsliga personuppgifter sådanaanses upp-
gifter rörsom

hälsa eller sexualliv,-
eller etnisktras ursprung,-

politiska åsikter,-
religiös eller filosofisk övertygelse eller-
medlemsskap i fackförening.-

Uppgifter lagöverträdelser, brottmålsdomar f°ar i principom m.m.
behandlas bara myndigheter; regeringen eller den myndighetav
regeringen förordnar kan dock föreskriva undantag från detta. Person-

skall liksom idag användas bara det klart motiveratnär ärnummer
med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten säkerav en
identifiering eller något beaktansvärt skäl.annat

De registreras skall kännedom behandlingensom om av person-
uppgifter. När uppgifterna hämtas från någon källa denänannan
registrerade, behöver information inte lärrmas bl.a. registrering ellerom
utlänmande uppgifter författningsreglerat.ärav

Den registrerade skall ha begäran gång kalenderårrätt att en per
erhålla registerutdrag. skallDetta lämnas kostnad för honom. Denutan
persondataansvarige skall begäran korrigera personuppgifter ärsom
felaktiga, missvisande eller ofullständiga eller inte har behand-armars
lats enligt de bestämmelser gäller.som

8.6 ADB-användning inom

Skattemyndigheten

Skatteförvalmingen använder ADB i utsträckning i sin verksamhet.stor
Bestämmelserna skatteregistren finns i skatteregisterlagenom
1980:343. Ett centralt skatteregister förs för hela riket. Vidare förs
regionala skatteregister för varje län. RSV förfogar det centralaöver
skatteregistret. Skattemyndigheten i respektive län förfogar detöver
centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter hänför sig till länetsom

det regionala registret för länet.översamt
Skatteregistren får, enligt andral stycket skatteregisterlagen,§ vid

beskattning användas bl.a. för samordnad registerföring identifie-av

förslagetSe till 10 § persondatalag i sou 1997:39.
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revisions-juridiskaochfysiskabeträffanderingsuppgifter personer,
skallRegistrenuppbörd.taxeringkonlrollverksamhet,och samtannan

revisions-uppföljningenochsamordningenplaneringen,underlätta av
fårSkatteregistrenskatteområdet.helakontrollverksamhetenoch

verksamhet.brottsutredandeanvändas förinte
myndighe-vissatilltenninalåtkomstharSkattemyndighetema även

till dettemiinalåtkomstskattemyndighetemaBl.a. harregister.ters
uppgifterbeträffandeutsökningsregistretcentrala sompersonerom

kronofogdemyndighetem. Skattemyndighetenärende hosförekommer i
registerAlkoholinspektionenstenninalåtkomst tillhar även

skatteregistretcentrala8.6.1 Det

skatte-i 5-9finns reglerat §§innehållskatteregistretscentralaDet
vilkauppgifter,mängdomfattarRegistretregisterlagen. stor aven

registretinnehållerBeträffande fysiskaredovisas här.några personer
nationalitetcivilstånd,adress,uppgifterbl.a. namn,personnummer,om

ochjuridiskamervärdesskattelagen. Förenligtregistreringoch personer
Sverige finnsfilial iutländskt bolagsochpartsrederibolag,för enkelt

ochfinna, adress,organisationsnummer,uppgifter sätebl.a. namn,om
fårVidaremervärdesskattelagen.enligtregistreringformjuridisk samt

beskattnings-anståndsbeslut,skattsedel,innehavuppgifterbl.a. avom
skatteregistretcentraladetregistreras. Iutmämingsbeslutochbeslut

hosregistreratsvissfordranuppgifterfinns motäven att personom
och dei företaganställdauppgifter antalkronofogdemyndigheten, om

näringsverk-omsättning ioch uppgifteranställdas ompersonnummer
ochfastighetsbeteckningaruppgifterfinns ocksåregistretsamhet. I om
frånUppgiftertill fastigheter.ochfastighetsforväwuppgifter ägareom

bilregistret3 registrerings-fordonsfordon,innehavdet centrala avom
skatteregistret.också in iårsmodell fårochmärke, tastypnummer,

långtgåenderelativtinnehållaskatteregistret f°arcentralaDet
fårSåledeskontrollverksamhet.ochrevisions-beträffandeuppgifter

angåendeuppgifterinnehållaskatteregisterlagen,enligt 7 2registret, §
Sammanträffande enligtverkställt besök elleravslutad revision, annat

1 1986:617.utsökningsregisterlagens §
2 avsnittvidare 8.9.4.Se
3 70-86vidarestöd ADB,medförs VägverketBilregistret seavav

till kimgörelsen.bilaga1972:599 lbilregisterkungörelsen samt



Punktskattekontrollregistret312 SOU 1997:86m.m.

taxeringslagen;bl.a. kap.3 för7 varje sådant besök§ får tid, art,
beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut beloppsmässigaom
ändringar skatt eller förunderlag skatt med anledning åtgärdenav av

uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts registreras.samt
Vidare får det centrala skatteregistret, enligt Skatteregisterlagen,7 14§
innehålla uppgift tid och förplats planerad eller pågående revisionom

Ävenbeskattningsperiod och skatteslag dennasamt som avser. upp-
gifter planerat besök eller Sammanträffande enligt bl.a. kap.3annatom
7 taxeringslagen får registreras.§

I samband med ändring skatteregisterlagen år 1994 infördesen av
de nämnda möjligheterna till ADB-stöd i revisions- och kontrollverk-
samhet; syftet skatteregistret skulle kunna användas i sådanattvar
verksamhet för framtagande kontrollvärda förhållandenav genom
urval. Skatteregisterlagen får således användas förävennumera
urvalskontroller och vid genomförandet revision eller kontroll. Iav
författningskommentaren därvid följande ändringenangavs om av

Skatteregisterlagenändamålsbeskrivningeni l §

Ändringen paragrafen föranleds skatteregistret skall fåi attav
användas samtliga stadier och kontrollverksamhe-i revisions-av

begreppetI och kontrollverksamhet ligger ocksårevisions-ten.
får användas för urvalssöknin framregistretatt att tagenom gar

kontrollvärda skattskyldiga. Registret skall också användas när
kontrollen genomförs. Detta innebär bl.a. vidrevisoreratt

skall kunna med uppgifter skatteregistretrevision sig ita ur en
bärbar persondator. Om det nödvändigt för att garanteraanses
ADB-säkerheten har Datainspektionen möjlighet meddela deatt
ytterligare föreskrifter kan behövas jfr § datalagen6som
1973:289.

Bestämmelser tenninalåtkomst till det skatteregistretcentralaom
återfinns terminalåtkomst3i 10 Skatteregisterlagen. RSV har§ till det

1 I kap.3 7 § taxeringslagen följande taxeringsbesök: "Om någraanges om
uppgifteri självdeklaration behöver kontrolleras avstämning moten genom
räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får skattemyndigheten
komma med den skattskyldige sådan skallöverens avstämning görasattom
vid besök hos honom eller vid personligt sammantraffande.ett annat
Överenskommelse får träffas besiktning fastighet,även inventarierom av
eller betydelse för taxeringskontrollenärannat som av
2 Se 1993/94:224 25. Se i22-23 proposition.ävenprop. s. s. samma
3 Terminalåtkomst får endast finnas för de ändamål i l § skatte-som anges
registerlagen.
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skattemyn-innehåll. Vidare har samtligahelacentrala skatteregistrets
s.k.basuppgifter registret,vissaterminalåtkomst tilldigheter ur

riksåtkomstvidare medgivitsSkattemyndighetema harriksåtkomst. när
tillsådan åtkomstfinnas behovpraktiska skäldet ansetts avav
dearbetsgivaruppgifter. Tillochmervärdesskatte-uppgifterna, t.ex.

ochkontrolluppgifteruppgifter frånuppgifterna registret, bl.a.flesta i
andra stycket,självdeklarationer, f°ar enligt 10uppgifter från §flertalet

hänför sig till länetden mån uppgiftentenninalåtkomst endast finnas i
beskattas i länet.skattskyldigeller rör som

juli 1993punktskatter den lsamband med beskattningenI att av
skattekon-beskattningsavdelning till Särskildafördes från RSV:söver

skatteregister-andra stycketLudvika SSK ändrades bl.a. 10i §toret
bl.a.anfördestill ändringenlagen. författningskommentarenI

enskildavid planeringövergripande planeringSåväl vid avsom
behovpunktskattekontoretnormalt företag, harrevisionsobjekt,

bliföretag kanbild möjligt debrasåatt somsom avav en
föremål för Beslut i revisionsre-revision registrerasrevision. om

centrala skatteregistret.delregister detigistret, är ettsom
beskattningsavdelninochfår skattemyndigheternaHärigenom g-

en och kontroll-varandrasnödvändig kännedom revisions-om
samordnasförekommer attpunktskatterevisionerverksamhet Det

sådanaExempelrevisionsverksamhet. påskattemyndighetensmed
planmässigaden samordnadeomfattasföretagär som av

revisionsverksamhetDärmed denrevisionsverksamheten. avses
landet. Innanutförs hos de koncernerna200 istörsta ensom

terminaluppgiñerolikaregelmässigt frampåbörjasrevision tas
Uppgifter-och skattesituation.den reviderades statusangersom

beroendeinriktning påpåverkakan sedan revisionensna
ändamålet medochinnehåll relation till företagetuppgifternas i

Punktskatteregistred huvudsakligeninnehållerrevisionen.
punktskatter. Utöveroch inbetaladeuppgifter deklareradeom

regel skatterföretagenpunktskatter erlägger även somsom
mervärdeskatt.centrala skatteregistret,förekommer deti ex.
mervärdeskatt.förbeskattningsvärdetPunktskatter inräknas i

betydelse förväsentligbakgrund bl.a. härav detMot är av
uppgifterpunktskattekontoret del dessa revisioninnanatt ta av

det finnasUnder kanavseende punktskatter påbörjas. revisionen
punktskattere-uppgifter finnskontrolleraanledning iinatt tesom

Vid punktskatterevi-väl det centrala skatteregistret.igistret men
sällanreklamskatt, erhållsvid avseende interevisionsioner, ex.

1992/93:Prop. 196 68-69.s.
2 beskattningsavdelning.handlades punktskatter-na RSV:sTidigare av
3 nedan.register avsnitt 8.6.5Angående detta se
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dessutom information andra skattskyldiga inte ärom som men
borde registrerade för reklamskatt. Eftersom uppgiftersom vara

saknas dessa punktskatteregistret det synnerli vikti är attom av g
uppgifter dessa kan hämtas det centrala skatteregistret.om ur

skatteregistrenUppgifter till får hämtas från andra register med
skatteregisterlagenz,hjälp ADB. Detta framgår 14 har§av av som

utformats i enlighet med vad föreskrivs andra stycket2 § 4som
datalagen3.Skattemyndighetema får rad uppgifter från andra registeren

ADB-medium for bearbetning i skatteregistret, kontrolluppgif-t.ex.
och specifikation kvarstående skatt betalatster över som genom

skatteavdrag. Paragrafen stöd för uppgifter hämtas in tillattger
skatteregistret både ADB-medium och överföring viagenom
telenätet

I 19 skatteregisterlagen finns bestämmelser§ gallringom av
skatteregistret. Med vissa särskilt angivna undantag skall sådana
uppgifter hänför sig till viss beskattningsperiod gallras sju årnärsom
gått från utgången det kalenderår under vilket perioden gick ut.av
Uppgift revision får bevaras högstunder tio efter utgången detom av
år under vilken revisionen avslutades.

8.6.2 Förslag till ändringar i skatteregisterlagen

RSV inkom under hösten framställan1996 med ändring ien om
skatteregisterlagen Finansdepartementet.till framföralltFörslaget tog
sikte det behov finns för revisions- och kontrollverksam-som annan
het punktskattekontrollfrågor föll helt utanför verkets framställan.men

Finansdepartementet har i 1996/97: förslagl 16 upprättat ettprop.
till ändring i skatteregisterlagen, i relativt utsträckning baserasstorsom
på RSV:s framställan. propositionenl föreslås bl.a. uppgifteratt om
företagsledare i fåmansföretag, uppgifter trafiktillstånd vissaom m.m.,
uppgifter Patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister,ur
uppgifter tillstånd enligt alkohollagen vissa uppgifter frånom m.m.,
länsarbetsnämndema, vissa uppgifter från GTS och tullrnyndighetema
rörande företag handlar med tredje land vissa uppgifter frånsamtsom
Riksförsäkringsverket skall registreras i det centrala skatteregistret.

1Även regionala skatteregister avses.
2 Tidigare återfanns denna bestämmelse i 9 § skatteregisterlagen.a
3 Se avsnitt 8.5.1.ovan
4 Se 1993/94224 och17 25.prop. s.
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frånuppgifterbrottmål ochdomar ibrott,misstankeUppgifter omom
misstänkta brott,anmälningarrörandediarierskattemyndigheternas om

godkändaellerauktoriseradeavseendeanmälanochföreträdaransvar
skatteregi-centralai detregistrerasi nulägetdock inteskallrevisorer

registreringförslagRSV:savstyrkteremissinstanserFlertalet omstret.
redovisa-framställan intei RSV:sdetEftersomuppgifter.nämndaav
registreralämpliga iprincipielltdetrörandeöverväganden attdes några

skatteregistret,centralai detbrottsmisstankeochbrottuppgifter om
kategoridennaregistreringfråganregeringenfann avatt avom

remissin-såledesdeladeRegeringenvidare.utredasbehöveruppgifter
RSV:stillställninggårintebedömning det taattattstansemas nu

bestämmelserföreslåspropositionendelar. I äveni dessaframställan
skallbe-vakningsmarkeringi registret;bevakningsmarkeringar enom

företagetinnebärochvisst företagtillknytas attkunnaförslagetenligt
tidurvalsträff inom den närautomatiskt angessomsom engenereras

frågorocksåomfattarFörslagetregistrerades.markeringen om
tenninalåt-få haskallskattemyndigheterSamtligatenninalåtkomst.

registreringsverket.ochfrån Patent-hämtasuppgifterkomst till som
haendastskattemyndighetskalluppgifterövrigafrågaI enom

skattskyldig imån dei denuppgiftematillterminalåtkomst avser en
beträffandeutvidgadtenninalåtkomstendockrevisionlänet. Vid är

därlänibosatt ändelägareföretags annatär ettuppgifter ett somom
beskattas.företagetdet reviderade

skattemyndigheter-Även inte1996/97:116iförslagen gerprop.om
relativtändådetbelastningsuppgifter är ettregistrerarätt att m.m.na

bl.a.anförsförslagentillmotiveringSomändringsforslag.långtgående
ande.följ

kontrollmöjlighetergodaharmyndigheternaväsentligtDet attär
dentillmöjligtanslutningsker såkontrollenoch i nära somatt

undvikaskan därigenomDetskall atthändelse registreras.som
resulterartill slutochackumuleras iavgiftsskulden attochskatte-
brottsförebyg-frånintäkter. Avenbetydandegår mistestaten om

Skattemyndighetenangelägetdetsynpunktgande är att ges
informationskaffasnabbt kunnamöjligheter sigförbättrade att

förskyldigheterfullgörnäringsidkare attsinaintesomom
snabbtGenomåtgärder.lämpligavidtakunnahärefter att man

bekämp-kanförfarandenbrottsligamisstänkta ävenupptäcker
intensifierassåvälbrottslighetenekonomiskaden somningen av
skatteregisterla-ändringarnaföreslagna ieffektivare. Degöras

1 45l996/97:l 16Se s.prop.
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kan enligt led tillgodoseregeringens mening utgöra iett attgen
dessa syften.

8.6.3 regionalaDe skatteregistren

de regionalaI skatteregistren får, enligt förstall stycket skatteregis-§
terlagen, uppgifter identitet, taxeringsår, beskattningsårom m.m.
finnas. Vidare finns uppgifter skatteärenden elleratt omprövatsom
överklagats domstols beslut i dessa register. Registren f°ar också,samt
enligt andrall stycket§ lag, innehålla handlingar kommitsamma som

länetin eller i ärende hänför sig till Som sökbeg-upprättats ett som
får endast ärendebeteckning och beteckning på handlingenrepp

användas.
terminalåtkomst3RSV och respektive skattemyndighet f°ar ha till

uppgifter i ll första stycket§ skatteregisterlagen. Detsom anges
skattekontor skall handlägga ärende f°ar ha terminalåtkomst tillettsom
uppgifter i 11 andra stycket skatteregisterlagen.§ Skatte-nämnssom
kontoret f°ar också ha terminalåtkomst till handling finns i ettsom
ärende vid skattekontor det behövs för handläggningenett annat om av

ärende.ett
I 20 skatteregisterlagen finns§ bestämmelser gallring deom av

regionala skatteregistren.

8.6.4 SEED-registret

cirkulationsdirektivefEnligt artikel 15 i skall myndigheterna varjeia
medlemsstat införa elektronisk databas skall innehålla etten som
register godkända upplagshavare eller registrera-över ärpersoner som

1 sökbegreppSom får endast organisationsnummer,personnummer, namn,
firma, ärendebeteckning, beskattningsår, inkomstår, redovisningsperiod,
handläggande enhet, datum och uppgift i handläggningsgángen ärendetom var
befinner sig användas skatteregisterlagen.13 §
2 sådanEn handling innehållafår uppgift i 4 § eller andra6 §som avses
stycket datalagen endast enskild lämnat uppgiften eller den behövs förom om
handläggningen ärendet.av
3 Terminalátkomst fâr endast finnas för de ändamål i skatte-1 §som anges
registerlagen.
4 Artikel har införts15 i cirkulationsdirektivet rådets direktiva genom
92/108/EEG.
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skatte-godkändalokaleroch de ärde över somvarumottagare som
skallRegistretSEED-registret.brukar benämnasregisterupplag. Detta

registreringsnummerdetinnehållaandraartikelnsenligt moment som
lokalerna,ellerbeträffandemyndigheterbehörigautfärdats personenav

kategoridenlokalerna,ellertilloch adresspå avpersonernanamn
i lokalerna,ellerellerfår hållas emottas personenavvaror som

ytterligarekontaktas förkanmyndigheterbehörigatill deadressen som
och iutfärdatsdå registreringsnumretdagenupplysningar samt
landsi varjeUppgifternagälla.upphörtfall då detförekommande att
andrai demyndighetertill behörigaskall lämnasSEED-register

deskallvidarebefordrasautomatisktintedemedlemsländerna; om
Uppgifternamedlemsstat.frånuttrycklig begärantillhandahållas en

elleranvändas tillfår endast avgöraregistreti att personenom
myndigheter-behörigainte. Deelleroch registreratsgodkäntslokalerna

tillförsäkra ärEG-land skallenskiltvarjei att personer somna
harinom EUskattepliktiga rätt attomsättningeninvolverade i varorav

medenlighetiregistreratsuppgifterbekräftelser deinhämta som
skall åtnjutaartikelnmed stöduppgifter lämnatsAllaartikeln. avsom

aktuelladenhar enligtuppgifterliknandesekretesskydd somsamma
behörigadenintedockhindrarlagstiftning; dettamedlemsstatens att

föranvända denkanuppgiftenbegärEG-landi detmyndigheten som
utlämnandedentillåtet enligtändamål, detta statensnäraliggande ärom

lagstiftning.
i kap.bestämmelser 6artikel 15har införlivatSverige genoma

Skattemyndig-försRegistretLTS.LAS och 36 §LSE, 36ll §§ av
iinnehålletbeskrivningkortareNedanlän.i Dalarnasheten avges en

lagreglema.svenskade
ovannämndaÄndamålet i deSEED-registretsvenskamed det anges
myndighet ibehörigochskattskyldigatillhandahållalagarna attvara
registreringochgodkännandeuppgifterEG-landSverige eller annat om
registreradeellerupplagshavaregodkänts ärsomsompersoner somav

medAvsiktenskatteupplag.godkändaöversamtvarumottagare
och iSverigemyndigheter iochskattskyldigasåledesregistret är att

registrering ochhuruvidabeskedskall kunnaEG-länderandra om
telefon,skekanavseenden. Dettaaktuellaföreligger igodkännande

ADB-teknikl.användandetelefax ellerellermed post avgenom
registreradesdenuppgifterinnehållaskallRegistret namn,om

ochregistreringsnummerskatteupplagetsadress,registreringsnummer,
ellerregistrerade fårdenvilken kategori emottaadress, varor somav

1 1994/95:56 107-108.Se s.prop.
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f°ar lagras skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress ochsom
datum för godkännande registreringens eventuella giltighetstid.samt

Uppgifterna i registret f°ar inhämtas med hjälp databehandling.av
I samband med lagstiftningen SEED-registret infördesatt om angavs

uppgifter upplagshavare,att registrerade ochom varumottagare
skatteupplag skulle inhämtas från det personregister används vidsom
beskattningen bl.a. skattskyldiga punktskatterz.för En särskildav
föreskrift uppgifterna i registret får lämnasatt frånom ett annat
register förs hos beskattningsmyndigheten infördes därför.som

Gallring uppgifterna i SEED-registret skall sju eftergörasav
utgången det kalenderår upplagshavaren ellerav som varumottagaren
inte längre innehar tillstånd upplagshavare eller registreradatt vara
varumottagare.

Användningen SEED-registret inom gemenskapen försvåras idagav
det kan eftersläpningatt det gällerstor registreringnärav vara av

uppgifter i vissa länders register. Eftersläpningen SEED-gör att
registret i flertalet fall, enligt de företrädare för beskattningsmyndighe-

talat med, inte tillförlitligtten beträffande uppgifteranses vara om
utländska upplagshavare, registrerade och skatteupplag.varumottagare

8.6.5 Register för beskattningsmyndigheten

Skattemyndigheten i Dalarnas län registeransvarig förär personregist-
BRIS Besluts-, Redovisnings-ret och Informationssystem för det

Särskilda skattekontoret enligt tillstånd meddelat Datainspektionenav
19933.den 21 juni Detta register används vid uppbörd och annan

Ändamåletadministration punktskatter. med BRIS-registretav är
diarieföring, bokföring, skatteadministration, revision och betalnings-
kontroll. Uppgifter i BRIS kan också underlag för vissautgöra
utbetalningar. Registerinnehållet, begränsat, innehållerär bl.a.som
olika identifieringsuppgifter, uppgifter redovisningsperioder ochom
beskattningsår4. BRIS får exempelvis inte, det centrala skatte-som

lProp. 1994/95:56 107.s.
2Angående detta register, avsnitt 8.6.5.se
3 Se Datainspektionens beslut nämnda dag med dnr 1939-93.
4Registeransvaret för personregistret BRIS överfördes till Skattemyndigheten
i Dalarnas län i samband med Särskilda skattekontoret i Ludvikaatt bildades.
Tidigare kallades registret för punktskatteregistret; RSV registeransvarig.var
BRIS innehåll baseras till delen vad detpå ursprungligastörsta punktskattere-
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ellerrevisionvidurvalskontrollerföranvändasregistret, annan
kontroll.

förregisterbeträffandeUtredning8.6.6

skattebrottsutredningar

intagiti 1997:23DstidigareEkobrottsberedningen har nämntssom
handhasskallframtidenskattebrott iutredningarståndpunkten att av

skattemyndigheten.skattekriminal inomav en
vilka registerutredauppdragfått iutredare harsärskildEn att en

förbehovkan haskatteförvaltningenskattekriminal vidkommande av
författningsregleringföreslå denskattebrottsutredningar samt av

undersökamotiveradÅ ocksåingåruppdragetIregistren attärsom
myndigheteruppgifter hos andratillgång till attbehovet samt seav

skatteför-ochtullmyndighetemabl.a.mellaninfonnationsutbytetöver
utgångenförearbeteredovisa sittskallUtredarenvaltningen. av

1997.november

tulleninomADB-användning8.7

Tullregistret8.7. 1

tulloch uppbärafastställaingårverksamhettullmyndighetensI att
tullregistrettullmyndighetenanvänder sigverksamhetI denna avm.m.

fårTullregistret137.tullregisterlagen 1990:stödförs med avsom
ochkontroll-övervaknings-,fullgörandeanvändas förockså av

område.tullmyndighetensinomrevisionsuppgifter
ochrörande importuppgiftervissainnehåller bl.a.Tullregistret
ochjuridiskafysiska ochföridentitetsuppgifterexport, personer

registrettransportmedel. Iidentitetsbeteckningar föruppgifter om
Skattemyndigheten ihosregistreringuppgifteråterfinns också om

avseende vissaskattskyldigaimportörerDalarnas lån ärsomav
till tull-terminalåtkomsthartullmyndigheterSamtligapunktskatter.

julibeslut den 6Datainspektionensfick innehålla. Segistret, inrättat 1983,
dnr 2704-83.november 1984den527-83 och 281983 dnr

Dir. 1996:89.
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registret. Annan myndighet GTS får dock endast del deän ta av
uppgifter behövs i myndighetens verksamhet. Från tullregistret fårsom
uppgifter lämnas med stöd ADB till bl.a. RSV och skattemyndig-av
heterna. Uppgifter i tullregistret skall gallras efter utgångensex av
det kalenderår då uppgiften lämnades.

8.7.2 Tullens register för den brottsutredande
verksamheten

8.7.2.1 SPADI-registret

Tullmyndighetema i utsträckning själva för utredningstorsvarar av
brott inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten bedriver även
spanings- och underrättelseverksamhet det gäller bekämpandetnär av
varusmuggling.

Enligt lO lagen polisregister§ får hos GTS eller någona om m.m.
tullmyndighet föras register i den mån det behövs för denannan

brottsbekämpande verksamhet ankommer tullmyndighetema;som
ändamålet med sådant register det skall tjäna till upplysningett är att

brott, för vilket någon har misstänkts, åtalats eller dömts ellerom om
någons personliga förhållanden i övrigt.

Tullmyndighetema har således tillgång till ADB-baseratett
spaningsdiarium, SPADI, i sin brottsutredande verksamhet. De närmare
regleringen SPADI finns i förordningen 1987:864 tullverketsav om
register för brottsbekämpande verksamhet. SPADI innehåller bl.a.
uppgifter misstänkta för brott enligt VSL, narkotika-om personer
strañlagen l968:64 och tullagen. I registret får in uppgifteräven tas

transportmedel och misstänks ha samband med brottom varor som
enligt nämnda lagar. SPADII får också motsvarande uppgifter från
polismyndighet och polisregister in. SPADI-registret består femtas av
olika uppgifter, nämligengrupper av

notiser, innehåller beskrivning i tullsammanhang brottsligsom av en
företeelse,

uppgifter fysiska förutsättningarna för registreringom personer, om
uppfyllda,är
uppgifter eller terrängfordon,väg-om
uppgifter juridiska inklusive enskild näringsverksamhetom personer

samt
uppgifter farkoster, vilket innefattar fartyg, luftfartyg, järnvägs-om

eller container.vagn
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objekt. DessafaktauppgifterbestårsistafyraDe omgnippema av
för sig. Förregistrerasnotiserrespektiveför sig i sinregistreras grupp;

länkamåsteinformationsammanhängande sammanatt manen
markerasuppgifternaGenomobjektsuppgiftema.mednotiserna att

iintresseobjektfångai kans.k. ärmed spärrar rese-avsomuppman
underrättel-operativaregistretinnehållerVidaretrañkströmmama.och

uppfyllerinteobjektmisstänktauppgifterDessa somomavserser.
förkriterierna spärr.

brottsregistertullverketsinnehållet iupplysningellerUtdrag om
ochpolismyndigheterRikspolisstyrelsen,framställninglämnas av

polismyn-ochRikspolisstyrelsenTullmyndigheter,Kustbevakningen.
föreskrifterYtterligaretill SPADI.terrninalåtkomstfår hadighetema
Rikspolis-medsamrådGTS eftermeddelasfårtenninalåtlcomst avom

styrelsen.

Pågående översynsarbete8.7.2.2

översynsarbetenärvarandeförpågårFinansdepartementetInom ett
verksamhet skallbrottsbekämpanderegister förhur tullensbeträffande

register1997:2 Nyadepartementspromemorian Dsuppbyggda.vara
skallföreslås tullenverksamhetbrottsbekämpandeför tullens att

med iochefterunderrättelseregisterinrätta stort settmönstersamma
föreslagits förharregisterinnebörd demateriella somsomsamma

delbetänkande SOU 1996:35Registerutredningensdel ipolisens
DNA-register. föreslås be-VidareKriminalunderrättelseregister att

brottsbekämpanderegister i denframtidatullensstämmelserna om
förordningenistället föri lagskall samlasverksamheten att omen ny

Beträf-verksamhet ändras.brottsbekämpandeförregistertullverkets
ändringar;föreslås ingaSPADI-registretfande regleringen störreav
lagen.till dendock överförasföreslåsregistretregleringen nyaav

tulleninomUnderrättelseverksamheten8.7.3

underrättel-avdelning förcentralGTS finnsKontrollbyrånHos en
ochunderrättelse-vilken fungerarUSC,nämligen,seinsamling som en

medsamarbetarUSChela landet.för tullen isambandscentral även
transportkontrollerdet gällerläni DalarnasSkattemyndigheten när av

1 avsnitt 8.8.4.betänkande,dettaAngående se

l7-08I5
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punktskattepliktiga Bl.a. kan den har jour på SSKvaror. person som
kontaktas sambandscentralen dygnet runt.av

Ungefär 80 sysselsatta med underrättelseverksamhet iärpersoner
tullen idag. USC har 34 anställda, däribland analytiker, underrättelse-
tjänstemän utlandet.och tekniker åtta tjänstemän stationerade isamt
Ivarje region bedrivs underrättelseverksamhet, den organise-även om

olika i de olika regionerna. varjeI region arbetar 2-10 tjänstemänras
med underrättelsearbete. Kontrollbyrån kan inte värdera all infonnation

kommer in; mycket arbetet sker bl.a. därför också regionalt.som av

8.7.4 Trovärdighetsbedömning informationav

Underrättelseverksamhet infonnationsprocess innefattarär en som
insamling information, analys och systematisering informationav av

rapportering och uppföljning Ett de viktigastesamt rapporter.av av
områdena analysverksamheten. Infonnationsinflödet Omär är enonnt.
information inte värderas blir den därför i praktiken oanvändbar.

Tullens analyssystem vad gäller trovärdighetsbedömningar baseras
på 4 4 Detta utvecklades under första världskrigetsystemet. systemx
i London. Systemet vanligt förekommande inom underrättelsetjär än-

i EU och i övrigt i Norden. I trovärdighetsbedömningenävenster
inbegrips bedömning informationskällan värderingsamten av en av
informationsinnehållet. Båda dessa områden åsättsvärderas och sedan

indextal; det finns fyra nivåer inom varje område. När det gällerett
infonnationskällans eller uppgiftslämnaren trovärdighet viktigär en
faktor vilken tillförlitlighet källan tidigare haft, lika viktigt är attmen
beakta uppgiltslämnare förmåga och möjlighet kunnarättatt emottaen
och återge materialet. Bakomliggande motiv hos informatörer beaktas
också. Det elementära vid bedömningen informationsinnehålletmest av

frågan hur infonnatören eller infonnationskällanär kommit iom
besittning informationen. En grundläggande frågeställning härvidärav

det fråga något infonnatören känner till personligenär ellerom om om
det sig andrahandsuppgifter.rör om

1 Tjänstemärmen finns i Ryssland, Polen, Tyskland, Danmark, England och
Frankrike och from. januariden l i1998 Lettland. Dessutom finnsäven en
tjänsteman stationerad Europol Drug Union ipå EDU Holland.



323PunktskattekontrollregistretSOU 1997:86 m.m.

informationBearbetning8.7.5 m.m.av

länmasskickbearbetatinformationen. IKontrollbyrån bearbetasInom
operativaunderlag iför tjänafältettulltjänstemännenden till att som

tullstrategiskaformilämnasinformationStrategiskinsatser. ut av
kommerformi skriftligTSU-meddelandena,underrättelser TSU. som

trender inombeskrivningarinnehålleri månaden,gång avut en
ocksåskickarKontrollbyrånoperandibrottsområdet, modus m.m.

pekarfältet. DessatillunderrättelseroperativaSPADI ututgenom
innehållaunderrättelse kanoperativkontrollobjekt. Envissa intressanta

kommakanmisstänktautpekadeinformation att passerasomom
ligger kvarInformationenför dettatidpunktungefärlig etc.gränsen,

informationen.omvärderingDäreftertidsperiod.vissunder görs aven
underligga iunderrättelser kanoperativaMycket viktiga systemet en

sker.omvärderinginnantidsperiodlängre

polisenADB-användning inom8

allmännabl.a. detregister,olika slagför fleraRikspolisstyrelsen av
belastningsre-ochpolisregister,och olikalcriminalregistret person-som

gistret PBR.

kriminalregistretallmänna8.8.1 Det

allmänt1971963:regleras i lagenlcriminalregistretalhnännaDet om
Registret8.kriminalregisterkungörelsen 1973 5kriminalregister och :

uppgifterinnehållerintegrerad del PBR,i praktiken är omavensom
behövsochböterpåföljdertill andrahar dömts än somsompersoner

Sammanträffandereglerför BrBverksamhetidomstolamas att avom
brott tillämpas.skall kunna

1 i BrB.Se kap. 34
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8.8.2 Polisregister m.m.

PBR, det polisregistret, reglerasär i lagenstörsta polisregistersom om
och polisregisterkimgörelsen 1969:38.m.m.

Innehållet i PBR skall begränsas till uppgifter nödvändigaärsom
för polisen skall kunna uppdaga och förebygga brottatt fullgörasamt
sin verksamhet i övrigt. Inom polisen används uppgifterna i PBR såväl
vid spaning och brottsutredning vid ordnings- och trafikpolisverk-som
samhet. innehållerPBR uppgifter påföljder och andra belastnings-om
uppgifter skall antecknas enligt kriminalregister- eller polis-som
registerförfatmingama. Dessutom antecknas uppgifter den ärom som
skäligen misstänkt för brott.

Utdrag eller upplysning innehållet i polisregister skall enligtur om
3 första§ stycket lagenl polisregister lämnas framställ-närom m.m.
ning Justiekanslem, JO, Rikspolisstyrelsen,görs den centralaav
utlänningsmyndigheten, länsstyrelse, länsrätt, polismyndighet, allmän
åklagare eller Alkoholinspektionen. Den sistnämnda myndighetens rätt

del polisregistret härleds från myndighetensatt skyldighetta av göraatt
vandelsprövning tillverknings- sökseller partihandels-tillståndnären

Polismyndigheten får också, enligt lagen8 § polisregisterom m.m.,
utfärda intyg eller utlåtande någons vandel, redbarhet ellerom
lämplighet för viss verksamhet till myndigheter i första3nämns §som
stycket l lag. Enligt 3 3 lagen§ polisregister harsamma om m.m.
enskild i vissa fall erhålla utdrag registret.rätt Regeringen kanatt ur ge

myndighet tillstånd utdrag eller upplysningattannan ur om
innehållet i registret. Dessutom kan regeringen förordna myndighetatt
får ha terminalåtkomst till uppgifterna se 3 första stycket§ 2 och
andra stycket lagen polisregister m.m..om

I lagen polisregister finns inga bestämmelser gallring.om m.m. om
Däremot uppräknas i 14 l-7 polisregisterkungörelsen§ de fall då
uppgift skall utgå polisregister. Dessa bl.a.ärur

misstanke antecknats inte längre föreligger,om som-
domstol dom eller beslut, vunnit laga kraft,om genom som-

frikänt tilltalad för åtalad gärning,

I praktiken kximinalregistret, tidigare angivits,är integrerad idelsom en
PBR. För PBR gäller alltså olika regelkomplex beroende det frågapå ärom

dess användning loiminalregister eller polisregister; innehållet till denom som
del gäller kriminalregister regleras kriminalregisterlagen och för PBRsom av
i övrigt gäller polisregisterlagen.
2 Se 1994/9539 77prop. s.
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undanröjts,strafföreläggandeom-
undanröjtdom ellerfrikännanderesning meddelatdomstol efterom-

krañ,vunnit lagabeslutstrafföreläggande dettaom
bifallits,utlämning för brott inteframställning omom-

ellerFödelseårregistreradesfrån denåttio år förflutitom-
för registret.inte behövsuppgiften falli annatom-

polisregisterlagenförs med stödRikspolisstyrelsenHos omav
användsregisterDessaandra register PBR.också flera änm.m.

brottsanmälansregi-bl.a.Hit hörspaningsverksamheten.framförallt i
kärmeteckens-signalements- ochspaningsregistret,det allmännastret,

ocksåhörpolisregistrenanalysregistret. Tillochbeslags-registret samt
polismyndighe-förVidareoch spaningsregister.analys-Finanspolisens

register.lokalavissaten
Rikspolisstyrelsen.belastningsdel försKörkortsregistrets av

körkortsförordningenikörkortsregistret finnsBestämmelser om
l977:722.

rättsväsendetsFörordningen8.8.3 om

informationssystem

med stöd ADB.belastningsdel förskörkortsregistretsPBR och av
skrivnaemellertid intepolisregisterförfattningamaKriminal- och är

datoriserade. Detskallregisterutgångspunkt från dessamed att vara
belastningsdelkörkortsregistretsochför föra PBRformella stödet att
rättsväsendets1970:517i förordningenADB finnsmed stöd omav

informationssystem bestämmelserinnehållerförordningNämnda om
i brottmål,beslutoch slutligtbl.a. domför databehandlingdelsystem av

brottsanmälanordningsbot,föreläggandestrafföreläggande, samtav
förmisstänktpersonbladuppgift lämnas ärperson somomsom

brott.

l avsnitt 8.9.2.Se även
informationssystemrättsväsendetsstycket förordningenförstal § angesom

haruppgifterlämnabearbeta ochlagra,insamla,följande: "För att som
domstolsväsendetochpolis-, åklagar-med verksamhetensamband inom

grundatinformationssystem påskall finnaskriminalvården ettsamt
Informa-infonnationssystem.rättsväsendetsdatabehandlingautomatisk

"skall bestå delsystem.tionssystemet av
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8.8.4 Registerutredningens förslag om

kriminalunderrättelseregister m.m.

Polisregistren för närvarande föremål för Register-är översynm.m. av
utredningen. Utredningen har, tidigare lämnat delbetän-nämnts,som
kandet SOU 1996:35.

Kriminalunderrättelseregisterz förs idag enligt polisregisterlagen
för de också skall föras med stöd ADB krävs tillståndattmen av

från Datainspektionen. Hittills har endast Säkerhetspolisen och Riks-
polisstyrelsens registerfinanspolis fått tillstånd föra sådanaatt

Registerutredrtingen föreslår i sitt delbetänkande Rikspolisstyrel-att
och de polismyndigheter leds länspolismästare, vidsen som av

misstanke brottslighetiallvarlig skall få föra två olika typerom av
kriminalunderrättelseregister, nämligen analysregister och infonna-
tionsregister; skillnaden mellan de olika registertyperna av som
föreslås analysregistren skall knutna till tidsbegränsadeär att vara
undersökningar underrättelsekaraktär och i princip innehålla allaav
uppgifter nödvändiga för undersökningen, medan infonnations-ärsom
registren skall och innehålla uppgifterpermanentavara som
visserligen inte omedelbart föranleder någon särskild undersökning,

har sådan karaktär de kan komma behövas vidatt attmen senare
brottsutredning.

I dir.Se 1995:38. I uppdraget ingår utarbetandet förslag rättsligtillav
reglering belastningsregistret och misstankeregistret. Vidare skall utredarenav

vilka ändringar behövs i polisregisterlagen. Slutligen skallöverväga som
utredaren, enligt direktiven, också utreda frågan författningsregleraattom
polisunderättelseregister och DNA-register.
2Vad med lcriminalunderrättelseverksamhet framgår avsnitt 7.4.som avses av
3 Se SOU 1996:35 10.s.
4Med allvarlig brottslighet utredningen dels brottslighet omfattarmenar som
brott med högt straifvärde, ekonomisk brottslighet, omfattandetex. samtgrov
brott inte lika allvarlig seriebrottslighet, ligabrottslighetär t.ex.art,som av
eller utbredd brottslighet inom viss bransch. Se SOU 1996:35 ochl l 75s. s.
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registerAndra8.9

båtsregistrenochSkepps-8.9.1

omfattar1975:927fartygsregisterförordningeniBestämmelserna
skeppsbyggnadsregistret.ochbåtsregisterskeppsregistret,iregistrering

enhet vidsärskildsjöfartsregistret,Registennyndighet ärär som en
inforrna-driftenförDomstolsverkettingsrätt.Stockholms avsvarar

medgetingsrätten,hörthaockså, efterfårochtionssystemet att
förutsättningmyndighet ellertill registretterminalåtkomst arman; en

datalagen.enligtföreliggerintehinderdockför detta är att
Blandregistrerade.uppgifterantalfinnsskeppsregistretI ett stort

ägaråidentifieringsuppgittef, skepp,uppgifter samtfinns omannat
fartygsregisterförordningen.kap. 2antecknade 2 §sehuvudredare

viss deltilluppgifterÄven antalfinnsbåtsregisteri stortett som
fartygsregis-kap. 2 §skeppsregistret se 4finns ivadmotsvarar som

identifieringsuppgiftef,härfinnsSåledesterförordningen. även
registrerade.ägare huvudredareochbåt,uppgifter om

Körkortsregistret8.9.2

förfinnsmotorfordonförabehörigheten ettregistreringFör m.m.avav
körkorts-styckettredjekörkortsregister 2 §landet gemensamt

stöd ADB.medVägverketförsKörkortsregistretförordningen. avav
belastningsdelkörkortsregistretsdockförstidigareSom avnämnts

Rikspolisstyrelsenf.
iåterfinnskörkortsregistretbestämmelsernaDe närmare om

finns iuppgifterantal§§. Ett90-94körkortsförordningen se stort
ochkörkortsuppgifteridentitetsuppgifter,bl.a.körkortsregistret,

bl.a.identitetsuppgifter fårgällerdetbelastningsuppgifter. När

ochdistriktsbeteckning1 ñskeskeppsregisterbeteckning,uppgifterDessa är
fartygsregisterförordningen.kap. §32senanm

inskrivningsökt2 denbl.a.införsföravdelningskeppsregistretsI ägare som
fartygsregisterförordningen.kap. 6 §2i registret se

distriktsbeteckning och3 fiskebätsregisterbeteckning,uppgifterDessa är
fartygsregisterförordningen.kap. 2 §se 4nanm

inskrivning isökt4 bl.a. deninförsföravdelningbåtsregistretsI ägare som
faitygsregisterförordningen.kap. 5 §registret 4se

5 avsnitt 8.8.2.Se
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fullständigt och adress den mednanm, personnummer som avses
registreringen registreras.

Yrkestrafikregistret8.9.3 m.m.

Förordningen yrkestrañkregister1979:785 gäller registreringom av
tillståndsinnehav enligt yrkestrañkförfattningama trañktillstånd,-
tillstånd till biluthyrning och transportfönnedling i landetförett-

yrkestrafikregister. Registret förs med hjälp ADBgemensamt av av
Vägverket, central registreringsmyndighet. Länsstyrelsernaär ärsom
regionala registreringsmyndigheter. yrkestrafikregistret fårI bl.a. upp-
gifter tillståndshavaren, den myndighet meddelat tillståndetom som

slag tillstånd antecknas.samt av
Vid länsstyrelsemas tillståndsprövning yrkestrafiken tillåts idagav

viss samköming yrkestrafikregistret med utsökningsregistret. Syftetav
bestämmelsen,bakom tillåter registren samköras,får äratt attsom

länsstyrelsemas tillsyn den yrkesmässiga trafiken enligt yrkes-av
underlättastrafiklagen 1988:263 skall

polisregisterkungörelsenI 16 föreskrivs§ länsstyrelse fåratta en
ha tenninalåtkomst till polisregistret för upplysning i vissa ärenden,
bl.a. körkortstillstånd, och trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen.om om
Åtkomsten begränsad till uppgift huruvida den ansökerär att avse som

nämnda tillstånd förekommer i registret inte.ellerom
1995 års yrkestrafikutredning har avgivit betänkandet SOU

yrkestrafiklagstiñning,1996:93 Ny f.n. bereds inom Kommunika-som
tionsdepartementet. betänkandetI föreslås vissa lagstift-ändringar i
ningen yrkesregister. Vidare föreslås möjligheterna tillattom sam-
köming yrkestrafikregistret, utsökningsregistret och bolagsregistretav
skall utökas temiinalåtkomsten till polisregistret skallattsamt
utvidgas. I det sistnämnda hänseendet bl.a. området för registersök-är
ning utvidgat till hela den personkrets skall lämplighetsprövas.som
Vidare föreslås Vägverket skall terrninalåtkomst tillävenatt
polisregistret.

utsökningsregisterförordningenSe 2 § 1986:678.c
2 Prop. 1993/94:168 21.s.
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alkohollagenstödmedRegister8.9.4 av

enligtalkohol krävs,medpartihandelidkaellertillverkaFör att
AlkoholinspektionenAlkoholinspektionen.tillståndalkohollagen, av

iregleras 12registerDettastöd ADB.medregisterockså förafår ett av
handläggningföranvändasfårRegistretalkohollagen.kap. av

verksamhettillståndshavares samttillsyntillståndsärenden, upp-av
Uppgifter dentillämpning.utvärdering lagensochföljning somomav

prövningföremål föransökandentillstånd,haft äreller harhar vars
avslagits,ansökantillståndansökttidigareden varssamt menomsom

uppräknadederegistret;ifår finnasavskrivitselleravvisats om
identiñkationsuppgifter,vissainnehållaregistretfårkategorierna som

uppgift bl.a.f°arVidareorganisationsnummer.elleroch person-namn
iutgångendomstol, domsnurnmer,såvittbrottmål,idom avserom

förekomstuppgiftbestämmelsertillämpademålet och samt avom
diarienummersåvittåklagarmyndighet,polis- ellerärende hos avser

registreringuppgift mervär-beteckningmotsvarandeeller samt avom
enligtupplagshavareochpunktskatteskyldighetdesskatteskyldighet,

kategorierna.angivnabeträffande deregistrerasskattelagstiftningen
avgifter,ochÄven restförda skatterkonkurseruppgifter samtom

villkorochtillståndetverksamhetdenuppgifter somomavserom
föreskrifteröverträdelseruppgifterför dennameddelats samt avom
registrerasfårinspektionerutfördameddelade villkoroch samt om

tillståndsmyndighetsinnehållaregistretf°arSlutligenbeträffande dessa.
bestämmelseroch dealkohollagenenligtbeslut i ärendendomstolsoch

tillämpats.harsom
uppgifter ibl.a.polisregisterkungörelsen attb16 §I anges

ochuppgiftmedsambearbetasfårpolisregistret personnum-namnom
alkohollagen.enligttillståndshavareförmer

tillför ADBmediumlämnasfåri registretuppgifterVissa ut
ändamål.angivnasärskiltförsärskilt angivnavissa mottagare

uppgiftdelhartullmyndighetenoch rättSkattemyndigheten att ta av
förellerbeskattningföralkohollagenomfattasverksamhet avsomom

tull.påförande av
informationbestämmelserfinnsalkohollagenkap. l0 §I 12 om

tillstånd enligtsökerdenhar ellertill denregistretangående somsom
vadinformationlämpligtskallkategorierNämnda sättlagen. om

registerutdragregistret,ändamålet medinnehåller, rätten attregistret
datalagenenligt m.m.
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8.10 Tillgång till transportföretags
bokningsregister

flestaDe transportföretag befordrar resande kan i den månsom m.m. -
uppgifter resande, resandes transportmedel, gods registrerasom etc.

föra ADB-baserade kundregister. Såledesantas torde både rederier och
flygbolag i allmänhet ha sådana register. Registeransvariga för sådana
register enligt 7 datalagen,§ skyldigaär, självmant tillseatt att
personuppgifter inte lämnas i överensstämmelse medänut annat

ändamål.registrens Ett uppgiftslämnande för skattekontroll faller
sannolikt utanför för bokningsregistrens registerändamål. Enramen
väsentlig fråga således och i sådana fallär i vilken omfattningom - -
beskattningsmyndighcten skall ha tillgång till transportföretags
bokningsregister for punktskattekontroll. Nedan lämnas redogörelseen
för hur frågan tillgång till bokningsregister hittills har hanterats iom
lagstiftningssammanhang.

10.1 Datastraffutredningen

Redan i Datastraffutredningens betänkande SOU 1992: Infonna-l 10
tion och den lnfonnationsTeknologin straff- och processrättsliganya -
frågor framfördes tankar polis- och tulhnyndigheter skulleattm.m.
ha tillgång till flygföretagens bokningsuppgifter. Enligt förslaget skulle
uppgiftsplikt för flygföretagen endast föreskrivas i syfte avslöjaatt
eller motverka brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff än
fängelse i två år; därmed ansåg utredningen tillämpningsområdetatt
hade begränsats till sådant ändamål visst intrång i den enskildesatt
integritet inte kunde otillbörligtz. Vidare begränsadeanses som
utredningen sitt förslag till uppgiftslämnande uppgiftspliktatt näravse
framstod särskilt angelägen, tullen eller polisen fått tipsnärt.ex.som

viss transporteller viss Frågan utlämnandeom person om av
uppgifterna skulle, enligt förslaget, domstol efter ansökanavgöras av
från åklagare. Uppgifterna bokningsregistren skulle inte få länmasur

1 Se avsnitt 8.5.ovan
2 SOU 1992:110 493.s.
3 SOU 1992:110 494.s.
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ADB-registreras hoshelleroch skulle inteADB-medium depå
myndigheterna

. mottagandeblandatbetänkande fickDatastraffutredningens ett av
förslaget innebaransågVissa remissinstanser ettremissinstansema. att

ansågandraintegritet medanenskildasingrepp ialltför attstort
skulleintedet förslageteftersomborde utvidgasuppgiñsskyldigheten

kontrollverksamheten.betydelse förnågon praktiskbli av

gränskontrollutredningen10.2 EU-

därefterbehandladesbokningsregistertransportföretagsFrågan avom
gränskontrollutrednjngenz, 131betänkande SOU 1994:i sittEU- som
uttaladebl.a.

börolika uppgifterfrågandiskuterasDet är varaomsom nu
föreliggerde fall detpolisentullen ochåtkomliga för inteiäven

brott.misstankenågon om --- tilltillgånggenerellejfizktivitetssynpunkt skullestriktFrån en
självfalletbetalningssätt,uppgifter resvägar,resenärer, m.m.om

spaningsverk-och polisenstullensvärde för bådestortvara av
kunnaskulleuppgiftersådanaMed hjälpsamhet. manav

landtilloftaexempelvis visstkartlägga ettreserpersoner som
väljersmugglingssynpunkt ochintressantär personer somursom

avvikerföretar någotellerovanliga övrigtiresvägar somsom
kunskaperskaffa ökadeskullenormala.det Manfrån sig om

hellerkanenbartUppgifterbeteendemönster. interör resorsom
integritetskränkande.påtagligti sigsägas vara

förklaringarfinnas naturligadet kanskall ställasdettaMot att
underliga. Enanblickenförstabeteenden vidtill sigtersom

besökpersonligt påförklaringovanlig kan ha isinresväg ett en
ochpersonligabådegrundas påresande kanFrekventviss ort.

uppgifterinsamlandefaktorer. Enbartyrkesmässiga omav
tillupphovundantagsfallendasttordeoch iresenärer geresor

skulle detenskilda falletresultat detbrottsmisstanke. För iatt ge
respektivetill tullensuppgifter komdebearbetningkrävas somav
uppgifterandrakontrollinnefattarkännedompolisens motsom

sistnämndaframförallt detDetberördade är sompersonerna.om

1 1992:110 495SOU s.
2 Sverigehurutredadirektiv dir. 1993:131enligt sinaUtredningen hade att

tilllederinom EUochrörlighetenförhindra den friaskall att varorpersonerav
illegala i landet.narkotika ochökat inflödeett vapenav

3 263-264.sou 1994:131 s.
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innebär avsevärda risker för Omintegritetsintrång. villman
uppnå möjliga effektivitet brottsbekämpningenstörsta dettai är
emellertid oundviklig följden

Vid sin awägning mellan effektivitet i brottsbekämpningen kravetoch
rättssäkerhet och integritet kom EU-gränskontrollutredningen till ett

i många avseenden liknande resultat Datastraffutredningen. Ensom
skillnad dock åklagare i EU-gränskontrollutredningens förslagattvar
skulle ha behörighet besluta utlämnande uppgifter. Iatt motsatsom av
till Datastraffutredningen fann EU-gränskontrollutredningen också att
inte bara Hygtöretag andra transportföretags bokningsregis-ävenutan

omfattas.rederiemas, skulleter, t.ex.
Även vid behandlingen EU-gränskontrolluuedningens förslagav var

remissutfallet blandat.

8.10.3 Inregränslagen

Inom Finansdepartementet utarbetades i samband med arbetet med
inregränslagen promemoria med förslag tillgång till bokningsre-en om
gister för tullmyndighetema betydligt avvek från de båda tidigaresom

förslagutredningamas Innehållet i promemorian, remissbehand-som
lades i särskild omgång, i med regeringensöverensstämmer storten
förslag i propositionen angående gränstullens befogenheter vid inre

förslagDet lämnades i propositionen har också antagitssom av
riksdagen. Från den julil finns1996 således följande bestämmelsen
15 och 16 inregränslagen.§§

15 § Transportföretag befordrar ellersom varor, passagerare
fordon till eller från Sverige skall på begäran tullmyndighetav en
skyndsamt lämna de aktuella uppgifter ankommande ochom
avgående företaget har tillgång till. Transport-transporter, som
företag har endast skyldighet lämna de uppgifteratt om passage-

bagage och medpassagerareresrutt,rare som avser namn, samt
för betalning och bokning.sättet

ullmyndighetenT får begära uppgifter enligt Ersta stycket
endast uppgifterna kan ha betydelse för Tullverketsantasom
brottsbekämpande verksamhet.

sou 1994:131 264s.
2 bilagaSe till5 1995/96: 166.prop.
3 Se avsnitt i10.3 1995/962166.prop
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§ på såenligt 15uppgifterlämna sättfårTransportföretag§16
terminalåtkomst.tullmyndi ghetenförläsbarade görs genomatt

terminalåt-uppgifterdelfårTullmyndigheten ta genomav
förbehövstidunder denochomfattningdenendastkomst i som

fårullmyndighetenT inteaktuellakontrollera transporter.att
hållsuppgiftereller lagrabearbetaellerändra på sätt somannat

dettatillgängliga på sätt.
lämnats påenskilda sätt änUppgifter annatsompersonerom

deförstöras,omedelbartskall visarterminalåtkomst, omgenom
brott.och lagföringutredningbetydelse försaknasig av

medtullmyndighetemaförframhöllspropositionen poängenI att
underrättelse-transportföretagbokningsregister hos atttilltillgång var

förhandsgransk-möjlighetskulleinom tullen göratjänsten att enen
ochankommande lastavseenderiskbedömningning och passagerare

anfördesl:VidareSverige.tillankommertransportmedelinnan

påhandförstagranskningenvid---Det iinte passagera-är namn
efterlystkänd ellerSåvitt inte ärintressant.är personensomre

hellersmugglingsrisken. Detnågot ärsig inteisäger namnet om
Detriktigabokatheller säkert i sitt namn.inte att resanpersonen

betalningssätt,uppgifterandra såsom resrutt,avreseort,är
underrät-fångahand kanförstaoch bagagebokningsrutin isom

deterfarenhet haroch Avuppmärksamhettelsetjänstens intresse.
beteendemönsternarkotikasmugglare kan uppvisa ettvisat sig att

kanallmänhet. Detresandesavviker fråninför i ex.resan som
onödigaombokningar,ochbokningar omvägarsigröra senaom

Flera sådanakontantbetalning omstän-i resrutten, resan m.m.av
indikationkannormalafrån detavviker attdigheter omengesom

uppgifter kansmuggling. Dessa i sinfrågan turdet kan omvara
kontrollera vissttillfram vissleda ettintresse att person,ett enav

slag finnsdettaInformationvarusändning.eller attfordon aven
transportföretagensde register, innan transport-hämta i större

väldärmed Närsambandellertill Sverigeankommitmedlet i
minskatvärdeuppgifternasharankommittransportmedlet

snabbtfordonenoch gränsenbetydligt då passerarpassagerarna
MetodenU-trafiken.särskiltkontroll, Etullensoch försvinner iur

trollverksam-urval för kongrund ochbättreanvänds för att en
dekontrollernarikta miss-kunnaochheten på så motsätt som

brottslighet.förtänks

frågankringpropositionendärefter ifördeRegeringen ett resonemang
integritetsintrång.otillbörligtkundeförslaget utgöra ettansesom

1995/96:166 79.Prop. s.
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Härvid framhölls bl.a. tusentals i reseföretagen i sitt arbeteatt personer
redan använder uppgifterna i bokningsregistren utländskasamt att
tullmyndigheter redan har tillgång till uppgifterna. Vid samladen
bedömning fann regeringen behovet uppgifterna i brottsbekämp-att av
ningen det intrång i deväger resandes personligaän integritettyngre

ligger i begränsat antal svenska tulltjänstemän får tillgångatt ettsom
uppgifternatill

.
När det gäller tullens hantering bokningsuppgiftema infördesav

flera restriktioner i lagstiftningen. I propositionen framhölls att
tillgången till bokningsregister inte innebär tillåtande systematiskav en
kartläggning resandeströmmarna eller något generellt insamlandeav av
uppgifter; det således inte uppgifterär resande skallavsett att om
registreras, lagras eller bearbetas tullen sådant sättett attav nya
personregister med uppgifter resande skapas. Uppgifter saknarom som
betydelse för vidare åtgärder får inte uppgifterna intesparas; om
omedelbart skall användas för kontrollåtgärd eller brottsutredningen en

förstörasmåste de När det gäller formen för uppgiftslänmande pekade
regeringen det effektivitetskäl praktiskt tullen fickatt taav vore om
del uppgifterna dataterminal; någon skyldighet för transportföre-av

tillhandahålla uppgifterna detta kundetagen dock inteatt sätt
föreskrivas, eftersom sådant framförallt för mindre företagett system
kunde betydligt kostsamt och opraktiskt överlämnade påänvara mer

Regeringen pekade ocksåsätt. det angelägna iannat närings-att
livets goda vilja samarbeta med tullen tillvaratas; vikten deatt attav
administrativa och praktiska utformas så smidigtarrangemangen som
möjligt så de inte i onödan belastar företagen framhölls i dettaatt
sammanhang. Regeringen föreslog dessa skäl inget de praktiskaav om
fonnema för uppgiftslämnandet; dessa skulle utarbetasnärmare genom
frivilliga överenskommelser företagenmellan tullen och

I samband med skatteutskottet tillstyrkte föreslaget tillgångatt om
till transportföretags bokningsregister konstaterade utskottet att
regeringen vid utfonnningen sitt förslag hade beaktat inte-av noga
gritetsaspektema reglerna inte onödigt kommer belastasamt att att
företagen arbets- kostnadsmässigteller

1 Se 1995/96:166 80.prop. s.
2Prop. 1995/96:l66 83s.
3Prop. 1995/96: 166 83 och 85.s. s.
4 1995/96:SkU23 28.s.
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överväganden förslagoch8.11

EuropakonventionenRegeringsfonnen,8.11.1

dataskyddsdirektivetoch

utformatsstycket RFandrakap. 3har 2 §avsnitt 8.2framgårSom av
grundlags-såledeslagstiftaren harlagstiftaren;direktiv till enettsom

datalagstiftningvidmakthållastifta ochaktivtskyldighetfast somatt en
kränksintegritetpersonligahansskyddenskildeden genommot attger

ADB-användning.
innefattarerbjuderEuropakonventioneniartikel 8.1skyddDet som

personuppgifter.registreringskyddenskildasfrågor mot m.m. avom
skyddi detinskränkningardock, enligt 8.2,har göraStaten rätt att som

lagstifcningssannnan-ihärviddel;artikelns första är ettgaranteras av
nödvändigtinnefattas i begreppetvadñåganframförallthang somom

andrailiksomhar här,Statenintresse.samhälledemokratiskti ett av
avvägningrimligtolkningsutrymme;artikelrörandefrågor ett en

svårtintressen. Detallmännaoch ärenskildamellandockmåste göras
i begreppetinbegripsvadlångtgående slutsatserdra några somatt om

ADB-skydd ochgällersamhälle detdemokratisktnödvändigt näri ett
rimligområdet. Enrättsfalldet saknaseftersomskattekontroll,

tolkningsutrymmerelativthardockutgångspunkt stortettär att staten
säkraskattekontrollmedsyftet äreftersom attområde,på detta
syftedettabrukar tillmätaEuropadomstolentillskatteintäkter staten.

hartolkningsutrymmevilketbedömningen statvidvikt; enstor av
inskränkningenin,aspekterdock andramåste vägas t.ex.även avom

enskildsellerenskilds hemskyddet förartikelenligt 8skyddet avser
privatliv.

ochskydda friändamåltillharDataskyddsdirektivet, attsom
gemenskaps-ochEuropakonventionenartikel ienligt 8rättigheter

förstärk-ochpreciseringochrättsprinciperallmänna ärrättens som en
långtgående kravrelativtställerdataskyddskonventionen,ning av

vidviktigtgivetvislagstiftning. Det attmedlemsstaterna är man
be-dataskyddsdirektivetsbeaktarlagstiftningutformningen av ny

har göradock rätt atthärvid kanstämmelser; statenattnoteras
nödvändigdettai direktivetartiklarviktiga ärfrån fleraundantag om

finansiellt intresse,ekonomiskt ellerviktigt t.ex.tillgodoseför ettatt
i SOUDatalagskommitténhartidigareSomskattefrågor. nämnts

1 avsnitt 5.3.4.tolkningsutrymme,Angående statens se
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1997:39 föreslagit persondatalag baseras principerna ien ny som
dataskyddsdirektiveU. Datalagskommittén har också påpekat denatt
förutsätter registerlagstiftningama Enligt vår bedömningatt över.ses

bestämmelserna i 5 kap. lagförslaget välär förenliga med det som
stadgas i dataskyddsdirektivet och de principer fastslås i Data-som
lagskommitténs förslag. fårDet vidare förutsättas vårt förslagatt om
punktskattekontrollregister de lagstiftningsåtgärderstäms motav som,
efter remissbehandling, kan bli aktuella med anledning Data-av
lagskommitténs förslag.

8.11.2 Behovet lagstiftningav ny

För öka effektiviteten och resultaten kontrollen beträffandeatt av- -
punktskattepliktiga förflyttningar bör urvalet de transportervarors av

kontrolleras inte helt slumpmässigt. Detta illustreras kanskesom vara
tydligast den statistik finns avseende ingripanden enligtav som
transpoitkontrollagen. Som tidigare har efter 1 776 genomfördanämnts
transportkontroller endast fem beslut transporttillägg enligt 7 §om

fattatstransportkontrollagen Behovet bearbetad information för attav
kontrollurval har alltid varitgöra det har blivitstort, ännu störremen

efter Sverige gick med EU och möjligheterna tillatt gränskontroll
andra medlemsländer försvann. När kontrollengentemot inte längre får

ske gränskontroll, skall genomföras i hela riketutangenom ett
likvärdigt torde behovet så långt detsätt, möjligt riktaäven att ärav
insatserna kontrollvärda objekt öka; vid kontroller sker vidmot som
gränspasseringar åtminstone kontrollerar varuinförsel.vet attman man

Dessutom det i det rådande statsñnansiellaär läget särskilt viktigt
till myndigheternas kan användas så effektivtatt attse resurser som

möjligt; led i sådana strävanden myndigheterna harett tillgång tillär att
den information behövs i deras verksamhet. Regeringen har ocksåsom
i regeringsbeslut den 21 november 1996 beslutatett strategi förom en
samordning infonnationsförsörjning3.rättsväsendets Samordningav
inom detta område bedöms regeringen förutsättning för attav vara en
rättsväsendets myndigheter, däribland RSV och GTS, bättre förän
närvarande skall kunna bedriva verksamhet präglasen som av
effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet och tillgodoser statsmakter-som

1 Se avsnitt 8.5.2.
2 Se avsnitt 2.5.2.
3 Regeringsbeslutet har diarienummer Ju96/3163.
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Målet med samord-verksamhetsredovisning.krav samordnadnas
registreras endastuppgift normalt skallningen att enanges vara en

behörig myndig-direkt vid källan varjegång och kontrolleras samt att
tidpunktbehövs vid vilkenhet skall kunna den information somsom

den personligahelst önskad form; förutsättning för dettaoch i är atten
skall inled-fortsättningsvis Samordningenintegriteten vämas.även

brottmålsförfarandetinfomiationsförsörjningen inomningsvis omfatta
utökas tillsamordningen skall också successivti vid mening, attmen

harverksamhetsområden där myndigheternaomfatta de andraäven
intressengemensamma .

möjlighet med hjälp ADBbeskattningsmyndighetenAtt att avge
lämpligtför framinsarnla, bearbeta och använda information ettatt ta

framföralltför inte förslageturval för kontroll nödvändigtär att om
Möjligheten användatransportkontroller skall bli alltför urvattnat. att
effektivitetshöj ande ochADB-baserade underrättelser skall ses som en

möjligheterna tillkompensatorisk åtgärd bl.a. avsedd ersättaatt-
kontrollproblemför tillrätta med degränskontroll komma storaatt-

EU-inträdetz.uppstått punktskatteområdet eftersom
ADB-stöd för punktskatte-bedömer behovet ytterligareNär man av

skattemyn-jämförelser med det ADB-stödkontroller måste göras som
kontrollverksamhet3.ochdigheten idag förfogar i sin revisions-över

Även ADB-stöd i revisions-bakgrunden till varför bestämmelserna om
Vid årsoch kontrollverksamheten infördes intressant. 1994är

viktigtskatteregisterlagen uttalade regeringen detändringar i äratt att
skatteförvaltningen så utsträckning möjligt ADB-i tarstor som

rationaliseringskrav ställs påtill hjälp för klara desystemen att som
också förfinadeförvaltningen. detta sammanhang anfördesI att

instrument förför urval kontrollobjekt viktigtmetoder är ettav
innebäreffektivare skattekontroll och effektivare urval attatt resurser

objekt närvarande behandlaskan till kontrollvärda Förstyras
utökad ADB-dessutom, tidigare propositionnämnts, omsom en

för rättsväsendets informations-Regeringen beslutade inrätta rådatt ettäven
Riksákla-försörjning i vilket för Domstolsverket,RIP-rådet, representanter

Krirninalvårdsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet,Rikspolisstyrelsen,garen,
Brottsoffermyndigheten, skall ingå. kontraktpersonGTS och RSV En på

påbörjadeade sitt arbete i börjanJustitiedepartementet har också RIP-rådetutsetts.
1996.av

2 eñeravsnitt finns redogörelse för de kontrollproblemI 2.6 uppståttsomen
EU-inträdet.
3 avsnitten ochSe 8.6.1 8.6.2.
4 1993/941224 ochSe 15 22.prop. s.
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användning vid skattekontroll med syfte ytterligare effektiviseraatt
kontrollema. Detta förslag, får relativt långtgående,som anses vara

punktskattekontrolleñ.omfattar inte Skäl saknas för punktskatte-att
kontrollen inte skall kunna bedrivas lika effektivt övriga skatte-som
kontroller.

bedömningenFör beskattningsmyndighetens behov ytterligareav av
ADB-stöd kan också andra länders kontrollsystem intresse.vara av
Tillämpare i länder har långtgående möjligheter använda ADB-attsom
bearbetad infonnation i sina punktskattekontroller detta äratt ettanser
mycket verksamhetenverkningsfullt instrument i En jämförelse bör
också med tullens underrättelseverksamhet, bl.a. USC,göras vilken

mycket värdefull för effektiviteten i tullverksamheten. Ianses vara
denna verksamhet väl underbyggda analyser och efterföljandeär
operativa underrättelser i SPADI-systemet och TSU-meddelan-genom
den mycket viktiga instrument för resursanvändningen tillatt styra

ÄvenobjektkonlIollvärda beträffande tullen finns förslag upprättade
inom Finansdepartementet de genomförs, kommer leda tillatt;som, om
effektivare urvalsmetoder registrerasbl.a. fler uppgifter fårattgenom

Vid samlad bedömning har beskattningsmyndigheten, enligt våren
uppfattning, behov föra register för punktskattekontroll. Detatt ettav

lämpligt bestämmelserna rörande registretär i lagatt tas samma som
de övriga kontrollbefogenheter föreslår. Beskattningsmyndigheten
kan därutöver ha behov vissa uppgifter via terrninalåtkomst tillattav
andra register. Vad skall ingå i punktskattekontrollregistret ochsom
vad skall regleras bestämmelser terrninalåtkomst ellersom genom om

till registerutdrag analyserasrätt i avsnitten 8.113nämnarem.m. -
8.11.7 nedan. I avsnitt 8.11.8 sammanfattas det tänkta innehållet i
punktskattekontrollregistret.

Cirkulationsdirektivets med suspensionsordning innebärsystem
bl.a. punktskattepliktiga kan i obeskattat skickatt transporterasvaror
mellan skatteupplag. Ett viktigt led i bekämpandet skattefusk påav
punktskatteområdet således tillse prövningen vilka fårär att att av som
tillstånd upplagshavare och registrerade kanatt varumottagarevara

Ävengenomföras seriöst frågor har samband medsätt.ett som
tillståndsprövningen behandlas således nedan.

1Förslaget behandlas i avsnitt 8.6.2.
2 avsnittSe 3.4.1 och 3.5.1.
3 Se avsnitten 8.7.3 och 8.7.5.
4 avsnittSe 8.7.2.2.
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kontrollverksamhetochunderrättelseverksamhetFrågor annanom
frågorinnefattarpersonuppgifterinnehållerregisterstödmed somav

användningendärför viktigtenskilda.integritetsskydd for Det attärom
ändamållagstadgatmedenlighetsker iADB-baserat ettsystemettav

de tjänstemänendastbegränsas;uppgifternaanvändningenattsamt av
tillgång tillhaskalli sitt arbeteuppgiftemabehovhar upp-avsom

uppgifterdegifterna. måste ställaskravAndra ärsystemet attsom
ochpunktskattekontrollenförbehövsbearbetassamlas ochfårsom

förbehövsvadlängreinte får lagras attuppgifterna änatt som
uppnås.skalländamålet

inhämtasUppgifter8.1 l avsom
vidbeskattningsmyndigheten

lokalkontrollerochtransport- m.m.

lokalkontrollerochvidkommerBeskattningsmyndigheten atttransport-
intressekaninformationfå tillgång till när senaremanvara avsom

avseendegenomförasskallkontrollerskall bedöma sammavar nya
dennaTillgången tillskattskyldig.kontrollobjekt eller typ avsamma

skallvilkabestämmalättareockså detinformation kan göra att som
underlättasåledesInformationen kanframtida insatser.vidkontrolleras

regi-möjligheterinförsdetföreslår därförVikontrollurvalet. attatt
uppgifterlokalkontroller, vissaochuppgifter vidvissa transport-strera

skatteförverkandeochskattebeslagomhändertagande,rörande samt
transporttillägg.påförabeslut att

fall kantransportkontroll igenomförabeslutatAtt ettatt enman
i sakensligger docki framtiden. Detkontrollurvalet attunderlätta natur

sannolikhet kommermed görastransportkontroller utanmånga attstor
saknasnonnalfalletpåträffas. Ipunktskattepliktiganågraatt varor

kontroller. Detsådanabeträffandeuppgiñerregistrerabehov attav
punktskatte-därtransportkontroller,frånfall då uppgifterdockfinns

kontrollarbetetiha värdeskulle kunnapåträffats,intepliktiga ettvaror
i spanings-deltransportkontrollenfallsärskilt i deoch detta är etten

dåsituationsådanexempelunderrättelsearbete. Ett äreller en
uppsikthållitviss periodunderbeskattningsmyndigheten över ett

punktskattepliktigaobeskattadefordon transporterattrottmansom
cirkulationsdirektivets bestäm-medoförenligtsätt ärett somvaror

1 avsnittbehandlas i 12. 0.5.frågan lsistnämndaDen
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melser och det vid transportkontroll visar sig fordonet inteatt transpor-
sådana dockDet viktigt befogenheten registreraärterar att attvaror.

transportkontroller, där inga påträffats, används med urskiljning.varor
Det kan också den allmänna proportionalitetsbestämrnelsennämnas att
i kap.8 lagförslagetl gäller vid§ beslut registreringäven om av
uppgifter i punktskattekontrollregistret.

För beskattningsmyndigheten skall kunna genomföra lokalkon-att
troller krävs det, enligt våra förslag, beslut domstol; visst utrymmeav
finns dock för beskattningsmyndigheten fatta interimistisktatt ett

dröjsmåP.beslut lokalkontroll vid fara i Också beträffandeom
lokalkontroller bör det förhållandet inga påträffas vidatt varor
kontrollen registreras. En sådan registrering skulle underlätta
framtida kontrollurval; lokaler kontrollerats någotutan attsom
påträffats bör nämligen, enligt vår uppfattning, inte kontrolleras igen

inte ytterligare omständigheter tillkommit. Därför bör registre-om en
ring lokalkontroll genomförts i viss lokalatt utan attav en varor
påträffats hindra beskattningsmyndigheten fattar interimistiskaatt
beslut undersöka lokal igen konkreta omständig-att utan attsamma nya
heter tillkommit. Finns registerutdrag angående tidigare utfördaett
lokalkontroller torde också domstolens ställningstagande vid nya
ansökningar underlättas.

Sammanfattningsvis bör således, enligt vår uppfattning, uppgifter
från och lokalkontroller registreras dettransport- oavsett om
påträffas punktskattepliktiga vid kontrollen eller inte. I lag-varor
förslaget har detta kommit till uttryck i kap. första5 3 stycket där§ 9
det stadgas beskattningsmyndigheten får registrera uppgift huruvidaatt
punktskattepliktiga påträffats vid kontroller eller inte.varor

Vid och lokalkontroller får enligt vårt förslag se 5 kap.transport-
3 lagförslaget tidpunkten§ och platsen avseende kontrollen, identifi-
kationsuppgift beträffande genomsökt transportmedel, container, tank,
transporthjälpmedel, lokal eller plats registreras. Vidare får uppgift om
vilka påträffats identifikationsuppgifter beträffandesamtvaror som

till skattskyldig, till transportmedel, container,ägare ägarevarorna,
Äventank eller transporthjälpmedel registreras. identifikationsupp-

gifter beträffande förare eller befälhavare ellersamt ägerperson som
innehar nyttjanderätten till genomsökt lokal eller plats får registreras.
Vidare får beskattningsmyndighetens beslut registreras; blidetta kan
aktuellt dels beskattningsmyndigheten fattar interimistiska beslutnär

transportkontroll enskild plats eller lokalkontroll, dels närom

1 avsnittSe 1353.1.
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enskild platstransportkontrollbeskattningsmyndighetens beslut om
kon-berörsenskildingengrundaslokalkontrolleller att avsom

ochlokalkontrollfrågansig den. Näruttryckligentrollen motsätter om
dom-fårdomstolenskild platstransportkontroll ävenprövas av

transportkontrollerVidregistreras.i anledning dettabeslutstolens av
avsändare ochledsagardokumentuppgifter frånfår dessutom om

vidledsagardokumentetregistreras;lastenmottagare omm.m.av
fåruppgifteroriktigainnehållaförfalskat ellervisar sigkontroll vara

lagförslaget.stycket itredjekap. 3registreras 5 §dettaäven
ochskattebeslagbeslutomhändertaBeslut samtatt omvaror

dettaBestämmelserregistreras.börskatteförverkande omav varor
omhändertagande-Vad gällerlagförslaget.återfinns i kap. 4-65 §§

registre-lagförslaget,andra stycketkap. 4sådana, enligt 5 §beslut får
enligtomfattas beslutet;punktskattepliktigenbart avvaraom enras

kontrollsynpunktbehov fråningetuppfattning föreliggervår attav
punktskat-inte omfattaromhändertagandeuppgifterregistrera somom

tepliktig vara.
beskattningsmyndighetensomhändertagandebeslut börBeträffande

i högrebeslutöverklagatsbeslutet haruppgiftbeslut, samtattom
lagförslaget.och 3stycket lkap. förstaregistreras 5 4instans §

angåendeuppgiftervissaskattebeslag därförgällerDetsamma även
förstakap. 5registreras 5 §ansökan fårbeskattningsmyndighetens

skatte-omhändertagande ellerOmoch lagförslaget.stycket 43
brottsutredning ellerfattats ibeslagsbeslutgrundbeslag hävs attav

kap.5 4registreras §diarienummeråklagaresbrottmål bör även
skatteförverkan-Vidlagförslaget.stycketoch andratredje stycket 5 §

ansökan ochbeskattningsmyndighetensrörandeuppgifterde får vissa
lagförslaget.kap.5 6domstolshandläggningen registeras §

ochomhändertagandevidlokalkontrollerochVid samttransport-
uppgiftuppgifter,nämndatidigaref°ar, förutomskattebeslag även om

itullmyndighet inskattemyndighet ellertjänsteman vidbeslutande tas
stycket ochförsta 2kap.stycket 5 4 §kap. förstase 5 3registret §

dettaAnledningen tilllagförslaget.första stycket 2 ärkap. att5 5 §
sådanlokalkontrollerochutförtjänstemän transport- genom ensom

tjänstemanvilkenkännedomskall kunnaregistrering lätt somom
Medfordonbeträffandehandlagt ärendentidigare etc.person,samma

på tiden idrarkontroller inteeftersträvahänsyn till bör utattatt man
utför kontrollernavärdefullt de tjänstemändet ettonödan attär som

besittakantjänstemänvilka andrakan redaenkelt sätt som
sammanhangi dettajämförelse kan ävenupplysningar. Envärdefulla

myndighetensden behörigauppgifterSEED-registret därmedgöras om
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adress skall finnas i de nationella registren för handläggare i andraatt
länder skall skall vända sig informationkför ytterligareveta vart man

Även beslut påföra transporttillägg bör registreras; föratt att
likhet skall uppnås med bestämmelsen skatteregisterlagenz,i 7 8§ bör
dock skälen för besluten inte registreras. Bestämmelser detta harom
tagits i kap.5 7 lagförslaget.§

8.11.4 Tillgång till vissa belastningsuppgifter

Vid prövningen upplagshavare skall godkärmas skall beskatt-av om
ningsmyndigheten bl.a. ställning till upplagshavaren med hänsynta om
till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig upplagshavare. Beskattningsmyndigheten kansom även
återkalla beslut godkänna någon upplagshavare,att förutsätt-som om
ningarna för godkännande finnsinte längre Det ankommer således
myndigheten vandelsprövninggöra vid tillståndsgivningatt och viden

Äveneventuell återkallelse. vid tillståndsgivning och återkallelse
beträffande registrerade skall beskattningsmyndighetenvarumottagare

prövningviss SSK får idaggöra SEED-registret tillgång tillen genom
vissa uppgifter beträffande upplagshavare och skatteupplag, harsom
betydelse vid myndighetens tillständsprövning tillsynoch Detta täcker
dock inte beskattningsmyndighetens behov information. Vid samtalav
med företrädare för SSK har det framkommit dessa detatt ärattanser

brist i dagens belastningsuppgifter inte får inhämtassystem att ochen
registreras.

Beskattningsmyndigheten bör enligt vår uppfattning, sättsamma
Alkoholinspektionen, ha möjlighet erhålla upplysningarsom att om

vissa belastningsuppgifter polisregister, användas vid till-attur
ståndsprövningen och återkallelseñprövningen Att upplagshavareav
och registrerade bedriver seriös verksamhet givetvisvarumottagare är

viktig förutsättning för handeln med och hanteringenatten av

vidareSe avsnitt 8.6.4.
2I denna paragraf uppgift beslut beskattningatt får registreras,anges om om

inte skälen för beslutet.men
3Beträffande tillståndsprövning och prövning återkallelse detta område,påav

kap.se4 3 och 5 LSE, 9 och ll LAS 10 § och 12 § LTS.samt
4 Se kap.4 6 § LSE, 12 § LAS och 13 § LTS.
5 Se avsnitt 8.6.4.
6 Se vidare avsnitt 8.9.4 beträffande Alkoholinspektionens register.
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tillsyn. täckertillståndsprövning och Dettabetydelse vid myndighetens
Vid samtalbehov infonnation.beskattningsmyndighetensdock inte av

detframkommit dessaföreträdare för SSK har detmed ärattatt anser
får inhämtas ochbelastningsuppgifter intedagensbrist i attsystemen

registreras.
uppfattning,enligt vårBeskattningsmyndigheten bör sättsamma

upplysningarha möjlighet erhållaAlkoholinspektionen, att omsom
vid till-polisregister, användasbelastningsuppgiftervissa attur

återkallelserz. upplagshavareprövningen Attståndsprövningen och av
givetvisbedriver seriös verksamhetoch registrerade ärvarumottagare

hanteringenför handeln med ochviktig förutsättning att aven
skall fungera imineraloljeprodukteralkoholvaror, tobaksvaror och

Till detta kommercirkulationsdirektivets bestämmelser.enlighet med
suspensionsordningenupplagshavare bestämmelsernaatt omgenom

skall betalaspunktskatten intebeviljas skattekrediter, eftersomstora
Självklart detsuspensionsordningen.förrän lämnat är stortavvarorna

ansökervandelsprövning denintresse vid att veta omom somen
exempelvismisstänks förtidigare straffad för ellertillstånd är

ekonomisk brottslighet.
tillgång till relevantabeskattningsmyndigheten skall fåFör att

polis-lagenhar föreslagit ändring 3uppgifter PBR § omavur en
beskattnings-paragraf framgådenna skall detregister ävenattm.m.; av

innehållet ieller upplysningmyndigheten har till utdragrätt omur
polisregister beskattningsmyndighetenGenom denna ändring kommer

vandel.polismyndighet beträffande Detock så kunna begära intyg från
Alkoholinspektionen,framhållas förutomkan i detta sammanhang att,

yrkestrafikområdet har vissinomtillståndsgivande myndigheteräven
polisregistref.tillgång till

polisregister fårändringarna i lagenMed de föreslagna m.m.om
belastningsuppgifter beträffandebeskattningsmyndigheten tillgång till

registreradupplagshavare ellerden eller vill bli varumottagare.ärsom
tillståndsprövning skulle möjligen underlät-Beskattningsmyndighetens

möjlighet registreramyndigheten också fickytterligare atttas om
punktskattekontrollregistret påbelastningsuppgifter iinhämtade

belastningsuppgiffårAlkoholinspektionen registrerasättsamma som
belastningsuppgiftermåste ställasregister. dettai sitt Mot attter

1 avsnittSe 8.6.4.
2 register.beträffande Alkoholinspektionensvidare avsnittSe 8.9.4
3 avsnittSe 8.8.2.
4 avsnitt ochSe 8.9.3 8.9.4.
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integritetsskyddsaspektema. Om vårt förslag beträffandeäntyngre
transportkontrollbrott och transportkontrollförseelse godtas kan
registreringen belastningsuppgifter avseende dessa brottav vara av
intresse för beskattningsmyndigheten särskilt vid genomförandet av
transportkontroller. Uppgifter någon uppsåtligen ellerattom av grov
oaktsamhet inte medfört ledsagardokument tidigare typisktär sett en

kontrollurvalet.uppgift intressant vid Likaså kan uppgifterärsom om
viss dömts för han inte anmaning vidatt att stannat tran-person

sportkontroll betydelsefulla det gäller ställning tillnär att tavara om
och hur fordon skall beskattningsmyndigheten skallett stoppas, om
begära biträde polis Med hänsyn till tidsrymddenattav m.m. som
beskattningsmyndigheten kommer ha för kontrollurval vidgöraatt att
transportkontroller lär kortmycket oftast enbart den tid det tarvara -
för fordon kontrollplatsen myndigheten i dessaett äratt passera -
situationer inte mycket behjälpt begära upplysning PBR.rätten attav ur
Vi föreslår i stället nämnda belastningsuppgifter skall fåatt nu
registreras kap.se 5 lagförslaget.8 De belastningsuppgifter får§ som
registreras med stöd denna bestämmelse har begränsats till dom iav
brottmål med undantag för domskälen uppgift domensamt om
överklagats eller vunnit laga kraft, uppgifter godkänt strafföreläg-om
gande uppgifter diarienummer eller motsvarande beteckningsamt om
såvitt förekomst ärende rörande brottsmisstanke beträffandeavser av
viss hos polis- eller åklagarmyndighet.person

Som tidigare får, enligt artikel i dataskyddskonventionen,6nämnts
uppgifter någon fördömts brott inte registreras denattom om

skyddnationella lagstiftningen inte ändamålsenligt Enligt vårettger
bedömning våra förslag registrering belastningsuppgifterger om av
sådant skydd. Härvid kan särskilt framhållas tenninalåtkomsten tillatt
uppgifter skall registreras i registret begränsats till mindresom en

arbetetjänstemän behöver uppgiftema i sitt bör vidareDetgrupp som
understrykas vårt förslag registrering sådana belastningsupp-att om av
gifter i 7 kap. lagförslaget inte innebär beskattningsmyn-attsom avses
digheten får direktåtkomst till uppgifter i Istället har beskatt-PBR.
ningsmyndigheten givits begära utdrag eller upplysningrätt atten ur

innehållet i registret; inhämtade uppgifter kan vidsedan behovom
registreras.

1Angående dessa brott, avsnitt 1.3.2.1se
2 avsnittSe 8.3.3.
3 Angående detta, avsnitt 12.105.se
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skydd. vårEnligtändamålsenligtlagstiftningen intenationella ettger
belastningsuppgifterregistreringvåra förslagbedömning avomger

tillterminalåtkomstensärskilt framhållasskydd. Härvid kansådant att
mindrebegränsats tilli registretskall registrerasuppgifter ensom

arbete vidareböruppgifterna i sitt Detbehövertjänstemän somgrupp
belastningsupp-sådanaregistreringunderstrykas vårt förslagatt om av

beskattningsmyn-lagförslaget inte innebäri kap.gifter 7 attsom avses
har beskatt-uppgifter i Iställetdirektåtkomst till PBR.digheten får
upplysningutdrag ellergivits begäraningsmyndigheten rätt att uren

behovkan sedan vidinhämtade uppgifterinnehållet i registret;om
registreras.

tullregistret och SPADIUppgifter8.1 1.5 ur

vissatullregistret iframhållit uppgifterför SSK harFöreträdare att ur
uppgifterpunktskattekontrollsammanhang;ikan användasavseenden

punktskattepliktigarörande import ochregistret ärexport varoravur
skattemyndigheternaEftersompunktskattekontrollen.förintresseav

tullregistretuppgiftertullregisterlagen kanmed stöd 7idag § urav
bedömning ingenenligt vårADB-medium behövsutlämnade

avseendelagreglering i dettaytterligare
punktskattepliktigahar samband meduppgifter i SPADI,De som

punktskattekontrollsamman-iförflyttningar, intresse ävenärvarors av
skall ha terminal-beskattningsmyndighetenföreslår därförhang. Vi att

vidbeskattningsmyndighetenuppgifter.åtkomst till sådana När en
exempel-detviss bil skalltransportkontroll skall äravgöra stoppasom

registreradefinnsanteckningar den bilenvis intresse attatt veta omav
punktskattepliktigasamband medoch det finnsi SPADI ettatt varor.

myndighetsamhällsresurserframstår slöseri medDet attett ensom
utföraskattefusk, bl.a.uppgift kontrollerahar till attatt genomsom

tillgång till operativainte hartransportkontroller i hela landet,
tillsannoliktett visst fordonunderrättelser vägärtypen somav

kanalkoholvaror. Detbetydande lastSverige misstänks medföra aven
gränskontroll hararbetar medockså tulltjänstemännämnas att som

såledesuppgifternaoperativa underrättelser detta slag;tillgång till ärav
tullkriminalavdelningar. Detjänstemän vidförbehållna enbartinte

1 avsnitt 8.3.3.Se
2 Angående detta, avsnitt 12.105.se
3 avsnitt 8.7.1.Se
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bedömning det just innehållet i notiserär och operativa underrättelser
kan betydelse för punktskattekontrollarbetet. Andrasom vara av

uppgifter tullens brottsbekämpande register de finns i notiseränur som
och i operativa underrättelser behövs däremot inte i punktskattekon-
trollarbetet; sak det kan finnas behovär ytterligareatt etten annan av
uppgifter detta register för tjänstemän knutna till den Ekobrotts-ur av-
beredningen föreslagna skattekriminalen arbetar med punktskat-som-
tebedrägerier. Denna fråga bör dock utredas den utredare fåttav som
i uppdrag lägga förslag register skattebrottsutredningarl.föratt ettom

Mot bakgrund det i det pågående översynsarbetet beträffandeattav
tullens register för brottsbekämpande verksamhet föreslås helten ny
lagstiftning bl.a. för det område idag omfattas förordningensom av-

Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet somom
reglerar SPADI-registret det svårt för föreslå någonär attoss-
lagteknisk lösning hur beskattrâingsmyndighetens åtkomst skall
regleras. Vi lämnar således inga lagförslag i dessa delar. Vi förutsätter
dock frågan i samband med beredningenatt detas övrigaupp av
förslag ADB-användning vid punktskattekontroll vi lämnar;om som
vid denna tidpunkt bör den framtida utformningen SPADI-registretav

klar.vara

8.11.6 Tillgång till transportföretags
bokningsregister

Tillgång till transportföretags bokningsregister intresse förär stortav
genomförandet punktskattekontrollverksamheten vadav avser
framförallt transportkontroller och spaningsverksamhet. Vi föreslår
således beskattningsmyndigheten skall haatt del uppgifterrätt att ta av

bokningsregister i viss omfattning. Lagtekniskt har valt läggaur att
transportföretagens skyldigheter i paragraf 5 kap. lagförslaget10 §en
och beskattningsmyndighetens befogenheter i paragraf kap.5en annan
l l lagförslaget.§

När det gäller frågan vilka uppgifter transportföretag skallom vara
skyldiga utlämna till beskattningsmyndigheten måsteatt först tittaman

vilket behov beskattningsmyndigheten har. Härvid kan det först slås
fast beskattningsmyndigheten, till skillnad frånatt tull- och polismyn-
dighetema, inte har något behov följa privatpersoners resande.attav
Att använda uppgifter företags bokningsregister för kontrolleraattur

Se avsnitt 8.6.6.
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för långt.privat bruk skulle, enligt vår uppfattning, föra Iinförsel för
tankarframförallt uppgifter lastbilar, containrar ochstället detär om

och järnvägar intresse. begränsar kretsenfärjor Dettaär avsom av
rapporteringsskyldiga. vårt lagförslag hartransportbolag Iärsom

sådana transportföretagbegränsat uppgiftsskyldiga transportföretag till
uppgifterbefordrar fordon, containrar eller tankar. Desom varor,

från företagsbeskattningsmyndigheten skall ha tillgång till nämnda
beträffandebokningsregister aktuella identifikationsuppgifterär

och och förare till sådanatransportmedel, containrar eller tankar ägare
skynd-betalning, och last. Uppgifterna skall på begäransamt resrutt
dennatill beskattningsmyndigheten och registrerasutlämnassamt av

kap. och kap. tredje stycket lagförslaget.se 5 10 5 ll§ §
Beskattningsmyndigheten får, enligt kap. lagförslaget, begära5 l 1 §

skall endast uppgifternauppgifter bokningsregister lämnas utatt omur
ha för punktskattekontrollverksamheten; i dettakan betydelseantas

beskattningsmyndigheten inte slentrianmässigtligger krav påett att
tjänstemän skall habegära uppgifter. Endast vissa särskilt utsedda rätt

uppgifterna också viktigt understryka enbartbegära Det är attatt att
från transportföretagens register skallde angivna uppgifterna varanu

personuppgiftertillgängliga för beskattningsmyndigheten. Andra som
privat-kan finnas i transportföretags bokningsregister, t.ex. om

resande, skall givetvis inte kunna lämnas till beskattnings-personers
Ommyndigheten med den föreslagna bestärmnelsen.stöd av nu

överskottsinfonnationbeskattningsmyndigheten ändå får tillgång till
informationenenskilda, rörande resande, skallt.ex.om passagerares

förinformation saknar helt klart betydelseomedelbart förstöras; sådan
punktskattekontrollverksamheten avseende den yrkesmässiga hante-

varorpunktskattepliktiga Självklart får nämnda överskott-ringen av
myndigheten.suppgifter inte registreras eller användas Bestäm-ens av

förfarandet med överskottsinformation återfinns i 5 kap.melsema om
stycke såledesandra stycket lagförslaget. I dettal l § attanges

skall förstöra uppgifter enskildabeskattningsmyndigheten genast om
punktskattekontrollverksamheten.de saknar betydelse förpersoner, om

hänför utförda närings-Eftersom uppgifterna sig till transporter av
känsliga integritetshänse-idkare torde de inte kunna likavara uranses

resande. Möjligenende uppgifter enskilda privatpersonerssom om

I vidare avsnittSe 12.105.
bestämmelserna bokningsregister intekap § lagförslaget13 l attanges om

punktskattepliktiga för privat bruk.gäller kontrollen införsel Sevarorav av
vidare avsnitt l4.2.6.
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skulle kunna uppgifter föraren kan användas försäga att attman om
kartlägga enskilds detresande; skulle dock inte frågaen vara enom
enskilds privatresor enskild utför anställdutan transporterom en som
i företag, varför integritetsintrånget inte kan lika iett stortanses vara

fall.detta
förutsättningEn för transportföretag skall skyldigtatt ett attvara

lämna uppgifter till myndigheten företaget har tillgång tillär att
uppgiften i sin verksamhet; det skulle föra för långt tvingaatt tran-
sportföretag uppgifter företaget inte själv använder se kap.5att ta

andra stycket.10 Uppgifterna bör kunna§ lämnas hjälpmed ADB,av
för uppgiftskyldigheten inte skall bli onödigt betungande förattmen

transportföretagen bör det inte finnas skyldighet lämna upplys-atten
ningar detta Det bör överlämnas till beskattningsmyndighetensätt.
och trarisportföretagen utarbeta hur inforrnationsöverläm-närmareatt
nandet skall till se kap.5 10 tredje stycket lagförslaget.§

8.11.7 Tillgång till vissa andra register

Vid och lokalkontroller ingår skyldighet för bl.a. föraretransport- en
och dem befinner sig i lokalen identifiera sig. Beskattningsmyn-attsom
digheten bör därför ha tillgång till körkortsregistrets identifieringsupp-
gifter se förslaget till ändring i körkortsförordningen. Uppgifterna i
körkortsregistret gäller i huvudsak svenska förare. Genom vårt förslag

registrering identifieringsuppgifter beträffande vidförareom av
transportkontroll kommer uppgifter utländska förare i vissäven om
utsträckning finnas tillgängliga för beskattningsmyndigheten.att

För beskattriingsmyndigheten skall kunna genomföraatt transport-
kontroller på skepp och båtar behövs vissa uppgifter skepps- ochur
båtsregistren. främstHär uppgifter beteckningar skepp, båtarär om

och redare intresse se ändringsförslaget avseende fartygs-ägare av
registerförordningen.

1 I Europadomstolens praxis uttrycket life kunna omfattaprivate ävenanses
yrkes- eller affärsmässiga aktiviteter, eftersom det kan i varjesvårt attvara
situation fastställa i vilken egenskap NieniietzSe moten person agerar.
Tyskland avsnitt 5.3. l l .

.
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Punktskattekontrollregistret ochl l annan

punktskattekontrollADB-användning för

ändamålPunktskattekontrollregistrets8.11.8.1 m.m.

lokalkontroll,behövs för ochVi föreslår de uppgifter transport-att som
avseendeoch skatteförverkandeomhändertagande, skattebeslag

mineraloljeprodulcter skall få läggasalkohol- och tobaksvaror samt
förbehövs enligt vår meningi punktskattekontrollregister. Detta attett

punktskatteområdet,effektivt kontrollsystemskall ettman
register vidskall vidare använda dettaBeskattningsmyndigheten

sina spaningsliknande befogenheter vid tillsynutövandet översamtav
Ända-upplagshavare och registreradeoch prövning varumottagare.av

kap. förstaregistret, täcker dessa behov, i 5 2målet med §angessom
får användas vidstycket lagförslaget; registret

och lokalkontroller,transport-
och skatteförverkande,omhändertagande, skattebeslag

kontrollbefogenheter isådana särskildautövandet som avsesav
kap. §lagförslaget,4 l

upplagshavare och skatteupplag enligtprövning och tillsyn överav
LSELTS, LAS och samt

LTS,registrerad enligtprövning och tillsyn över varumottagareav
LAS och LAS.

i fårföreslår uppgifter avsnitt 8.1 1.3Vi deatt angessom ovan
i punktskattekontrollregistret medregistreras, lagras och bearbetas

Ävenändamål.föreskrivits registretsiakttagande vadav som om
transportkontrollförseelse ochtransportkontrollbrott,uppgifter om

uppgifter från transportföretagsbrott skyldighetenmot att stanna samt
förslag, punktskattekontroll-bokningsregister f°ar, enligt våra in itas

fårbeskattningsmyndighetenregistret. Det också väsentligtär att
uppgifter med stöd ADB. Attmöjlighet bearbeta och analyseraatt av

informationbeskattningsmyndigheten tillgång till mängdstorenge
samtidigt bearbeta infomiationenmyndigheten rättutan att att gerge

effektivitetsvinst.i realiteten ingen större
dataskyddsdirektivetSom framgår redogörelsen för artikel i8av

skall princip förbjuda behandlingen vissamedlemsstaterna i av
personuppgifter, nämligen uppgifter avslöjar etnisktras, ursprung,som

medlemsskap ipolitisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse,
sexualliv. kategorifackförening uppgifter hälsa och Dennasamt om

1 Se avsnitt 8.4.
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punktskattekontrollarbetet. kap. andrauppgifter behövs inte i I 5 2 §av
nämndastycket lagförslaget finns förbud registreringett mot av

får således inteuppgifter. Identifikationsuppgifter enskild ras,om avse
filosofisk övertygelse,etniskt politisk åsikt, religiös ellerurspnmg,

medlemsskap fackförening, hälsa eller sexualliv.i
tillbestämmelser tenninalåtkomstkap. finnsI 5 12-14 om
tillSådan tenninalåtkomst har begränsatspunktskattekontrollregistret.

utförande och lokalkon-tjänstemän i arbetsuppgifter transport-avvars
skatteförverkandeskattebeslag ochroller, handläggning ärenden omav

konlrollbefogenhetema ingår. Vidare harutövande de särskildasamt av
registreradeupplagshavare ochprövar varumottagaresom

Även GTStenninalåtkomst. tjänstemän USC vidviss gesen
registretl.tenninalåtkomst till

rörande utdrag ellerkap. lagförslaget finns bestämmelserI 5 15 § ur
punktskattekontrollregistret. Sådant utdragupplysning innehållet iom

RSV,sådan upplysning skall lämnas efter framställningeller av
förvaltningsdom-Justitiekanslern, JO, Datainspektionen eller allmän

Även beskattnings-myndighet medverkar i eller biträder vidstol. som
myndighetens kontroll skall ha till utdrag eller upplysningrätt omur

punktskattekontroll-får uppgifterinnehållet i registret. Vidare ur
efter regeringen.registret lämnas till andra myndigheter beslutut av

till registerutdragenskilde har enligt datalagenDen 10 § rätt
honombeträffande uppgifter första stycket 3 lagenI 3 § omom

medemellertid enskilds till utdrag; syftetpolisregister begränsas rätt
omöjlig-detta polismyndighetens arbete inte skall försvåras ellerär att

harenskild f°ar reda brottsutredning honomgöras att motattav
Även finns begränsning harinitierats. i 6 lag§ sammasamma en som

uppgift brottsmisstankesyfte; i denna paragraf stadgas nämligen att om
åtal väckts förendast får medtagas i registerutdrag till enskild,ett om

och åklagarmyndighetsbrottet. Uppgifter polismyndighetsom
röjs fördiarienummer typiskt sådana uppgifter deär sett som, om

enskild fel brottsutredningen, kan försvåra brottsbekärnp-i skede av
föreslår därför första stycket och lagenningen. Vi 3 3 6§ §att om

upplysningpolisregister skall gälla för enskilds till utdrag ellerrätt ur
punktskattekontrollregistret beträffande dennainnehållet i typom av

uppgifter kap. lagförslaget.se 5 16 §

1 avsnitt 12.105.överväganden beträffande tenninalátlçomst framgårVåra av
2 avsnitt 8.5.1Se ovan.



PunktskattekontrollregistretSOU 1997:86 351m.m.

Terminalåtkomst till vissa register8.11.8.2 m.m.

inte lämpligt uppgifter från SPADI uppgifter från deDet är att samt
register i avsnitt läggs i punktskattekontroll-8.1 1.7nämnssom ovan

terminalåtkomst tillregistret. Istället bör beskattningsmyndigheten
dessa register i angiven utsträckning. Som tidigare börnämnts
beskattningsmyndigheten dessutom ha del uppgifter frånrätt att ta av
transportföretags bokningsregister.

problem kan sammanhang uppstå hurEtt i detta det gällernär
ändamålen för de angivna registren utformade, eftersom dessa inteär
omfattar skattekontroll. Sverige i detta hänseende bundet bl.a.är av
dataskyddsdirektivet. artikel dataskyddsdirektivetI 6.1 b anges, som
tidigare beskrivits, medlemsstatema har skyldighet föreskrivaatt atten

personuppgifter skall församlas särskilt uttryckligt angivnaatt
ändamål och uppgifterna får skebehandling inte sättatt ettsenare av

oförenligt med ändamålet. Möjlighet myndighetär attsom ge en
tenninalâtkomst till myndighets register ändrautan atten annan
registerändamålet torde inte förenlig med denna bestämmelse. Detvara
finns dock undantag från nämnda artikel i dataskyddsdirektivetett som

skattekontroll.gäller bl.a. Enligt artikel tillåts nämligen13.1 e en
medlemsstat i sin lagstiftning vidta åtgärder för begränsaatt att
omfattningen de skyldigheter i artikel det6.1 ärav som anges om en
nödvändig åtgärd med hänsyn till viktigt ekonomiskt finansielltellerett

skattefrågorintresse hos medlemsstat; häri inbegrips tordeDeten
därför tekniskt möjligt låta beskattningsmyndigheten fåattvara
terminalåtkomst till de angivna registren ändra registerända-utan att
målen för dessa register. Om Datalagskommitténs förslag leder till att
registerlagstiñxiingama får det förutsättas också frågeställ-över attses
ningarna kring förhållandet mellan registers ändamål, uppgiftsinsam-
ling och tenninalåtkomst utreds närmare.

8.1 .8.3 Sambearbetning, lagringl m.m.

Det viktigt uppgifterna i punktskattekontrollregistret fårär att
sambearbetas med uppgifter beskattningsmyndigheten har rätt attsom

in från andra ADB-register och uppgifter från transportföretagsta
bokningsregister. När det exempelvis gäller tillgång till bokningsregi-

det överhuvudtaget inte meningsfullt låta beskattningsmyn-ärstren att

1Angående dataskyddsdirektivets innehåll, avsnitt 8.4.se
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ochsådana register de inte får lagradigheten ha tillgång till om
skall kunnamyndighetbearbeta informationen. För göraatt en

tillståndpersonregister krävs lagstöd ellersambearbetningar olikaav
därförkap. lagförslaget harfrån Datainspektionen. I 5 18 § en

sambearbetning intagits.bestämmelse om
lagförslaget finns bestämmelser gallringkap.I 5 17 § avom

ochUppgifter hänförliga tillpunktskattekontrollregistret. transport-
och skatteför-omhändertagande, skattebeslaglokalkontroller samt

i högst tio år i punktskattekon-verkande får, enligt förslaget, bevaras
under sådani får uppgifter revision bevarastrollregistret; dag om en

skatteregistref. föreslås dock beträffandesärregleringtidsperiod i En
misstanke brott.uppgifter dom i brottmål ellerde fall rör omsom om

fallutgå registret något dedessa fall skall uppgiftI angessomur om av
handenz;för nämnda uppgifterpolisregisterkungörelseni 14 1-7§ är

registret. det gälleraldrig i längre tio i Närskall dock bevaras än
fårbokningsregistertillgång uppgifter transportföretagenstill ur

två år.sådana få bevaras i högst

1 avsnittSe 8.6.1.
2 beträffande innehållet i paragrafema.avsnitt 8.8.2Se
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Skattskyldigbegreppet9

tillbeskattadeskattskyldighet vid införsel redanFörslag: varorav
iSkattskyldigbegreppetgränspasseringen.Sverige inträder vid

blirlydelsenEnligt den föreslagnaLAS och LTS ändras.LSE,
punktskat-EG-land förvärvarskattskyldig den i annatett ensom
gäller vidöverlåtelseavtalbindandetepliklig ett somvara genom

försskattskyldigheten inträder,tidpunkt dåden inom varorna
ändamål.användas förSverige och här skalltill privatänannat

införsel redandeklarationstidpunkten vidNågon ändring avav
hänvisas istället till förslagetbeskattade införs inte. Här omvaror

för beskattningsmyn-möjliggöromhändertagande varor, somav
förtid det behövsomhänderta under dendi gheten att varor

ochskattebeslagbestämmelsernapunktskattekontroll samt om
skatteindrivningen.skatteförverkande, säkrarsom

Inledning1

tullmyndigheter harskatte- ochför såväl åklagar-Representanter som
LSE, LAS och LTS inteiframhållit skattskyldigbegreppet äratt

fördet fall då släppstillräckligt tydligt fonnulerat vad varaavser en
förbrukas ii medlemsland och sedan Dettakonsumtion ett annat.ett

straff-tillämpningsproblem både skatterättsligt ochtillhar lett stora
utnyttjfinns lagstiftningen haroavsiktliga kryphål irättsligt. De atssom

skattskyldigbegreppetProblemen medpå i många fall flagranta sätt.
Även kontroller,därför för övriga bestämmelsermåste lösas. att om

effektiva det viktigtsanktioner skall blibefogenheter och är att
bestämmelserna över.ses

uppstår tillämpningsproblemockså gjorts gällande detharDet att
inte inträder viddeklarationsskyldighetenpå grund att sammaav
beskattad förs in tillredantidpunkt skattskyldigheten, när varaensom

Även behand-har därförhär. detta problemSverige för förbrukasatt
lats oss.av

12l7-08I5
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cirkulationsdirektivets reglering på deNedan beskrivs inledningsvis
punktskatteförfattningamaområdena hur lagtexten iangivna ärsamt

straffbestämmelserformulerad idag. genomgång relevantaEn görsav
också.

Cirkulationsdirektivet9.2

för punktskattstycket skattskyldighetartikel förstaI 6.1 attanges
konsumti0n.för andra stycket preciserasinträder släppts Inär varan

följandeinnebörden detta sätt.av

1.---
skallFrisläppande punktskattebelagda för konsumtionvarorav

utgöras av
otillåten avvikelse, från uppskovsreg-avvikelse, inklusivea varje

lerna,
sådanaall tillverkning, inklusive otillåten tillverkning,b av

uppskovsreglerna,förutomvaror ramen
infirsel, sådana deall införsel, inklusive otillåtenc av varor om

uppskovsregler.omfattasinte av

tillämpas skall,och punktskattesats skallvillkor för skatteuttagDe som
skall ide gäller den dag då skattenenligt artikel 6.2, uttasvara som

skall,släpps för konsumtion. Punktskattden medlemsstat där varan
påföras och enligt det förfarandeenligt bestämmelse, uppbärassamma

skallmedlemsstat, varvid medlemsstaternahar fastställts varjesom av
uppbörd på inhemskatillämpa förfaranden för skatteuttag ochsamma

från medlemsstater.sådana kommer andravaror som som
då punktskattepliktiga redan släpptsArtikel reglerar de fall7 varor

medlems-förbrukas iför konsumtion i medlemsstat en annanen men
i sådana fall följande.Enligt artikel 7 gällerstat.

punktskattebelagda redan släppts för konsumtionDå varor som
för kommersiella ändamålmedlemsstat förvaras ii annanenen

medlemsstatskall punktskatten den därmedlemsstat, iuttas
jörvaras.varorna

1 jämför artikeli vissa fall lagerbrist har registrerats 6.1gällerDetsamma när
med artikel 14.3.
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Utan det påverkar tillämpningen artikel skall6att av
därför, då redan släppts för konsumtion enligtvaror som
definitionen artikel medlemsstat6 levereras till,i i antingenen

avsedda levereras till medlemsstat eller användsär att en annan
medlemsstat näringsidkarei bedriveren annan av en som

självständig verksamhet eller offentligrättsligtregleratett organ,
punktskatten denna andra medlemsstatitas ut

.Beroende på omständigheterna skall skatten betalas denav
utför leveransen eller innehar de avsedda förärsom varor som

leverans, den för användningtar iemotav som varorna en annan
medlemsstat den där de redan har blivit släppta för konsum-än

eller näringsidkaren eller det ojfentligrättsligation av organet.
De punkt 1 flyttas mellan olikaivaror som avses som

medlemsstaters skall åtföljas ledsagardokumentterritorier ettav
de väsentliga uppgifterna från den handlingupptarsom som

18.12artikeliavses --
denFör den näringsidkare eller detperson, organ som

punkt gäller3 följande:iavses
a Han skall avsänds deklarationinnan tillgöravarorna en
skattemyndigheterna destinationsmedlemsstaten ochi garantera
betalningen punktskatten.av
b Han skall betala punktskatten destinationsmedlemsstateni i
enlighet med det förfarande fastställts denna medlemsstat.som av

skallc Han samtycka till kontroll det möjligt förvarje görsom
destinationsmedlemsstatens myndigheter förvissa sigatt attom

faktiskt har och utgående punktskatt harmottagits attvarorna
erlagts.

Den punktskatt erlagts den första medlemsstatisom som
punkt skall 33.1 återbetalas enligheti med artikel 22.iavses

I artikel följande.anges

Utan det påverkar tillämpningen artikel 6-8 inträderatt av
skattskyldighet för punktskatt då för konsumtion ivaror en
medlemsstat förvaras medlemsstat för kommersiellai en annan
ändamål.

1 Punkt i artikel2 7 har denna lydelse efter ändring direktivgenom
92/108/EEG.
2 I artikel finns18.1 bestämmelser ledsagardokurnentets utformning.om
3 artikelAv framgår22.3 följ ande. de fallI i artikel 7 avsändar-ärsom avses
medlemsstaten skyldig återbetala den erlagda punktskatten endastatt om
punktskatten tidigare har erlagts i destinationsmedlemsstaten i enlighet med
det förfarande i artikel 7.5.som anges
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artikel finns beskrivningI 9.2 vad med kommersiellaen av som avses
ändamål. artikeln finnsI också, tidigare stadgatnämnts, attsom
medlemsstaterna får fastställa referensnivåer, uteslutande till ledning
för bevisningen; miniminivåema referensnivåer finns däreñer

alkoholdryckerförangivna tobaksvaror och
kanDet i detta sammanhang EG-kommis-det inomnämnas att

sionen pågår artiklarna till i cirkulationsdirektivet,7 10översynen av
eftersom utformningen artiklarna har lett till tolkningssvårigheter.av

9.3 Svenska bestämmelser

Cirkulationsdirektivet innehåller ingen definition begreppetav
skattskyldig beskriver föransvarigutan ärsnarare vem som

punktskatterz.betalningen Vid införlivandet cirkulationsdirektivetav av
i svensk ansåg emellertid det möjligt fortsätt-rätt ävenatt attman var
ningsvis Sverige inarbetadeanvända det i väl begreppet skattskyldig

skattema3.de EG-anpassadeäven

9.3.1 skatt energiLagen påom

skattskyldiga4:Enligt kap. LSE följande4 1 § är

l den i Sverige tillverkar bearbetareller bränsle ellersom annan som
upplagshavare5,godkänts som

varumottagareiregistrerad2 eller Oregistrerad
skatterepresentant7,3

4 den i fall från EG-land tilli l-3änannat ett annatsom som avses
Sverige för eller leverans bränsle, bränslet skalltar emot av om
användas för privat ändamål,änannat

1 Se vidare avsnitt 2.2.3.
2 Jämför artikel i7.3 cirkulationsdirektivet.
3 Se 1994/95:56 556.prop.
4 Skyldiga betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslenatt

avsesi kap.l 3 § lag.som a samma
5 l kap. framgår vilka4 3 § LSE kan godkännas upplagshavare.som som
6 I kap. 6 och förutsättningarna4 7 LSE för varumottagare.anges
7 kap. finnsI 4 8 § LSE bestämmelser skatterepresentant.om
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tillbränslelevererarEU-land säljer ochfrån5 den annatett ensom
distansförsäljningSverigeiköpare genom , tredje land,bränsle frånimporterarupplagshavare6 än somannan

skallskattskatt eller lägreingenför vilketbränsleförvärvat7 den som
medför skattändamålför visstanvändsbränslet attbetalas när som

ochhögre beloppmedskall betalas
vadenligttill Sverigeför bränsleändamålfor privatden8 somsom

LSEZ.i kap ll4 §anges
inträde.skattskyldighetensbestämmelserfinnsLSEkap.I 5 om

upplagshavareförskattskyldigheteni regleratSåledes finns l § när
deni 22för §den inträder närinträder, i 2 l§ samtvarumottagarenär

regleratfinns bl.a.kap.5 3 närI §inträder för skatterepresentant.
och7 8i punkternai de fallinträderskattskyldigheten tas uppsom

ovan.
fråndenenligt punkt 4skattskyldig annatdenFör är somovansom

bränslet skallbränsle,leveransEG-land för in eller emottar omav
skattskyldighetbruk inträderprivat närändamålföranvändas änannat

LSE.kap. 2 3följer 5 §Sverige. Dettaförs tillbränslet av
redogjortstidigarebyggerbestämmelserCirkulationsdirektivets som

suspensionsordningen.lämnarbetalasför skatt skall näratt en vara
betalasskattenskall dockmedlemslandOm förbrukas i ett annatvaran

vissa åter-såledesLSE finnslandet. Ii det förstadär återbetalasoch
skallbränslepåfall då skattbeträffandebetalningsbestämrnelser som
ochkap. 10Sverige se 9betalats iEU-land harbeskattas i ett annat

vid in-LSE3. förfarandetbestämmelserfinnsPåll §§ sätt omsamma
har i kap. lSåledes 4 §bränsle.beskattatförsel Sverige redantill av

enligt deskattskyldigdenföreskrivitssista stycket LSE äratt som
skall lämnapunktunder 4återgesbestämmelser enovan,som

och ställabeskattningsmyndighetentillbränsletredovisning över
från detbränsletskatten innanbetalningsäkerhet för transporten avav

föras tillbränsle skallredan beskattatpåbörjas. NärEG-landetandra
beskattningsmyn-förväg tillanmälan iskall såledesSverige görasen

dighetenå

1 distansförsäljning.bestämmelserfinnskap. § LSEI 94 om
2 LSE.i kap 1 §beträffande innehållet 4 1avsnitt 1Se 14.
3 cirkulationsdirektivet.iartikel 7.6Se
4 cirlculationsdirektivet.artikel iJämför 7.5 a
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9.3.2 Lagama alkoholskatt och tobaksskattom

Utformningen skattskyldigbegreppet i LAS LTS8 och 9§ §av
i med motsvarande begrepp i LSEöverensstämmer stort även om

paragrafema avseendeolika i redaktionellt och språkligt Skattskyl-är
dig enligt dessa bestämmelser nämligenär

upplagshavarezl den har godkänts eller den i Sverigesom som som
yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
2 den yrkesmässigt från EG-land skattepliktigaett annat tar emotsom

varumottagaref,registrerad eller oregistreradvaror
skatterepresentanti3 den har godkäntssom som

4 den säljer skattepliktiga Sverigetill distansförsälj-som varor genom
ningS,
5 den i fall i från till1-3, EG-landänannat ett annatsom som avses
Sverige för eller skattepliktiga skalltar emot varor, om varorna
användas för privat bruk,änannat
6 den från tredje land importerar skattepliktiga ochsom varor
7 vad gäller alkohol, den i Sverige tillverkar etylalkohol.som armars

Även bestämmelserna skattskyldighetens inträde överensstäm-om
i LSE5,med motsvarande bestämmelser i vilket naturligtstort ärmer

eftersom dessa också bygger cirkulationsdirektivets bestämmelser.
skattskyldighetens inträde finns reglerat LAS och19 20 LTS. Av§ §
dessa bestämmelser följer bl.a. skattskyldigheten inträder deatt när
skattepliktiga förs till Sverige i det fall undervarorna som anges
punkt 5 se första19 stycket LAS och§ 6 20 första stycket§ovan

LTS.6
128 LAS och 29 LTS finns§ bestämmelser återbetalning§ avom

skatt i de fall skatt betalats i Sverige för skattepliktiga varor som
därefter levereras till EG-land. I 16 LAS och LTS§ 17 §ett annat

den för enligt punkt se5 redogörelsen ovanattanges som varor
skall anmäla till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhetvarorna

l Exempelvis återfinns fallen då redan beskattat bränsle förs till Sverige
under punkt i4 4 kap. och1 § LSE under punkt i både5 och9 § LTS 8 § LAS.
2I 9 § LAS och 10 § LTS finns stadgat fär godkännas upplags-vem som som
havare.
3 Se 12 och 13 LAS 13 och 14 LTS.samt
4 Se 14 § LAS och 15 § LTS.
5 I 15 § LAS och finns16 § LTS bestämmelser distansförsäljning.om
6Här enbart de harmoniserade produkter omfattas cirkulationsdi-avses som av
rektivet.
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EG-från det andraskattebetalningen innanför transporterasvarorna
landet.

uppbördDeklaration,9.3.3 m.m.

punktskatteorrxrådet. iHarförfarandebestämmelser förfinnsLPPI
enligtgäller,från LPPavvikerföreskriftlärrmatsskatteförfattning som

bestämmelsen.deni ställetstycket LPP,kap. andrall §
LPP,huvudregeln i kap. lenligt 2 §skall,skattskyldigDen ärsom

lämnabeskattningsmyndighetentillskattenredovisa attgenom
deklaration.

redovisningsperioderframgår vilkaoch LPPkap. 2 3 §§I 2 som
Huvudregelnpunktskatteområdet. ärskatteredovisningengäller för

regler gällermånad. Andraredovisningsperiod omfattarvarjeatt en
ochLAS 22 §LSE, 21enligt kap. 2 §skattskyldiga 6 §vissadock för

varjeske förredovisningskallbestämmelserdessaLTS. Enligt
femdagars-skall inomdeklaration lämnasochskattepliktig händelse en

fallenfrist. angivnaDe är
deklaration förskall lämnaoregistreradden varumottagareärsom-

skall hadeklarationskattepliktigaleveransvarje mottagen varor;av
dagfem dagar efter denbeskattningsmyndighetentillkommit senast

emot,togsvarorna
LSE,stycket eller 8första 4enligt kap. 1skattskyldig 4den §ärsom-

skatteplikti-LTSstycketLAS första 5eller 9första stycket 5 § när8 §
kommit in tillhaskalldeklarationentill Sverige;förs inga varor

införseln,efterdagarfembeskattningsmyndigheten samtsenast
upplagshavareskattepliktigatillverkarden utan att varavarorsom-

tillverkas; skall hadeklarationdeklarationlämnaskall när varorna
efterfem dagarbeskattningsmyndigheteninkommit till attsenast

tillverkades.varorna
enligtredovisningstidpmilctenkopplad tillskattenUppbörden ärav
varjeförskall skattenbestämmelseEnligt dennakap. l LPP.5 §

redovis-följerinteskatteredovisningenredovisningsperiod eller, när
deninbetaladskattepliktig händelsevarjeningsperioder, senastvara

föreskrivsdetinkommit. Närskall hadeklarationen attdag när
införselnfem efterdagarskall ha inkommitdeklaration senast varorav

tidsperiod.inom dennabetaldskattenSverige skalltill även vara

1 bearbetas"tillverkas ellerhärvidI LSE anges
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I kap. och finns2 6 7 LPP bestämmelser deklarationensom
utformning och innehåll. Av dessa bestämmelser framgår bl.a. vilka
uppgifter deklaration skall innehålla, nämligen beskattningsvärdeen
eller grund för beräkning skatten, skattens bruttobelopp ochannan av
yrkade avdrag skattens nettobelopp.samt

Enligt kap.4 1 LPP skall beskattningsbeslut fattas varje§ för
redovisningsperiod eller, skatteredovisningen inte redovis-om avser
ningsperioder, för varje skattepliktig händelse.

Punktskatter påförs i omfattning automatiska beslut.stor genom
Enligt kap.4 2 LPP fattas beskattningsbeslut§ på följande Omsätt.
deklarationen har inkommit i tid beslutet fattat i enlighet medrätt anses
deklarationen. Detsamma gäller deklarationen inkommit inom denom
tid i beslut anstånd. Om deklaration däremot inteettsom anges om
inkommer i tid beskattningsbeslut skatten ha bestämtsrätt anses genom
till noll kronor. Kommer deklaration för beskattnings-sent anses
beslut istället ha fattats i enlighet med deklarationen, inte ettom
omprövningsbeslut har meddelats dessförinnan. Detta innebär att om

deklaration inkommer för beslut ha fattats i enlighet medsenten anses
deklarationen inte myndigheten dessförinnan meddelat ettom-
omprövningsbeslut istället för det tidigare automatiska beslutet på-
noll kronor.

9.3.4 Skattebrottslagen

Hur skattskyldigbegreppet utfonnas har direkt betydelse för någonom
kan ställas till for skattebrott. Bristerna i nuvarande lagstiftningansvar
har, tidigare också kritiserats förnämnts, representantersom av
åklagarmyndigheten. Det därför intresse något beröraär attav
skattebrottslagen Skattebrottslagen197 l 269. har nyligen omarbetats
i 19962väsentliga hänseenden. Från och med den 1 juli har lagens
tillämpningsområde utvidgats till omfatta i samtligaatt stort sett
straffbestämmelser finns skatteområdet. Lagen har gjortssom
generellt tillämplig alla skatter. Skattebedrägeribrottet har fått en ny
brottsbeteckning, skattebrott. Skattebrottet har konstruerats ettsom
farebrott med enhetligt subjektivt rekvisit. Med fara förstås iett
skattebrottslagen konkret fara, d.v.s. beaktansvärd risk.en

1Bestämmelser omprövning behandlas i avsnitt 12.3.om
2 Se SFS 1996:658. Enligt övergångsbestämmelsema tillämpas äldre be-
stämmelser i fråga gärningar begåtts före ikrañträdandet.om som
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följande.skattebrottslagenI 2 § numeraanges

oriktiglämnaruppsåtligenmuntligenpåDen sätt änannatsom
myndighet lämnatillunderlåterellertill myndighetuppgift att

uppgift ochföreskrivenkontrolluppgift ellerdeklaration, annan
detundandrasskattfara förtillupphovdärigenom attger
tillåterbetalasellertillgodoräknasfelaktigtellerallmänna

fängelse högsttillför skattebrottdömssjälv eller ihonom annan
år.två

skatteförseelsebrottetringa rubricerasOm brottet är att somsomanse
Är ställetibrottetskattebrottslagen.påföljd 3 attmed böter §som

påföljdenskattebrott ochbrottsrubriceringenblir grovtgrovtanse som
skattebrottslagen.år 4och högstmånader §fängelse i lägst sexsex

detsärskilt beaktasskallbrottet rörtbedömandeVid är grovt omomav
siggärningsmannenbelopp ellerbetydande använtsig mycket omom

gällerbokföring. Detsammavilseledandehandlingar ellerfalska omav
systematisktbrottslighetled iingåttförfarandet utövatsett somsom en

farligsynnerligenvaritfall hareller iomfattningeller i annatstörre av
art.

farebrotttillgjortsskattebrottettillAnledningarna ettatt om -
många. Dettidigaredeteffektbrottför är mestistället ett som var -

tilleffektbrottfrånändra brottetskäletbeaktansvärda ettettatt
den tidigaremedsvårigheternapropositionenifarebrott varaangavs

fullbordats. Enhadebrottetbestämmaordningen näratt annan
i likaintedomstolarnade allmännaomnämndesanledning attvarsom

avvaktatvingasfallet skullevarittidigareomfattning ettstor som
framhöllsförvaltningsdomstolarna; detfrånavgörandelagakrañägande
eftersom,praktisk betydelsesåskulle fåkanske intedock detta storatt

uppgiftoriktigrekvisitetbrottet,i övrigtkonstruktionenoavsett av
iuppgift måsteoriktigVadbrottsförutsättning.ingår ärsomensom

skatteförfattningi denbestämmelsernaledningmedsin avgörastur av
propositionenskattskyldigheten. Ifallet reglerarenskildai detsom

ordningenoch denden gamlahärvidlag mellanskillnadenbeskrevs nya
sättföljandepå

emellertidinnebäreffektbrottbrottetKonstruktionen ettsomav
formellskatteinstansernadessutom iäveniprövningenatt

bedömning.brottmåletsbetydelse föravgörandeblirmening av

1 1995/96:170 92.Prop. s.
2 1995/96:17O s.9l-92.Prop.



Skattskyldigbegreppet362 SOU 1997:86

Om skatteprocessen konstaterande skattskyldig-utmynnar ett att
het föreligger för de belopp åtalet gällerinte densom anses
allmänna domstolen sålunda enligt nuvarande ordning formellt
bunden detta avgörande Ofr NJA 1979 286 och 1982 212.av s. s.
Denna ordning också avsedd ofr 1971 10 24 7 och 351är prop. . s.
och 1982/83:134 1O. Betydelsen detta skall dock inteprop. s. av
överdrivas; brottet konstrueras farebrott skulleäven ettom som
de allmänna domstolarna naturligtvis regel följa förvalt-som
ningsdomstolarnas uppfattning själva skattefrågan. Utrymmeti
för skattebrottmål avvakta lagakraftvunnetavgöraatt ett utan att
avgörande skatteprocessen torde visserligen ökai något om
brottet omkonstrueras till farebrott. I praktiken skulle dock
säkerligen skillnaden bli så de fallI skattemålinte stor. ett
innehåller komplicerade eller svårbedömda skattefrågor måste
det ofta ofrånkomligt avvakta utgången skattemåletatt ivara

brottmålet företas till slutliginnan handläggning oavsett om
brottet har konstruktion med emektrekvisit eller farere-etten ett
kvisit. Och ifall då åtalet under alla omständigheter tilläven är
fullo styrkt, kanju den slutliga bedömningen det undandragnaav
beloppets storlek ha betydelse för straffmätningen.

Skattebrottet fullbordas någon lämnar oriktig uppgift tillnär skatte-
myndigheten. Skattebrott emellertid också fullbordat tidpunktenär när

lämna föreskriven uppgift inträderatt skyldigheten full-utan atten
gjorts.

Deklarationstidpunkten har således betydelse vid den straff-även
rättsliga prövningen. Det bör dock i detta sammanhang tilläggas detatt
i 12 skattebrottslagen§ finns möjlighet till frivilligt tillbakaträdande.
Enligt denna paragraf döms inte till någon frivilligt vidtaransvar om
åtgärd leder till skatten kan påföras, tillgodoräknas ellerattsom
återbetalas med belopp.rätt

För någon skall kunna ådömas för skattebrott krävsatt attansvar
brottet begåtts uppsåtligen. Uppsåtet skall täcka samtliga objektiva
brottsförutsätüiingar, d.v.s. det skall täcka lämnandet eller underlåten-
heten, uppgiftens oriktighet och skatteundandragandet. I propo-
sitionen blaanfördes därvid

Lagrådet har detta sammanhang anfört deti förtjän påpekasatt ar
faran för skatteundandragandeäven skall täcktatt, om vara av

lProp. 1995/96:17O 159.s.
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exakthardet torde krävasuppsåt, gärningsmanneninte att en
undan-riskerarstorleken det beloppuppfattning attav somom

förha fullt klartbehövaheller tordedras. Inte gärningsmannen
handlande...påverkas hanseller avgiftervilka skattersig avsom

Lagrådet anfört.invända vadharRegeringen inget att mot

överväganden och förslag9.4

skatterättsligtidagProblembilden9.4.1 ur

perspektiv

kantillämpningsproblemsynvinkel finns antalUr skatterättslig ett som
skattskyldig-klartskattskyldigbegreppet. Ettknytas till avgränsat

kanskebrottsbekämpningen.i Denockså betydelsebegrepp är av
frågankanske också besvärligasteviktigaste och ärär vem som--

för konsumtion idå släpptaskattskyldig i Sverige är ettvaror, som
deti Sverige. Närförs i Sverige för användningEU-land, inannat

förtsi Finland ochgäller mineraloljeprodukter har beskattats översom
uppstått. Några dessatill Sverige har flera olika typsituationer av

komplexitet:för visa problemets vidd ochnedan attanges

åkare åker tillexempelvisFall svensk näringsidkare AEn en
själv oljan till SverigesedanFinland och köper olja. A transporterar

och verksamhet.använder den i sin
Sverige ocholja tillfinsk oljehandlare AFall En transporterar

flera svenska näringsidkare.oljan till ellersäljer en
olja från debeställningarfinsk oljehandlare AFall En tar upp
köp träffasoch Fristående avtalsvenska näringsidkama E om

sedan oljan tillnäringsidkare.respektive Amed transporterar
till ochSverige och överlämnar den D, E

svenskåker uppdragFall svensk oljehandlare BEn4: av en
sedanOljan levererastill Finland och köper olja.näringsidkare A

till A.

l oljeinförselnmedframställningen de problemden fortsatta uppståttl är som
alkohol-regler gäller förEftersomutgångspunkten för resonemanget. samma

dessaprincipresonemangetoch tobaksvaror gäller även varor.
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Fall svenskEn näringsidkare sluterA avtal köp finskett om av
olja. Därefter A svensk oljehandlare B i uppdrag tillåkaattger en
Finland och hämta oljan leverera den till honom.samt
Fall En svensk näringsidkare A avtalat köp finsk olja. Hanom av

därefter svensk oljehandlare, i uppdrag åka till Finlandattger en
hämtaoch oljan för vidare leverans till den svenske näringsidkaren

C.
Fall En svensk näringsidkare A köper olja i Finland. Därefter
säljer A, medan oljan fortfarande kvar i Finland, oljan tillvidareär

svensk näringsidkare hämtarB. B oljan i Finland ochen annan
den till Sverige för användning eller vidareför-transporterar egen

säljning.
Fall 8: En svenska näringsidkare åkerier vidtalargrupp av en
mängd olika regelbundet har kömingar tilltransportörer, som
Finland, näringsidkare i intresserade köpa olja.att är attgruppen av
Transportörema får således inte konkret uppdrag hämta oljaett att
för viss näringsidkare, känner till det finns säkerattmen en
avsättning för olja med till Sverige; det således underför-ärtassom
stått någon i den inblandade näringsidkare kommeratt gruppen av

köpa olja, köpts i Finlandatt transportörema.som av
ÖverenskommelseFall lagra olja. Näringsidkaren Aatt ger en

i uppdrag för hans räkning köpa olja i Finlandattannan person,
och leverera den till lagerhavare C som kan näringsidkare ellervara
privatperson. C åtar sig tillsvidare lagra oljan. hämtarA sedanatt
oljan hos C han behöver oljan.när

I samtliga dessa fall uppkommer frågan skallom vem som anses vara
skattskyldig. Tolkningen rekvisiten för eller emoti kap.l4 §in tarav

LSE blir4 härvid betydelse. Hur begreppet skall tolkasstörsta ärav
dock inte klart. Flera olika frågeställningar kan kopplas till denna fråga.

förstaDen frågeställningen vad skall förstås med begreppetär som
för eller Om endast tillin ordens språkligatar emot. rentman ser
innebörd torde den faktisktrent övertransporterar gränsensom varorna
eller den fysiskt dem omfattas. Med sådan tolkningtar emotsom en
skulle följaktligen chauffören eller den lastar bilenperson som av
kunna bli skattskyldig. Detta förefaller inte rimligt resultat.ettvara

Förarbetsuttalandena området inte heller klargörande. Vidär
införlivandet cirkulationsdirektivets bestämmelser i LSE uttaladesav
följande i författningskommentaren 41:till kap. första4 l stycket§

Se 1994/9554 103.prop. s.
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bränslen,utförskallskattmedförGemenskapsrätten tas somatt
avsiktSverigetillförs iEG-land attinbeskattas i ett annat men

ändamål. Mottagarenför privatnågonanvändas än avannatav
s.k.vidgällervadfrånskillnadtillbränsle,sådant somsom - bränslet,försjälvdistansförsäljning transporten avansvarar-

stycketförstaskattskyldig enligtär ---

märktanvända olja ärinfördesförbudsamband med attmot somI att
bl.a.uttaladesfordonmotordrivnaföreskrifter ifinskaenligt

EG-land förfrån atttill Sverigebränsle förs annatOm ettin
ellerfördenändamål, in tarför äranvändas privatän somannat

OmSverige.skattbetalaskyldig ibränsletleveransen attemot av
detbränsletleveransenför ärsäljareutländsk avansvararen

skatten.betalaskyldigdock han är attsom

mycketsåledes inte väg-LSEbeträffandeFörarbetsuttalandena ger
för leveransen ärdenutläsasMöjligen kanledning. att ansvararsom

Ärleveransenföri begreppetvad liggerskattskyldig, ansvaramen
dendeteller ärleveransenkontrollerar ärfysisktdet den somsom

avsesansvarig för denjuridiskt som
ochspråkligtskattskyldigbegreppet ärbl.a.Utfommingen av

sidan.LTS å andraLAS ochochsidanLSE åolika iredaktionellt ena
avsiktendock är attförstnämnda lagenden atttillförarbetenaI anges

siggrundarbestämmelsernainnebördenmaterielladen somav -
språkligadendensamma,skall attdirektivtext trotsvarasamma - kommenteras Vidsärskiltintevarierar,uppbyggnaden annatom
böreller ävenförmed in emotvadtolkningen taravsessomav

beröras.såledessistnämnda lagarnadetillmotiven
myckethellerinteLTSLAS ochtillFörarbetsuttalandena ger

Bl.a.tolkas.skallellerförbegreppetför hurvägledning in emottar
följande.LTStill 9 §anförs3 författningskommentareni

tillförssedanochEG-landbeskattasOm i annatettvaraen
detverksamhet, måstekommersiellanvändasförSverige iatt

cirkulations-artikel och 97här,skerbeskattningsäkerställas att
upplags-svenskskekanBeskattningendirektivet. att engenom

punkterna 1enligtskattskyldigblirellerhavare varumottagare
försbeskattadparagraf Om däremotförevarandeoch 2 varai en

1995/96:57 28.se s.prop.
2 102.1994/9554se s.prop.
3 1994/95:56 84.Se s.prop.
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hit på måste särskild regelsätt skattskyldighetannat en om
finnas. En regel detta har femte punktentagits dennain iom av
paragraf Den kan flera fallEttsituationer. dåäravse en
näringsidkare för hit skattepliktig beskattats ien ettvara som

EG-land för använda den kommersiellannat verksamhet här.iatt
Ett fall då ellerärannat myndighett.ex. organisationen en
förvärvar punktskattepliktiga EG-land ochi ett annatvaror

hit dem för användning här Sverige.transporterar i ---

hellerInte i motiven till LTS finns således några klargörande uttalanden
vad med begreppet för ellerinom som avses tar emot.
Hur begreppet skall tolkas har inte heller ställts sin ispets

rättspraxis något avgörande HD.Regeringsrätten ellergenom av
Något säkert vad begreppet omfattar kan således inte idag.svar ges

En frågeställning knuten till rekvisitet förär ellerannan insom tar
skattskyldigär denär för elleremot denvem som tarsom som-

varorna Vem skall skattskyldigemot föranses vara om en person
och den Det inte helt ovanligttar aktöremot ärvaran en annan att en

ochtransporterar den. Vissa tecken ocksåtydertar emotvaran en annan
på oseriösa aktörer för försvåraatt skattekontrollen ser tillatt att
olika för föra och Inte heller häratt tapersoner emotansvarar varor.
finns något klarläggande i förarbetsuttalandena.svar

1 Frågan har dock ÖvreHovrätten förprövats Norrland, dömtav som en
för skattebedrägeri enligt 4 § skattebrottslagengrovt i dess lydelse föreperson

den julil 1996 och för skattebrott enligt 4 § skattebrottslagen i dess
nuvarande lydelse beträffande sammanlagt åtalspunkter. I gämingsbeskriv-tre
ningen för åtalspunkt 2 det bolag varit faktisk företrädareattangavs mannen
för under tiden den 28 augusti 30 oktober 1995 i Finland köpt sammanlagt-
2 257 400 liter mineraloljeg bolaget därefter med anlitandesom tr:ansportörav
fört till Sverige, däroljan sålts till bolagets kunder. Under åtalspunkt och8 11
fanns likande gärningsbeskrivningar; här kvantitetema mineraluolja dockvar
l 343 731 liter december l995-maj 1996 och 989 526 liter juni sept-
1996. Den sammanlagda undandragna punktskatten i domenangavs vara ca
13,5 miljoner kr 6 528 500 kr 4 004 500 kr 2 990 300+ lkr. Se+ -hovrättens dom den 14 april 1997 i mål B 44/97.
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tillSkattskyldigheten knyts9.4.2 ett

äganderättsbegrepp

tillämp-uppstår fleravisaravsnittetföregåendei detSom analysen
falli deellerförtolkningen begreppetningsproblem vid in emottarav

Finland.fråntill Sverigeförsmineraloljeprodukterbeskattaderedan
diskuteras. Ettproblemet kanlösningar på sättolika attFlera

någon forminföraskatterättsligt kundeåt problemetkomma attvara
denenligtskattebetalningenförbetalningsansvarsolidarisktav

exempel-modellen. skullesådantMeddanskaeller synsättbrittiska ett
antalskattskyldig ochprimärtkunnavis importören ettsomanges

skatteinbetal-föransvarigasolidarisktspecificeradeandra personer
skatten. Ettbetalaskyldighetfullgör sininteimportörenningen, attom
förutomskulle,skattskyldigbegreppsolidarisktmed attsådant system

skattskyl-medförasvenska skattesystemet,främmande i detdet attär
skattebrottslagen.tillkopplasinte kundedigbegreppet

innehardenföreskrivavariant kundeEn attatt somvaraannan
modell skullesådanskattskyldig. Förutomockså är att envarorna

fall skullemångastraffansvaret iochskattskyldighetenmedföra att --
anledningelleroskyldig tredjeläggas på annanav enman somen

eller den lossarchaufförenmedbefattat sig t.ex. varorna,somvarorna,
exempel-kanföljdfrågor uppkomma. Mansannolikt besvärligaskulle

iåtminstonesådantvikt ivilkenvis fråga sig systemettman -
subjektivavid innehavarensmåste fästastraffrättsligt avseende -

uppsåtinnehavarensfråganblir störstainsikter. Härvid avom
bedömningstraffrättsligvidi falltorde detbetydelse. Sannolikt vart en
skatteplik-insåginnehavarenmisstänktekrävas den attatt varorna var

för dem.betalatsskatt inte hadeSverige ochtiga i att
enligt vårproblematikenmedtillkomma är,bästaDet rättasättet att

skattskyldighetenskattskyldigheten till denkoppla närmening, att som
härvid gjortsharAvgränsningentillinträder är ägare genomvarorna.

förstaLTS, 8stycket 5 §förstaändring 9i förslagen till §detatt av
denföreskrivitsLSEstycketförsta 4LAS och kap.stycket 5 4 l § att

överlåtel-bindandepunktskattepliktigförvärvat genomvarasom en
inträder,skattskyldighetentidpunktgiltigt vid denseavtal är omsom

foranvändas härskallochtill Sverigebränslet förs invarorna
framhållitstidigareSomskattskyldig.ändamål ärprivatänannat

Sverigetillförsskattskyldigheteninträder när varorna

1 avsnitt och3.1.7 3.5.7.Se
2 avsnitt och9.3.1 9.3.2.Se
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Det obligationsrättsligtär ett någrarent sakrättsligasynsätt utan-
kopplingar skall användas vid fastställandetsom av vem som-
förvärvat bindande överlåtelseavtal; denvaran genom ettsom genom
obligationsrättsligt giltigt överlåtelseavtal förvärvat och är ägarevaran
till den när skattskyldig. Någotgränsen är kravvaran passerar att

skall ha levererats till köparen finns givetvis inte i dennavarorna
konstruktion. Det saknar också betydelse vilken köprättsligtpart som
står risken för vid gränspasseringen; frågan säljarenvarorna om
avlämnat till självständig fraktförare saknar helt betydelsevarorna en
i bedömningen. Således det äganderättsbegrepp,är används detnärsom
gäller skatterättsligt fastställaatt ingår i köparens varulager,om varor
inte här.tillämpligt

Det kan i detta sammanhang det vanligt oljelasternämnas äratt att
byter vid många tillfällenägare under Detta uppmärksam-transport.en
mades vid tillkomsten köplagen 1990:931 och särskild paragrafav en

behandlade infördesproblematiken Enligt 15 köplagen går§som
risken på köparen vid köpetöver det gäller köpnär medav varor som -

vetskap befinner sigparternas under Detta innebärtransport. att-
köparen direkt efter köpeavtalet ingåtts står risken föratt att varan
förstörs, kommer bort, försämrats eller minskas. Från denna huvud-
regel undantag i de fall det framgårgörs köparen har åtagit sigatt att
bära risken från den tidpunkt då överlämnades till den transpor-varan

har utfärdattör transportdokumentet. I paragrafen ocksåsom attanges
säljaren alltid bär risken för har förstörts, försämrats elleratt varan
minskat han kände till eller borde ha känt till detta inte upplystom men
köparen det. När det gäller bedömningen skattskyl-om ärav vem som
dig skall, enligt vår mening, avseende fästas endast vid vidvem som
tidpunkten för skattskyldighetens inträde bindande överlåtelse-genom
avtal förvärvat någon hänsyn till träffat andraparternavaran; om
uppgörelser risken för skall inte tas.om varan

Med det skattskyldigbegrepp föreslår kvarstår, enligt vårsom
uppfattning, inga de tolkningsproblem varit förknippade medav som
begreppet för eller Enin sak bevisproblematiktar emot. är attannan
kan uppstå exempelvis bulvaner används eller det upprättasom

1 RÅSe 1987 ref. 45. Frågan i målet rörde köparens till lagemedskrivningrätt
under från säljtransport RSV:s nämnd för rätttsärendenav varor farm attaren.

får räknas i varulagret ñán den tidpunkt då de har avlärnnatsvarorna till en
självständig fraktförare för från säljarens fabrik.transport Regeringsrätten
fastställde nämndens beslut.
2 Se 1988/89:76 s.82-83.prop.
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skenkontralctl. punktskatte-speciell förproblematik dock inteDenna är
knutitsrättsverkan haruppstår alltid dåproblemområdet. Liknande en

vilketförvärvstidpunkt,till förvärva,begrepp äretc.,avyttrasom
skatterätten.vanligt på alla områden inom

tillknyts till denskattskyldighetenGenom är ägareatt varornasom
beskattningseffekten också denträffarskattskyldighetens inträdevid

torde intesådan lösningvinning agerande. Enhar ekonomisk ettavsom
bestämmelser.cirkulationsdirektivetsstå i strid med

föranvändasavsnitt kantypfall presenterades i 9.4.1åttaDe som
till äganderättenkopplatskattskyldigbegreppåskådliggöra huratt ett

svensk näringsidkarefall och därfungera i praktiken.skulle I 1 en
fallblir i 1 Aden till Sverige,i Finland ochA köper olja transporterar

oljan i dettillskattskyldig, eftersom dessaoch i fall 7 B ägareär
kan föras iliknandeögonblick Ettgränsen resonemangsom passeras.

träffat för honomnäringsidkaren Afall och dessa två fall harI5 ett
förstnämnda fallenskillnaden debindande avtal; den enda är attmot

medhjälpare; oljehandlare Banlitat olikanäringsidkaren A dessutom
finskC Ifall därfall lagerhavarenoch i 9transportör ensom - - .

här,och sedan säljer denolja till Sverigeoljehandlare A transporterade
fallvissa likheter medFall företerblir skattskyldig i Sverige. 3denne

tagit beställningaroljehandlaren härskillnaden den finskeär att upp
giltigakunder E och Förutsatti förväg från sina svenska D, att

beställningarnamedöverlåtelseavtal träffats i samband tasatt upp
svenskaoch deochmellan finske oljehandlaren Aden avvar en

olja han köpt, Eskattskyldig för denoch blirnäringsidkama E D
fall där detför olja han köpt. Iför olja han köpt och F denden

ochuppdragsförhållande mellan oljehandlaren Bföreligger ett
och Aträffats mellan Bnäringsidkaren får det avtalA, storsom

köper olja i FinlandhanOm enbart mellanmanbetydelse. B är nären
så inte fallet det BOm, å andra sidan,skattskyldig.blir A är är som

förvärvat oljanbindande överlåtelseavtal när gränsen passeras;genom
fall rörde intresse-också skattskyldig. lhan då följaktligenär som

blirtill svenskafrån näringsidkare riktadeanmälningar transportörer,
för in. Ombeträffande den olja hanskattskyldigvarje transportör

1 utredning. dir. 1996:55föremål för IBulvanproblernatiken för närvarandeär
Åtgärder skallutredarenvissa bulvanförhállanden bl.a. attmot m.m. anges

illojala bulvanförhállanden,avslöjahur lättare skall kunnaöverväga man
s.k.alfärsförbindelse med företagträder iexempelvis företag annatettnär

effektiviserarförslaglämnaaifarskontroll. mål för utredningenEtt är att som
förhindra ellerbrottslighetenbekämpningen den ekonomiska attgenomav

hjälp bulvaner.försvåra sådan brottslighet bedrivs medatt av
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exemplet varieras så förvärvetvid oljansätt transportörenatt av
med fullmakt någonstöd från näringsidkare blir dock denagerar av

sistnämnde skattskyldig.
invändning föreslagnaEn den lösningen göra ägarenmot att

skattskyldig det i många fall kan visa sig omöjligt utredaär att att vem
det förvärvat bindande överlåtelseavtalär ettsom varan genom som
gäller vid gränspasseringen. Det kan exempelvis svårt utredaattvara
vad avtalats mellan olika kontrahenter, särskilt eftersom muntligasom
avtal giltiga och ord kan stå ord. När det finns anledningär göramot att

fördjupad punktskattekontroll kan dock, vårt förslag i dessaen om
delar vinner gehör, omhändertas för skatteutredning.varorna m.m.
Vidare kan förutsättningarna för detta uppfyllda de föreslag-ärom- -

bestämmelserna skattebeslag och skatteförverkande tillämpas.na om
I detta sammanhang kan också vissa andra EU-ländernämnas att anser
det mycket effektivt använda sig förverkandeinstitutatt ettvara mer av

skattskyldigfastställaän att ärvem som
Tillämpningsproblem torde också kunna uppstå påträffasom varor

i Sverige, exempelvis i samband med polisen husrannsakan hosgöratt
illegal spritleverantör, det kan varifrånutrönasutan atten varorna

kommer. kanDet oklart kom till Sverige, hur de fördesnärvara varoma
in och eller för räkning fördes in. sådana falllav vem vems varorna
torde det ofta omöjligt utreda skattskyldigärattvara vem som -

hur skattskyldigbegreppet utformas. fallDäremot torde i mångaoavsett
kunna bli föremål för omhändertagande efter beskattnings-attvarorna

lokalkontrolP,myndigheten fattat beslut skattebeslag ochom
skatteförverkande.

9.4.3 Deklarationstidpunkten vid införsel av
redan beskattade varor m.m.

Företrädare för skatt-, åklagarmyndighetertull- och har framhållits att
det inte lämpligt ha frist fem dagar efter den skattepliktigaär att en
händelsen för ingivande deklaration. Som tidigare nämnts ärav

uppbörden4.deklarationstidpunlcten knuten till praktiska skäl måsteAv
den skattskyldige viss tid sig betala skatten efter det hanatt att

1 avsnittSe 6.5.3.
2 kapitelSe
3 ovan.avsnittSe 6.5.3.2
4 avsnittSe 9.3.3.
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deklarationsfris-möjligen kunna kortaskullehar Mangränsen.passerat
exempelvisnågot,skatteinbetalningoch skyldigheten göraattten en

dagar, problemen. Enskulle inte lösatill dettafrån fem tre annanmen
uppbördenfråndeklarationsskyldighetenfrikopplavariant är att av

övrigt påiavvika från regleringendetta skulleskatt. Förutom att
Omhär.problem dykaskulle praktiskapunktskatteområdet ävenupp

måste detuppstår direkt vid införseldeklarationsskyldighet av varan
relativtdeklaration. Ettmöjligheterfinnas praktiskaockså att avge

kandeklarationdärmed platserheltäckande gränsennärasystem
och det skullebehöva införasliknande skullelämnas brevlådor eller --

Sverigebeaktashärvid särskiltändå inte räcka till. Det börsarmolikt att
mycket långlång landgränsinte bara har gränsäven motutan enen

medföljeroftast inteskattskyldigehavet. Till detta kommer denatt
många fall dendå lär ii ögonblickdet gränsentransporten; passeras

då avgivaställe och skallbefinna sigskattskyldige ett annat vem-
föreskrivasamvete alternativoch Ettdeklaration heder är attatt

någon myndighetanmälas tillsådana skall gränsennärtransporter
sarmoliktgränsfonnalitetinnebäradetta skulle somenpasseras, men

EG-reglema.tillåten enligtinte skulle vara
frånfemdagarsfristen f°ar således angripasmedProblemet annatett

för den skatt-föreligger skyldighetredovisatshåll. Som tidigare en
hanbeskattningsmyndigheten innananmälan tillskyldige göraatt en
förskyldighetföreliggerför beskattade Dessutomredan envaror.

säkerhet borde detOmhonom ställa transport stoppasatt varaen
någonbeskattningsmyndighetenkontrollera medrelativt enkelt att om

beskattningsmyndig-säkerhet har ställts;ochanmälan har gjorts om
enligtanordnatpunktskattekontrollen joursystem,heten har för ett

Omicke-kontorstid.jour i hemmet undervilket tjänsteman haren
anmälningsskyldig-säkerhet ellerledsagardokument,bestämmelser om

lastenfrågan kanutrederhet inte följts eller under tiden man --
omhändertas

förbehövsunder den tidkan omhänderta lastenEftersom somman
problemfemdagarsfristen inteskattekontrollen innebär även omsamma
skattskyldighetenefter detdeklarationfrist med avlämna attatten

kontrollupptäcks vidför deninträtt alltid lämnar ett utrymme ensom
skallsanktioner. Manundgå straffrättsligainge deklaration föratt att

1 vidanmälningsfristeni gällandeavsnitt angáende den dagJämför l4.l.2
för privat bruk.alkoholdrycker och tobaksvarorinförsel av

2 ochavsnitten 9.3.1 9.3.2Se ovan.
3 avsnittSe 6.5.3.
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dock komma ihåg det med vårt förslag sanktioner riktadeatt motom
skattskyldigeden går påföra transporttillägg anmälningsskyl-att när

digheten inte fullgjorts. Detta innebär den skattskyldige i de aktuellaatt
fallen kan påföras transporttillägg med fyrtio hanävenprocent om
sedermera inlämnar deklaration, vilket i sig kännbar sanktion.är en

I avsnittSe l0.5.4.
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denSanktioner10 mot

skattskyldige

skattskyldigedenskall påförasTransporttilläggFörslag: om
medföljersäkerhet inteställdbevisledsagardokument eller om

Även beskattaderedananmälaunderlåtenheten attatttransporten.
ställaunderlåtenhetenSverigetillskall föras in attsamtvaror

transporttillägg.medsanktionerasdistansförsäljningvidsäkerhet
ellerbelöperskattdenfyrtiotilläggetNivån på är procent somav

punktskattepliktigapåbelöpa dekan antas varorna.

Inledning10. 1

för detsanktionerbehovetanalyseraskallvåra direktivI att avanges
vidsaknassäkerheterochdokument transportlagenligafall av

analysen.föranledsförslagutfomia deochskattepliktiga avsomvaror
befintligadetlämpligakansanktioner ärvilkaVid analys varasomav

utgångspunkt.lämpligtransportkontrollagenisanktionssystemet en
nämligensanktioner,tvåfinnstransportkontrollagenI typer enav

dendrabbaskanförarenadministrativ. Endastochstraffrättslig aven
sanktionenadministrativagäller dendetsanktionen. Närstrañiättsliga

lransporttilläggL skattskyldigesåväl denpåförassärskild avgift,kan en
administrati-denkommerkapiteltransportmedel. dettaIförare avsom

Ettanalyseras.skattskyldigedenriktassanktionen attmotsomva
riktadesanktionerfråganbehandla motkapitel kommersärskilt att om

skattskyldigedenänannan
påföras dentransportkontrollagenenligtskall 6 §Transporttillägg

och iledsagardokumentmedförandekravenskattskyldige avom

1 transpoittillägg påframgårtransportkontrollagen uttas1l § attAv samma
enligt kap. LPP.skatt 5sätt som

2 Övriga sanktioner.kap. 11Se
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förekommande fall bevis ställd säkerhet inte följs. Transport-om
tillägget i dessa fall tjugoär de punktskatter belöper påprocent av som
eller belöpa påantas varorna.

I 8 transportkontrollagen§ transporttillägget skallattanges
undanröjas den skattskyldige inkommer med ledsagardokumentom
eller bevis ställd säkerhet. Av 9 lag framgår§ tilläggetom attsamma
får elterges det framstår uppenbart oskäligt tillägget.attom ta utsom

10.2 Regeringsformen

I kap.2 10 RF stadgas§ straff eller brottspåföljd inte fåratt annan
åläggas för gärning inte belagd med brottspåföljd närsom var
gämingen förövades. Inte heller får svårare brottspåföljd åläggas för
gämingen föreskrivet gämingenän begicks. Vadnärsom var sagtssom

brottspåtöljd gäller särskild rättsverkanäven brott. förbudDettaom av
retroaktiv strafflagstiftning tordemot omfatta administrativaäven

reaktioner direkt baseras brottmålsdom, återkallelsesom t.ex. av
körkort rättsverkan rattfylleridom. Administrativa sanktionersom av en

straffliknande omfattas dock inte formellt stadgandef.artav av
Lagregler straffliknande administrativa påföljder,om t.ex.som
skattetillägg torde dock åtminstone analogisk tillämpninggenom- -,
omfattas bestämmelsen. Att retroaktiv verkan regler sådanaav ge om
administrativa sanktioner istället för straffrättsliga påföljderträttsom
kan nämligen klart kringgåendeutgöra förevarande förbud.ettanses av
Detsamma gäller beträffande införande administrativa sanktionerav av
uppenbart repressiv, straffliknande karaktär tidigare oreglerade
områden

10.3 Europakonventionen

Artikel i6 Europakonventionen syftar till tillförsäkra den enskildeatt
grundläggande rättssäkerhetsgarantier bl.a. vid anklagelse för brott.

frågaDen omdebatterats under tid skattetillägget kanärsom senare om
straff enligt artikelutgöra 6 och förfarandetett påföraanses attom

1Petrén och Ragnemalm, 64.s.
2 Se 1975/762209 125.prop. s.
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uppställs irättssäkerhetsgarantierskattetillägg omfattas de somav
artikeln.

brott skall haanklagad förartikel följer bl.a. denAv 6 äratt som
rättegång inom skälig tid,till opartisk och offentligrätt-

skuld fastställts,betraktas oskyldig till dess hansrätt att som-
språket,till kostnadsfri tolk han inte förstårrätt om-

ochhan saknar medeltill kostnadsfritt rättegångsbiträderätt egnaom-
ärendets beskaffenhet kräver det samt

sig själv.och inte tvingas producera bevistigarätt motatt-
anklagelse för brott ellerkanVid fastställandet något avseav om

brottslig det inteanklagad förnågon skall gärning äranses varaom
pårättsordningen ellerden nationellaavgörande gämingen inomatt

iställetgärning; avgörandeklassificeras brottslig det ärsättannat som
brottslig gäming. Allatill betraktagämingen sin ärnatur att som enom

själv kriminaliseraträttsordningengärningar den nationellasom
begreppanklagelse för brott. Dettaomfattas normalt begreppetav

efteravkriminaliseratsomfattar också gärningar ävenmen somsom
medför straffliknande påföljder. Begreppetavkriminaliseringen om-

nationelladessutom vissa andra handlingar i denfattar rättensom
betecknassnarlikt Att sanktionbehandlats sätt.ett som enen

medför således inteadministrativ i den nationellasanktion rätten att
uppställer vidutanför det skydd artikel 6sanktionen automatiskt faller

gärning skallanklagelse prövningenför brott. Vid ansesenav om
Europadomstolenkonventionenbrottslig gärning enligt görutgöra en
sanktionens syftegämingens ochhelhetsbedömning där bl.a. arten

påföljdfrihetsberövandesanktionen kan omvandlas tillsamt enom
beaktas.

delbetänkandet SOU 1996:116Skattekontrollutredningen har i
skattetilläggsförfa-för det svenskafunnit övervägande skäl talaratt att
Europadomstolensinte artikel såvitt framgårrandet omfattas 6av av

här avseendet harUtredningens bedömning i dethittillsvarande praxis.
närvarande inomBetänkandet bereds förstark remisskritik.mött

Finansdepartementet

1 framgår intebevis sig självtiga inte tvingas produceraochRätten motatt
Europadomstolens praxis.direkt ordalydelsen artikeln utanav av av
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skattetillägg10.4 och tulltillägg

Med hänsyn till transporttillägg administrativ sanktion kan detäratt en
motiverat något beröra konstruktionen administrativaattvara av

sanktioner näraliggande områden. Således lämnas kort beskriv-en
ning skattetilläggsinstitutet nedan. bakgrund det fysiskaMot attav av
inslaget i transportkontrollen påminner tullförvaltningens fysiskaom
kontrollverksamhet finns också anledning något beröra tulltillägget.att

taxeringslagenEnligt 5 kap. skall skattetillägg påförasl §
skattskyldig skriftligen lämnat oriktig uppgift i självdeklara-som en
tion eller skriftligt meddelande han under taxerings-annat avgettsom
förfarandet till ledning för sin taxering. gäller denDetsamma om-
skattskyldige har lämnat sådan uppgift i mål ochtaxeringen om
uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. Tillägg skall dock
enligt kap.5 §taxeringslagen inte påföras vid fel,4 uppenbara oriktiga
yrkanden eller den skattskyldige frivilligt den oriktigarättatom
uppgiften. skattetillägg skall inte heller påföras den oriktigaom
uppgiften hade kunnat med stöd kontrolluppgifter i inkomst-rättas av
slaget tjänst och kapital. Tillägg utgår vid inkomsttaxeringen med fyrtio
eller tjugo den skatt skulle ha undandragits denprocent av som om
oriktiga uppgiften följts.

skönstaxeringzOm avvikelse har skett från deklarationen genom
kan skattetillägg påföras med stöd kap.5 2 taxeringslagen.§av

gällerDetsamma skönstaxering har skett grund uteblivenom av
självdeklaration föreläggande skickats till den skattskyldige;trots att ut
inkommer deklaration före utgången den i kap. taxeringslagen5 3 §av
föreskrivna tiden skall dock beslut skattetillägg undanröjom

kap.l 5 och finns eftergift6 7 bestämmelser skattetillägg.om av
Bestämmelserna eftergift, skall beaktas den skattskyl-ävenom som om
dige inte framställt något yrkande, innebär skattetillägg skallatt
eñerges helt, felaktigheten eller underlåtenheten kan ha sådantantasom
samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet
eller liknande förhållande den kan ursäktlig. Eftergift skallatt anses

1Bestämmelser administrativa sanktioner med i princip uppbyg-om samma
gnad i taxeringslagen finns skatteomrádet i LPP, mervärdesskattelagenpásom
och lagen uppbörd socialavgiñer från arbetsgivare.om av
2Skönstaxering kan ske skatt eller underlaget för skatt inte kan beräknasom
tillförlitligt grundval larmade uppgifter; i fall páförspå dessa skattetilläggav
inte grundval oriktig uppgiftpå grundval deklarationen varitpäutan attav av

bristfällig inteså den kunnat läggas till grund för taxeringen.att
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framstårunderlåtenhetenellerfelaktighetenmedgesockså somom
särskildellerbeskaffenhetuppgiftenstillmed hänsynursäktlig annan

oskäligtuppenbartframståromständighet eller det utatt tasomom
avgiften.

tulltillägg,påförandebestämmelsefinnstullagenI 82 § avomen
Enligttaxeringslagen.5 kap. l §utformning påminnersintill omsom
lämnaskyldigochtullskyldigparagraf kan dendenna attärsom

ellerdeklarationihanpåföras tulltilläggdeklaration annatom
uppgift föroriktigförfarandet lämnatlämnats underdokument som

intetulldentjugoTulltilläggetfastställande tull. är procent somavav
kandettagodtagits;uppgiften hadeoriktigapåförts denskulle ha om

haruppgiftenoriktigabl.a. dentill tio rättatsdock jämkas procent om
finnskontrollmaterial. Vidareledningmedhaeller kunde rättats av

skönstulltaxering.vidtulltilläggbestämmelser om
tullskyldighetpåförasskalltulltilläggtullagenI 83 § att omanges

undandragandeinförsel, olagaolagagrunduppkommer varoravav
ioförtulladövrigtiförfogandetullövervakning ellerfrån över varaen

dettaförfoganderätten;inskränkning iföreskrivenstrid förmot varan
skulle ha lämnaträtteligentullskyldigedendock endastgäller enom

tull.för fastställandetill ledningdeklaration av
tulltillägg,eftergiftbestämmelserfinnstullagenI 88 § somavom

vadskillnad frånTilltaxeringslagens.medi princip överensstämmer
tulltilläggdockkanskattetillägg i taxeringslagenstadgas omsom

delvis.efterges helt eller

överväganden förslagoch10.5

lagstiftningBehovet10.5 nyav

enligt vårskattskyldigeriktade dengäller sanktioner är,detNär mot
transporttillägg,sanktion,administrativordningen meduppfattning, en

stårordningsådanförfarande. Enstraffrättsligtframförföredra ettatt
sanktionssystemadministrativaöverensstämmelse med detockså i som

därsåledesVi förespråkarfinns skatterätten. transport-inom systemett
medförsintedokumentföreskrivnaskattskyldigetillägg påförs den om

denlagförslaget;stycket lförstaunder färd se 6 kap. l § om
ledsagardoku-ordningi lagainkommer medskattskyldige upprättatett

ibeskattningsmyndighetentillsäkerhetbevis ställdellerment om
Vidarelagförslaget.kap.undanröj se 2skall tillägget 6 §efterhand as
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finns möjlighet medge befrielse från tillägget 6 kap. 3att §en
lagförslaget. föreslagnaDen modellen i drag medöverenstämmer stora
vad gäller idag för transporttillägg riktat den skattskyldigemotsom
enligt tzransportkontrollagen; de skillnader finns mellan regleringensom
i transportkontrollagen och bestämmelserna i vårt förslag språkligär av
eller redaktionell natur.

Transporttillägget träffa situationer då föreskrivnaär avsett att
dokument inte medförs under finnsDet emellertid ytterligaretransport.
situationer, där transporttillägg enligt vår bedömning skulle envara
effektiv sanktion. sådantEtt fall den skattskyldige inte iakttagitär när
sin anmälningsskyldighet vid införsel redan beskattade enligtav varor
LSE, LAS och LTS. Ett fall den skattskyldige vidär närannat
distansförsäljning inte ställt säkerhet i den ordning föreskrivits isom
de nämnda lagarna.

kanDet ifrågasättas nivånäven transporttillägget skallom
höjas; dagens nivå, tjugo de punktskatter belöperprocent av som

har visat sig otillräcklig för de förväntade preventivaattvarorna,
effekterna med skall uppnås.systemet

10.5.2 Transporttillägget och artikel i6

Europakonventionen

Europadomstolens praxis inte så entydig kan bedömaär detatt om
föreslagna transporttillägget omfattas artikel 6 eller inte. Detav oss av

självklart svårt förhandär ha klar uppfattning huratt en om
Europadomstolens praxis kan komma utvecklas. Om Europadom-att
stolen skulle finna transporttillägg omfattas skyddet iatt artikel 6av
vid anklagelse för brott skulle detta inte, enligt vår bedömning,
innebära alltför ändringar svensk lagstiftning. Möjligenstora skulleav
bl.a. vissa ändringar beträffande rättshjälpsinstitutet behöva detgöras;
kan tänkas den anklagad för brottslig gärning kanatt är ha tillrättsom
rättegångsbiträde i utsträckning vad gäller istörre dag inomän som
förvaltningsprocessen. Man bör dock komma ihåg allmännaatt att
förvaltningsdomstolar har utredningsskyldighet till förmån förävenen
enskild i viss mån fungerar kompensation för rättegångs-som som en
biträde.
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nivå10.5.3 Transporttilläggets

nivån påSom kan det ifrågasättas den nuvarandeantytts omovan
förhållandevisas dettatransporttillägget ändamålsenlig. Enklastär

last medräkneexempel. skattskyldigAntag att tarettgenom enen
Om chansar ochoch skatten denna 000 kr. han100ärattvaror

inte upptäcks vid transportkontroll kommer hanbetalar skatten enmen
totalt f°ar han betalapåföras kr i transporttillägg, d.v.s.20 000att

inte betala skattenkr. Om den skattskyldige i120 000 sätter system att
i kontroll vidoch chansa han inte upptäcks kan han fastnaatt en

fyra vinst; i sådant fall får hantillfällen fem och ändå göra ettenav
med utfallet förbetala 000 kr 000 kr vilket kan jämföras480 4 120x
kr.den laglydige, f°ar betala kr För500 000 5 100 000 att ettsom x

förmotsvarande tjugo skall bli kännbarttransporttillägg procent
tillfälle. Medskattefuskaren krävs han i princip upptäcks vid varjeatt

kontrolleratanke Sverige har till landområde attatt ett ytan stort
myndigheterna förfogar i sammanhanget begränsadeoch överatt

ifrån hundraprocentig;kontrollresurser, upptäcktsrisken långt ävenär
införsutökade befogenheter föreslår kommer kontroller-deom som

aldrig heltäckande.attna vara
i spekulera i inte åka fast börFör minska vinsternaatt att att

nivån ökarnivån transporttillägget höjas. Genom höjningen av
effekten skatteundandraganden, särskiltockså preventivaden mot om

helhet möjlighet skatteför-till vårt förslag i sin med till bl.a.man ser
föreslår därför transporttillägget skall fyrtioverkande. Vi att vara

på dede punktskatter belöper eller kan belöpaantasprocent somav
kap. lagförslaget.transporterade andra stycket6 1 §varorna

anmälningsskyldigheten10.5 Transporttillägg när

inte säkerhet inte ställtsiakttagits eller viss

skattskyldig-Som framgår för problematiken kringredogörelsenav
framförallt den finskabegreppet i kap. har problem uppstått9 när

förs tilllågbeskattade mineraloljan redan beskattats i Finlandsom
Sverige. anmälningsskyldighetdel i problemkomplexet denEn är att

föreskrivs i LSE inte följs.som

l tillfället.ingen alls vid det femteskattefuskaren betalar detta exempel skatt
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Enligt cirkulationsdirektivets artikel 7.5 a har medlemsstaterna rätt
anmälningsskyldigheü.föreskriva Så har också gjorts i kap.4 l §att

LSEZ, LTS16 LAS och 17 skattskyldig§ § Den såledesär ärsom.
skyldig anmäla till beskattningsmyndigheten och ställaatt varorna
säkerhet innan påbörjas. Enligt uppgifter från SSK hartransporten
anmälningsskyldigheten det gäller oljetransporter iakttagits endastnär
i enstaka fall. Samtidigt har under den relativt korta tidsperiod underett
vilken transportkontrollagen tillämpats flera oanmälda oljetransporter
fastnat i transportkontroller.

För heltäckande sanktionssystem krävs transport-tilläggatt ett att
kan utgå skattskyldig inte iakttagit sin anmälningsskyldighet.även när

Vi föreslår därför transporttillägg får påföras den skattskyldige medatt
fyrtio de skatter belöper eller kan belöpaprocent antasav som

i de fall inte föreskrivetanmälts se 6även transporter sättvarorna
Ävenkap. förstal stycket lagförslaget.§ 2 transporttillägg beslutat

på denna grund skall kunna efterges det framstår uppenbartom som
oskäligt tillägget kap.6 3 lagförslaget. Någon§ möjlighetatt ta ut att
undanröja tillägget har dock inte föreskrivits.

distansförsåljning"Vid från säljare i EG-land tillett annaten en
Sverigesköpare i skall säljaren ställa säkerhet for betalning skattenav

innan från det andra EG-landet påbörjas se 16 första§transporten
stycket LTS, första15 stycket LAS§ och kap. första stycket4 10 §
LSE. Det viktigt bestämmelserna detta följs. Vi därförär att om anser

transporttillägg bör påföras i de fall där säljaren inte ställtatt även
säkerhet beträffande skatteinbetalningen föreskrivet vidsätt
distansförsäljning; självklart behöver säljaren inte ställa säkerhet för
skatten han innan påbörjas i stället betalat skatten setransportenom

kap.6 l första stycket lagförslaget.§ 3 Transporttillägg beslutat på
denna grund skall kunna undanröjas eñergesoch förutsättningar förom
detta föreligger se kap.6 2 och lagförslaget.3

l Se avsnitt 9.2
Se 9.3.avsnitt3 Se 9.3.2.avsmtt4 Förfarandet vid distansforsaljmng. beskrivs , 2.2.2. Ett exempel påavsmttl

glistansförsäljning postordeiförsälfjninåtill privatpersoner eller andra.är
Den svenske köparen får vid distans upplagshavare ellerörs intejning vara

varumottagare.
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Övriga sanktioner11

medföraunderlåterbefälhavareeller attFörareFörslag: som
undersäkerhetställdbevisellerledsagardokumentföreskrivna om

ellerbötertransportkontrollbrott tillförkunna dömasfärd skall
brottetförförutsättningmånader. En äri attfängelse ansvarsex

bryteroaktsamhet motuppsåtligen. Denbegås grovsom av
fördömasskall kunnadokumentnämndamedföraskyldigheten att

dagsböter.transportkontrollförseelse till
oaktsamhet bryteruppsåtligen eller motDen grovavsom

dags-tilldömasskall kunnaanmaningskyldighet att stanna
givittjänstemännendömasdock inteskallAnsvarböter. ut somom

det.behörigvaritanmaningen inte göraatt
styrka sinsig ellerlegitimera sättannatDen vägrar attsom

tilldömasskall kunnalokalkontrollelleridentitet vid transport-en
beskattningsmyn-ådömasdock inteskallAnsvarpenningböter. om

identitet.tillfrågadesfastställa denkunnatdigheten genast

Inledning1 1.1

behövssanktioner utöver transport-vilkabedömningenVid somav
utgångspunkt.tjänatransportkontrollageniregleringentillägg kan som

byggadet gällerutnyttjaslagstiftningen kan när attErfarenheterna av
området.långsiktigt systernett merupp

bådedrabbastransportkontrollagenenligtkanFöraren enav
försanktionssystemetsanktion. Innanadministrativochstrañiättslig en

kortheltskyldigheterförarensinnebördendockbörföraren berörs av
beskrivas.

skyldigheterförarensflestafinns detransportkontrollagenI 4 § av
sig ochlegitimeraskyldigförarenbestämmelsenEnligt attangivna. är

ledsagar-beskattningsmyndighetentillhandahållaförekommande falli
skyldigvidaresäkerhet. Förarenställd attbevis ärdokument samt om

upplysningarbeskattningsmyndigheten lämnaförfrågan om vemav
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eller kan skattskyldig för de transporteradeär antassom vara varorna,
uppdragsgivare, varifrånär är mottagare,vem som vem som varorna

har och destination i övrigt lämnatransporterats ävensamt attvaromas
upplysningar och tillhandahålla medförda handlingar kan hasom
betydelse för beskattningen. Enligt förare13 skyldig§ är att stannaen
på polismans anmaning.

Enligt 7 transportkontrollagen kan§ föraren påföras transporttillägg
han inte medför eller tillhandahåller ledsagardokument eller bevisom
ställd säkerhet och det föreligger skyldighet medföra sådanaattom

dokument. I detta fall skall transporttillägget påföras med fastett
belopp 5 000 kr. Transporttillägget skall undanröjas förarenom
inkommer med ledsagardokument eller bevis ställd säkerhet.om
Tillägget kan också efterges framstårdet uppenbart oskäligtom som

tillägget.att ta ut
Förutom de administrativa avgiñema finns, redan nämnts, ävensom

strañbestämmelse i lagen I 14 den uppsåtligen§ elleratten anges som
oaktsamhet låter bli på polismans anmaning döms tillatt starmaav

böter.
rfinnsDet skäl vilka sanktioner skall kunna riktasövervägaatt som

förare eller befälhavare m.fl. och vilken utformning dessa skall ha.mot
Med anledning vårt förslag lokalkontroller analyseras ävenav om
behovet sanktioner i samband med sådana kontroller.av

En beskrivning medborgares skyldigheter och därtill koppladeav
sanktioner andra näraliggande områden lämnas i avsnitt.nästa
Vidare genomgås relevanta bestämmelser personella tvångsmedel,om
rättegångsombud, deposition böterav m.m.

i
11.2 Gällande rätt

11.2.1 Något bestämmelser beträffandeom

skyldigheter och sanktioner i svensk

lagstiftning

ochI 4 13 § transportkontrollagen finns redovisats förarenssom ovan
skyldigheter angivna. Som tidigare finns två sanktionernämnts en-
administrativ enligt 7 och straffrättslig§ enligt 14 tillgå§ atten om-
föraren inte fullgör sina skyldigheter. Enligt 7 transportkontrollagen§
skall beskattningsmyndigheten påföra föraren transportmedletav
transporttillägg med kr5 000 han inte medför eller tillhandahållerom
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ställd säkerhet. Avoch/eller bevisföreskrivna ledsagardokument om
uppsåtligen ellertill böter hanföraren kan dömasframgår14 § att om

anmaning.polismansoaktsamhet underlåter att stannaav
liknar deskyldigheter föreskrivnaandra lagar finnsI flera som

transpoitkontrollagen. kortareenligt Enskyldigheter föraren har
därförlagbestännnelser börgenomgång sådana göras.av

skyldigheterallmänhetensbefogenheter ochPolisens allmänna -
polisenspolislagen. Bestämmelserpolisen regleras igentemot om-

författningar. Inomockså inrymda i flertal andrabefogenheter finns ett
befogenheter.detaljregleringar polisensvissa områden saknas dock om

inrymmas imeddela tillsägelser vilketPolisen har rätt att ansesen
SOUdelbetänkandebefallningsrätt. Polisrättsutredningenspolismans I

befallnings-befogenheter beskrivs polisensPolisens rättsliga1993:60
sätt.på följanderätt

oklar.befallningsrättenegentliga innebörden---Den ärav
ochmellan befallningFramför allt flytandegränsenär enen

blirdessa oftaeftersom effektenupplysning eller anvisning, aven
haallmänhet torde nämligen någondensamma. Människor intei

deregelrätt befallning,möjlighet skilja mellan äratt somen
eller detåtlyda, och upplysningskyldiga anvisningatt ex.omen
uppkommen Manlämpligaste förfaringssättet situation.vissi en

därför oftast vad polismangodtar närmaresäger utan atten
det enligt vadreflektera är göraöver atttvungen somom man

föreskrivs lag eller författning.i annan

förutsätt-i polislagen vilkafinns inga uttryckliga bestämmelserDet om
meddelauppfyllda för polisman skallningar skall attsom vara

befall-följaktligen också sanktionerbefallningar. Det saknas mot att
följsz. idagfordonningar inte heller polisensInte ärrätt att stoppa

lagreglerad3.
vilket indirektmeddela anvisningar för trafiken,Polisen har rätt att

bestämmelse§vägtraf1kkungörelsen 1972:603. dennaframgår I8av
trafiken.anvisning förvägtrafikant skall lyda polismansattanges

företräde före anvisning lämnatsPolismannens anvisning har som

1 sou 1993:60 s.l77.
2 polismans befallningsrätt lagregleras;I 1993:60 föreslåsSOU att en

får meddela befallningbestämmelse med innehåll polisman någonatt om
ellerpolismannen befogenhet honom friheten, avlägsna honomhar berövaatt

stralfsanktionföreslås.inskränka hans rörelsefrihet Någonpå annat sätt
fi.föreslås dock inte i detta sammanhang 179se s.

3 avsnittSe 12.5. -
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exempelvis trafikmärke. I 9 lag förare§ attgenom samma anges av
motordrivet fordon skall tecken den myndighetstanna av som av
förordnats kontrollera fordon eller förare. I första stycket164 § 3att
vägtrafikkungörelsen stadgas den bryter bl.a. eller8 9 §§att motsom
kan dömas till penningböter.

I 13 lagen tillsynsmyndighetfarligt får§ godstransportom av
meddela de förelägganden eller förbud behövs för lagen ellerattsom
de föreskrifter meddelats med stöd lagen skall efterlevas. Detsom av
åligger vidare polismyndigheten lämna den handräckningatt som

lagz.behövs för tillsynen enligt 12 Av 16 första stycket§ § 2samma
framgår den uppsåtligen eller oaktsamhet bryteratt motsom av
föreläggande eller förbud lämnats med stöd 13 kan dömas till§som av
böter fängelseeller i högst år; brottet kanringa dockärett att anse som

ifrågaendast pemringböter komma I ll förordningen§ transportom
farligt finns transporthandlingari.gods bestämmelserav om

trafikförfattningarsfleraI finns bestämmelser skyldighet attom
medföra handlingar och sanktioner vid överträdelser. Somm.m.

körkortsforordningen°kanexempel 8 i paragraf§ dennanänmas; anges
körkort skall medföras under färd och i skicksådant detatt attvara

kan läsas svårigheter. Av förordning framgår105 §utan attsamma
den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter döms8 till§motsom av
penningböter. Vid färd med lastbil, med bil jämte ellersläpvagn med
terrängfordon skall föraren för varje fordon medföra det senast
utfärdade registreringsbeviset eller bestyrkt kopia därav. Denna
skyldighet följer 16 bilregisterkungörelsen.§ Föraren enligtärav

bestämmelse skyldig vid tillsägelse visa registre-även attsamma upp

1Vilka tillsynsmyndigheter framgår förordningen25 §är transportsom av om
farlig gods. avsnittSe 5.5.9ävenav ovan.

2I förordningen26 § farligt gods finns bestämmelsertransportom av som ger
polisman i vissa fall avbryta färd med transportmedel framförs irätt att som
strid med lagen.
3 Ansvarsbestâmrnelsen allmänt formulerad. bakgrundMot denär attav
offentligrättsliga regleringen omfattande och detaljrik, vitt skildamångaär att
situationer och lagen riktar sig flera personkategorier detansågsatt motavses
i lagstiñningsarbetet ofrånkomligt sanktionsbestämmelsen fick generellatt en
utformning 1981/8294se 28.prop. s.
4Beträffande transporthandlingar, avsnitt 5.5.9.ävense
5Förutom de exempel lämnas i finns liknande bestämmelser ocksåtextensom
i68 och 72 fordonskungörelsen 1972:595, 6 kungörelsen§ 1973:766

interimslicens för fordon och trafikskadelagen34 § 1975: 1410.om
6 Se 50 tredje stycket§ och andra77 § stycket lag.även samma
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handlingenpolisman;ellerringsbeviset kopian för bilinspektöreller
svårigheter. Densådant skick den kan läsasdärvid iskall utanattvara

penningböter.kan dömas tillbestämmelsenbryter motsom
polismanfinns bestämmelserfordonsktmgörelsen rättI attgersom

författningnämndabesiktningar; igenomföra flygande 35 § anges
hanfordonhan finner anledningpolisman antaga attattatt somom-

fordonetsundersökaskick fåri föreskrivetanträffar i trafik inte är -
förhindrardet. Denutrustning provkörabeskaffenhet och saint som

tilllag dömaskan enligt 106försvårar sådan kontrolleller § samma
penningböter.

Även föreskriverfinns bestämmelserverksamheti tullens attsom
har vissamyndighetensaker ellerenskild utföra vissaskall att

kopplats. Nedanhar sanktionerbestämmelsernabefogenheter. Till
för bestämmelserna.kortare redogörelseföljer en

för befogenhe-tullmyndighetensåterfinnstidigare redogjortsSom
Äveni tullagen. 58transportmedel, 57 §undersöka §bl.a. rätt attter,
skyldighe-befälhavaresochi bestämmelser förarestullagen, vilken om

tullkontroll återfinns, har berörtstid står underunder den dessater
befälhavare står underochföraretidigare. Kort kan dock sägas att som

passhandlingmedföraanvända anvisadtullkontroll skyldiga väg,är att
tullmyndighetensdess lasttransportmedlet ochför samt stanna

Även skyldigastår tullkontrollinte underanmaning. ärpersoner som
finnsendast detsådan f°ar dockpå anmaning; näratt stanna ges

enligtföreligger för honomanmälningsskyldighetanledning att anta att
tullagstiflningen.

tullkodexen3framgår ellerskyldigheter för enskildVissa av annan
infördes gjordes följandetullagenEG-författning. denNär av-nya

gränsning4:

kontrollbefogen-tullmyndigheternatullkodexenDå inte ger--- nationell Dekompletterande bestämmelser nivå.heter krävs på
kontrollverk-tullverketstullagennuvarande bestämmelserna i om

avsnitt 5.5.5.Se
2 dettatullkontroll. Medförklaras begreppet undertullagen stårI 55 §

tillhänförtsicke-gernenskapsvaror ochbegrepp att envaror somavses
tullområdeinnefattar förs EG:sgodkänd tullbehandling utatt varorna ursom-

kontroll.övervakning och Attunderkastade tulhnyndighetemasär varaen-
befogenhettulhnyndigheten hartullkontroll innebär såledesunder attstår att

1994:131 108.kontroll SOUseutöva över även s.varan
3 förordning 2913/92.Rådets EEG nr
4 1994/9434 105.Prop. s.

l7-U8l5IJ
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samhet bör därför, med undantag för stadgandet skyldighetom
för transportförare förete de handlingar behövs föratt som
tullkontroll blir överflödigt på grund bestämmelserna isom av
artikel tullkodexen, föras14 med oförändrati iöver stort sett
innehåll till den tullagen.nya

tullagenI 96 den uppsåtligen eller oaktsamhet§ attanges som av
underlåter lämna uppgift eller inge handling till tullmyndighet enligtatt
föreskrift i tullagstiñningen eller beslut tullmyndigheten meddelatsom

böterlagstiftningenmed stöd döms för tullförseelse till Iav samma
paragraf också den bryter tullkodexen, tillämpnings-att motanges som
kodexenz, tullagen, föreskrifter meddelats med stöd tullagensom av

vissa beslut tullmyndighet meddelat med stöd lagen kansamt som av
Åtaldömas för tullförseelse. för tullförseelser f°ar väckas endast efter

medgivande tullmyndighet och skall inte ådömasav ansvar om
underlåtenheten straffbelagd enligt VSL.är

Även tidigarebefogenhetertullens i inregränslagen har beskrivits
Endast huvuddragen återges därför. Enligt inregränslagen har7 §
tulltjänsteman vissa angivna förutsättningar uppfyllts bl.a. rättom- -

undersöka transportmedel. Enligt nämnda5 lag och§att attanges var
skyldig tulltjänstemans anmaning. Den enligtär att stannaen som
skyldig5 också skyldig tulltj§ begäranär äratt stanna änstemansatt

lämna upplysningar visaoch handlingar behövs för tullkon-upp som
trollen se Straffbestämmelsen återfinns6 i denna19 I attanges
den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter eller5 6 döms till§motsom av
böter.

11.2.2 Häktning m.m.

Sanktioner vid transportkontroller kommer i många fall riktasatt mot
inte har hemvist i Sverige. dennaAv anledning kan detpersoner som

motiverat kortfattat igenom lagbestämmelser reglerarattvara som
de personella tvångsmedel, kan tillgripas sådanamotsom personer.

1Detsamma gäller den underlåter lägga tillfälligt lagerpåattsom upp en vara
den använder eller förbrukar icke-gemenskapsvara i stridsamt motsom en

föreskrift i tullagstiftningenen eller beslut tullrnyndigheten meddelat medsom
stöd tullagen.av
2 Kommissionens förordning 2454/93.nr
3 avsnittSe 5.5.6 ovan.



Övriga sanktioner 387SOU 1997:86

anhållande. Iochhäktningbestämmelserkap. finnsI 24 RB om
skälsarmolikahuvudregeln; denförsta paragrafen ärsomanges
år ellerfängelse iföreskrivetvilketför brott, förmisstänkt ettärett

denbeskaffenhet,till brottetsmed hänsynkan häktas detdärutöver, om
föreliggeromständighetnågonellermisstänktes förhållanden annan

förriskdet finnshäktningsgmnder. Dessaminst angivna är atttreen av
lagföringundandrar sigavviker ellerden misstänkte sättannatatt

undanröja bevis ellerstraff flyktfara, haneller annatattatt genom
fortsätterkollusionsfara eller hansakens utredningförsvårar attsätt

sista stycketrecidivfara. kap. lI 24 §sin brottsliga verksamhet
misstänktedendet kanhäktning inte f°ar ske,stadgas antas attatt om

till böter.endast kan dömas
huvudregeln i förstafrånfinns undantagI kap. 224 § ett para-

misstänkt för får häktasbrottsannolika skälgrafen. Den ärsom
okänd ochhanbeskaffenhetoberoende brottets vägrarär attomav

uppgift detta kanhansoch hemvist eller varaomomnanmuppge
häktashemvist inom riketsaknarkan denPå sätt somsammaosarm.

för hanfinns riskbeskaffenhet, detoberoende brottets att genomomav
Även denlagföring eller straff.sigbege sig från riket undandraratt

dehäktas någonför brott kanskäligen misstänktendast är avsom
i förvar isynnerlig vikt hanangivna grunderna det är att tasom av

kap. RB.brottet se 24 3ytterligare utredning §avvaktan om
det gällergrundläggandeBestämmelserna häktning även närärom

gripamöjligheteroch polismansåklagarens möjligheter anhålla attatt
misstänkt, ikanhäktningsgrundmisstänkt. Om det föreligger enen

anhållas stödhäktningsfrågan, medbeslut iawaktan domstolens av
RB24 kap. 6 §

med stöd 24anhålla någon kan polismanOm finns skäldet att aven
misstänkti brådskande fall gripakap. RB7 § en

l Även fall,häktas i vissaskäligen misstänkt för brott kanendastden ärsom
24 kap. 3 § RB.se

2Även anhållashäktning misstänktfinns fulla skäl till kandet inte omenom
utredning.ytterligarei i avvaktansynnerlig vikt han förvardet påär att tasav

3 vilket fängelsebrottstycket följer den begåttkap. andra páAv 24 7 § att som
flyende fot.påträffas gärning ellerhan barkan följa får gripas av envar om

efterlyst för brott.gripa denEnvar har också ärrätt att som
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11.2.3 Deposition böter, rättegångsombudav m.m.

saknarPersoner känt hemvist i kanlandet anförts häktassom ovansom
brottets beskaffenhet. såledesDetta innebär sådanoavsett att person

kan häktas endast böter har föreskrivits i straffskalan. förEttäven om
den enskilde mindre ingripande alternativ kan sådanai situationer vara

betala förskott böter kan komma åläggas honom. Nedanatt attsom
kort bakgrund till regelsystemet detta område.ges en

Enligt huvudregeln kan uppbörd böter ske så dom,snartav
strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot meddelats, 2 §av se
bötesverkställighetslagen 1979: Indrivningen böterna189. kanav
dock inte ske förrän domen har vunnit laga kraft föreläggandeteller har
godkänts. hinderUtan dom eller föreläggande inte har meddelatsattav
får den misstänkte dock, med stöd andra stycket bötesverk-2 §av
ställighetslagen, betala förskott böter kan komma åläggasattsom
honom. bötesverkställighetsförordningenAv 2 § 1979:197 framgår

förskottsbetalning kanböter till polismyndighet elleratt görasav
tullrnyndighet; det sistnämnda dock endast i mål varmed tullverket tar
befattning.

I specialmotiveringen till 2 bötesverkställighetslagen uttalades§
förskottsbetalningsinstitutet.följande om

Enligt andra stycket får misstänkt redan dom eller föreläg-innan
gande har meddelats betala förskott böterna. förekommerpå Det
nämligen praktiken den förmisstänks brott deponerari att ettsom

belopp, böter,täcka förutses bli ådömdavisst inomavsett att som
jramtid. Bötema kan oftast förväg beräknas någorlundaien snar

säkert, särskilt ifall det finns vägledande såsomnär anvisningar
för smugglingsmål... sker hos ellerDepositionen polis-ex.

tullmyndighet.
Dessa depositioner, vanligen benämnda förskott, tillkommer

regel på den myndighet utreder brottet. Deni initiativ av som
misstänkte kan därvid befinna tvångssituation,sig i vissen ex.

personellt tvångsmedel grund denpånär ett övervägs attav
misstänkte kan befaras undandra straffáfr kap. § och24 2 25sig
kap. 1 § RB. Förskottsförfarandet ligger sådant fall ganskai

RBss reella tvångsmedel. Det har därför riktinära ansetts gast att
införa direkt lagstöd för den sålunda redan tillämpadeett
ordninge ---

förskottsbetalningensI torde ligga dennatur attanses som
lämnar ifrån medlen bindande betalningsdispositionsig gör en

1Prop. 1978/79:40 5.28.
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händelsevillkorad fordran iendasthar kvaroch mot staten aven
denföljerböter. Häravlägreeller dom påfrikännande dom att

lagakraftvinnande kansådan doms göraförebetalande inte
kanmedlenvidaretillbaka och inteanspråk på attatt pengarna

frikännande domlagakraftvunnengäld. Sedanförutmätas annan
dåinbegripsde intemedlenkanföreligger givetvis utmätas;

avräkningsreglerna 5under i

misstänktedenmedkombineraskanböterFörskottsbetalning attav
alternativträttegångihans talanförafullmaktombudlämnar attett

tagithartullverketochPolismyndighetenstrafföreläggande.godkänna
ändamålför dettablankettersärskildafram

skyldigRBkap. 2 §huvudregeln i 21 attmisstänkt enligtEn är
och hovrätt;i tingsrätthuvudförhandlingvidpersonligeninfinna sig

kanmåletinte ävendock avgörasföreliggersådan skyldighet omom
kanoch hanshuvudförhandlingen närvarosig vidinfinnerhan inte

utredningen intemisstänktedenNär ärförbetydelseantas utanvara
ombud.förastalanfår hanspersonligenintima sigskyldig genomatt

återfinns i 12ombudbestämmelserallmännaDärvid gäller de somom
RBkap.

ställemisstänktesRBS denombud iframgårAv kap. 1048 § att
fallsådanaskall iFullmaktstrañöreläggande.godkännaskriftligen kan

följervadskallFullmaktenoriginal.i utövertill åklagareninges avsom
godkännaharombudetförklaring rättkap. innehålla att12 RB att
brottuppgift detmisstänktesdenstrafföreläggande vägnar, somom

detl avräkningsordning,föreskrivs vissbötesverkställighetslagenI 5 § om
uppbörd.vidöverskottuppkommer

2 Tv 510.30.fullmaktochErkännandeexempelvis blankettenSe nr
hållashuvudförhandling kan3 framgårstycket RB15 § andrakap. att46Av

hanombudinställt siguteblivit eller atttrotstilltaladeden genomäven om
kansakenför dettaFörutsättningarnapersonligen. attinställa sig ärkallats att

tillanledning dömafinnsdet intetillfredsställande attutredas samt att annan
ellerskyddstillsynVillkorlig dom,månader,fängelseböter,påföljd treän

ellertilltaladedengäller atti förening. Detsammapåföljdersådana om
hansådantundansig påhåller sätt attawikit ellerhonomdelgettsstämning

tilltalade liderdenhuvudförhandling ellertillhämtasinte kan av enom
nödvändig.integrund däravstörning och hans på ärpsykiskallvarlig närvaro

med hänsyn4 deninte brukasrättegångsombud får rättenänSom somarman
kap. 2 §lämplig 12finnerverksamhetertidigareinsikter ochredbarhet,till

domstol, allmänvidbefattningshavarerättsbildadellerdomare iLagfarenRB.
3 § RB.ombud 12 kap.intei principkronofogde fårelleråklagare vara

bestämmelser5 ytterligarefinnsl970:60straiföreläggandekimgörelsen6I §
ombud.strafföreläggande ochom



Övriga sanktioner SOU 1997:86

godkännandet får uppgift den högsta bötespåföljd, densamtavse om
särskilda rättsverkan och det enskilda anspråk den misstänkte ärsom
villig Om sådan fårgodta. fullmakt har ingetts till åklagarenatt
ombudet handlingar i saken den misstänktes vägnar.motta

överväganden11.3 och förslag

Behovet lagstiftning11.3.1 av ny

Vad sanktioner förare m.fl behöver andra övervägandenmotavser
det gäller transporttillägg riktade den skattskyldige.göras än när mot

Bestämmelsen transporttillägg riktasdet föraren imotom som
transportkontrollagen företer klara likheter med sådana straffbestäm-
melser i trafikförfattningama inriktade föraren måste haär attsom

färd.med sig vissa handlingar under Det kan ifrågasättas detom
verkligen logiskt påföra böter föraren inte medför körkortär att om
under färd påföraoch administrativ avgift föraren inteatt en om
medför ledsagardokument under färd, särskilt tanke bakomsom en
bestämmelser vissa dokument skall medföras färdunder äratt attom
myndigheters kontroller vissa förhållanden skall underlättas. Tillav
detta kommer den administrativa avgift idag riktas förarenatt motsom
med stöd transportkontrollagen avviker från förvad vanligtärav som
administrativa avgifter skatteområdet,inom eftersom den inte sanktio-

den skattskyldiges beteende om denne inte råkarnerar vara samma
föraren.person som

Även andra kan åberopas för sanktioner riktadeargument att mot
förare eller befälhavare skall utformas straffrättslig sanktionsom en
istället för dagens administrativa sanktion. Ett viktigt skäl är att
möjligheten sanktionen reell innebörd torde öka, göratt ge en om man

den till straffrättslig sanktion. Det ligger i sakens attnaturom en
många de förare kan åläggas transporttillägg med stödav som av
transportkontrollagen torde utländska medborgare eller förare utanvara
hemvist i Sverige. Visserligen fattas beslut transporttillägg i deom
flesta fallen direkt vid transportkontrollema och föraren delges beslutet
på platsen. Till beslutet finns också inbetalningskort fogat. Ingetett
hindrar dock föraren lämna landet och möjligheterna indrivningtillatt

Det iregleras skatteförfattning och trafikâförfattning sigskiljersom en en
givetvis trafikförfattningamasåt; syfte trafiksäkerhetenär att värna mm.
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ställetOm ismå.falldärmed i de flestatordetransporttillägget varaav
straffrättsligbefälhavareneller ärförarenriktassanktionden motsom

tillgiipas.kantvångsmedelpersonellaandrahäktas;kan han även
ochbötesbelopptänktadeponeraförarenmöjlighet förVidare finns att
detitordelösningenrättegångsombudz. sistnämndaDenanvända

idaganvändsochpraktiskadenfallantaletövervägande avmestvara
tullförseelser.vidtullmyndigheten t.ex.

ellerförarenriktassanktionerde motdärförföreslårVi att som
sanktioner.straffrättsligautfonnasbefälhavaren som

hanbötertilldömasförarekantransportkontrollagenEnligt omen
dennaskälNågotanmaning. övergepolismans attinte stannar

innehållmotsvarandemedstraffbestämmelseinte. Enfinnsordning
detskillnadenmed dendock attlagförslag,i vårtsåledesfinns även

anmaningpåintestraffbartförslagvårt stannaenligt att aväräven
ochtullmyndighetenskattemyndighet,beskattningsmyndigheten, annan

Kustbevakningen.
skyldig-andraomfattakunnabörområdetstraffrättsliga ävenDet

föreskrivstransportkontrollagen attnämnda. I 4 §deheter än nu
dettaunderlåtenhet görasig,legitimera attskyldigföraren är att enmen

sanktion.någonintelagstiftningengällandedenträffas enligt av
givetvissigidentifieraskall ettenskild ärbegäraMöjligheten attatt

iskattekontroll;liksom ipunktskattekontrolleniviktigt led arman
skyldigskallenskild begäranförslagkapitel 5 lämnar att varaom

identitet Detstyrka singodtagbart sättsig elleridentifiera annatatt
sigidentifieraskyldighetosanktionerad attdock ifrågasättaskan om en

riktarimligtsåledesdet attvärde. Vihar något enstörre varaanser
enskildaberörda vägrar attandraochförarestraffsanktion sommot

Ävenidentitet.sinstyrkagodtagbarteller sättlegitimera sig annat
identitetenskildskontrollerabefogenhetenlokalkontrollvid attären

myndighetenutgångspunkterdefall torde detmångaviktig. I vara en av
ocksåjämförelse börEnskattskyldige.denspåragällerdethar när att

ellersiglegitimeraskyldighet annatförslagvåramed attgöras om
16.i kap.lämnasidentitetstyrka sinsätt som

avsnitt 11.2.2.häktningAngående sem.m.,
avsnitt 1.2.3.2 lrättegångsombud,ochdeposition böterAngående seav

3 och 5.8.11.avsnitt 5.8.7Se
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11.3.2 Utformningen straftbestämmelsemaav

Frågan utformningen bestämmelser områdedetta inrymmerom av
frågor dels vilka gärningar skall kriminaliseras, dels vilketom som om
straffvärde gärning skall ha. Nedan behandlas inledningsvisen anses
frågan vilka gärningar bör kriminaliseras. Därefter följer ettom som

vilket straff gärningama bör beläggas med.resonemang om
I kap. lagförslaget fastslås2 2 § punktskattepliktigatt vara som

förflyttas skatteuppskovunder skall åtföljas ledsagardokumentettav
och i förekommande fall bevis ställd säkerhet. kap.I 2 7 §om
lagförslaget finns skyldigheten medföra dokument angiven. Enligtatt
denna bestämmelse förare eller befälhavare skyldig tillseär att att

transportenledsagardokument eller bevis ställd säkerhet medföljerom .Skyldigheten medföra dokument gäller dock inte befälhavare påatt
transportmedel i yrkesmässig trafik befordrar andra transport-som
medel, containrar eller tankar; befälhavare bilfärja elleren en en
tågbefälhavare behöver således inte kontrollera ledsagardokumentatt
medföljer vårEnligt uppfattning bör den förare ellertransporten.
befälhavare uppsåtligen eller oaktsamhet bryter motsom av grov
skyldigheten medföra dokument kunna straffas. Vi föreslår såledesatt

förare eller befälhavare uppsåtligen underlåter medföraatt attsom
föreskrivna ledsagardokument eller bevis ställd säkerhet skallom
kunna dömas för transportkontrollbrott kapse 7 första stycketl §
lagförslaget. föreslårVi vidare den oaktsamhet bryteratt som av grov

nämnda skyldighet skall kunna dömas för transportkontroll-mot
förseelse se kap. andra7 1 stycket.§

Förare skyldig anmaning tjänsteman vidär att stanna som avges
beskattningsmyndigheten, skattemyndighet, tullmyndighet ellerannan
polismyndighetz. anmaningEn tjänsteman från någonsom ges av en av
dessa myndigheter skall således åtlydas trafikanterna. kap.I 9 1 l §av
lagförslaget finns bestämmelser myndighets befogenhet att stoppaom
transportmedel. Befogenheten transportmedel begränsadäratt stoppa
i flera avseenden; bl.a. fordon vidareär rätten att än rättenstoppa att

fartyg medan det helt saknas tåg eller flygplan.stoppa rätt att stoppa
Beträffande tjänstemän skattemyndighet finns krav särskiltannan
förordnande och beträffande tulltjänsteman gäller vissa geografiska

l vidareSe avsnitt 5.8.8.
2 Stratfstadgandet gäller införsel för privat bruk. Beskrivningen i dettaäven
kapitel dock inte dessa fall. kommenteras i iDessa stället kapitel 14.avser
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skallskyldighetenbegränsningaH. föreslåhar valtVi att stannaattatt
befogenhetsaknaranmaningentjänstemandengälla även som gerom

anmaningfårtransportmedlet; den attaktuelladet som enatt stoppa
tjänstemannenbefogenhetervilkafunderainte börjaskallstanna

lagförsla-kap. 2I 7 §anmaningen.lydahar,anmaningen utansom ger
beträffande denstraffstadgandetillförslagfinns ett grovsom avettget

skallanmaning. Ansvarskyldighetbryteroaktsamhet att stannamot
varitinteanmaningengivittjänstemandenådömasdock inte somom

anmaningpåskyldighetensådan;behörig att stanna gessomatt enge
straffsanktionerad.intesåledesobehörig tjänstemän ärav en

enskildsbestämmelserfinnslagförslagetoch 126 §I kap. §2 om
bestämmelserdessautforrningenidentitet;sinstyrkaskyldighet att av

identi-lämnarkapitel 16förslag imed deöverensstämmer om
straffstadgandeföreslårViskatteornrådet.tetskontroller att ett

sig ellerlegitimeraskyldighetden bryterbeträffandeinförs attmotsom
lagförsla-3kap. §identitet se 7styrka singodtagbartpå sättannat

utdömasdock integet2; straffstadgande skallenligt detta omansvar
tillfrågadesdenfastställakunnatbeskattningsmyndigheten genast

Även utformningenlagförslaget.stycketandra7 kap. 3identitet se §
kapitelivåra förslagmedstraffstadgandenämnda överensstämmerav

163.
fråganmåstestraffvärdegämingarsfrågeställningar kringI

penningböterellerdagsböterfängelse,skallpåföljdenhuruvida vara
kanpåföljderolikahärvidutgångspunktrimligbesvaras. En är att

sammanhang bördettaIbrutitenskildevad denväljas beroende mot.
ändringårsmed 1991sambandigjordesuttalandende avsom

bl.a.uttaladestillfälleVid dettabötesstraffen beaktas. att man av
egentligidagsbotsstraffet för brottanvändaprincipiella skäl bör mer

harvid brottanvändasskallpenningbötermedanmening, mersom
Brottbagatellartadellerordningsförseelse natur.karaktär är av merav

dagsbötermedbestraffasbörellerdagsbötertjugoforskyller mersom
penning-bestraffas medkunnastraffvärde börmed lägremedan brott

antalhögregärningavseendestraffvärdet ettOm motsvararen
straffska-ifängelse finnasbörellerdagsböter80 ävendagsböter, mer,

lan.

l avsnitt 12.10,3.vidareSe
2 kapitelvidare 14.bruk;privatinförsel förStraffstadgandet gäller även se
3 avsnitt 16.3.Se
4 1990/91 109:68Se s.prop.
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Det enligt vår uppfattning rimligtär skilja mellan det fall däratt
förarens underlåtenhet medföra dokumenten uppsåtligen ochatt görs
det fall där underlåtenheten beror slarv grov oaktsamhet. Av denna
anledning har såsom tidigare den uppsåtliga underlåtenhetennämnts
fått benämningen transportkontrollbrott, medan den culpösa underlå-
tenheten benämns transpoitkontrollförseelse. Begreppet haruppsåt
härvid betydelse det har beträffande underlåtenhetsbrottensamma som
i skattebrottslagen. Detta innebär det enhetliga uppsåtsrekvisitatt som
infördes 1996 års ändring skattebrottslagen användasskallgenom av

Vid transportkontrollbrott med hänsyn till gämingenstagen
dagsböterstraffvärde, eller fängelse i månader den lämpligastesex

påföljden; kontrollproblem uppstår ledsagardokumentenstora när
saknas, vilket också har i dem fuskar med skattersatts system av som
på detta område. En jämförelse kan också med brottgöras osantsom
intygande. För detta brott kan straffet bli böter eller fängelse i sex
månader Straffvårdet för gäming består i uppsåtligenattsom
underlåta medföra föreskrivna ledsagardokument under färdatt m.m.
och intygande torde detsamma.osant vara

Vad beträffar brottet oaktsamhet underlåta medföraatt attav grov
föreskrivna dokument, transportkontrollförseelse, straffetattanser
skall dagsböter. Detsamma gäller underlåtenheten påvara att starma
anmaning.

Beträffande skyldigheten legitimera sig eller styrkaatt sättannat
sin identitet bör straffet kunna penningböter. En jämförelse börvara
härvid med våra förslag i kapiteläven göras 16 angående skyldighet att
legitimera sig eller styrka sin identitet.sättannat

1Prop.1995/96: 170 tf.98s.
2 Det lägsta antalet dagsböter kan dömas för brott trettiout ett ärsom
dagsböter och det högsta antalet 150 dagsböter. Varje dagsbot fastställs tillär

visst belopp frän och med trettio tillett och med kr. Om det finnsettusen
särskilda skäl får dagsbotens belopp jämkas; minsta bötesbelopp dock 450är
kr kap.se 25 2 § BrB.
3 Osant intygande enligt kap.15 l l § BrB i intygär någon ellernär annan
urkund länmar uppgift han eller angelä-är annat änosann om vem om egna
genheter. Vidare föreligger intygande för skens skullnågonosant när upprättar

urkund rörande rättshandling. förutsättningEn dock intygandeten är att
medfört fara i bevishänseende.
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behörighet,Frågor12 om

mellansamverkan

myndigheter m.m.

beskattningsmyn-stå underPunktskattekontrollen skallFörslag:
tullmyndigheterskattemyndigheter ochdighetens ledning, Andra

genomförakontrollverksamhetenfår imedverka attgenom
Tjänstemän-räkning.beskattningsmyndighetenskontroller för

kontrollbefogenhe-har härvidvid dessa myndigheter sammanen
beskattningsmyndigheten. Polismyn-vidtjänstemännenter som

biträde vidbegäran lämnaKustbevakningen skalldighet och
kontroller.beskattningsmyndighetens

vidtjänstemanfårfordonAnmaning att stanna ges av
skattemyn-vidoch tjänstemanbeskattningsmyndigheten annan

beskattningsmyndighe-härtilldighet särskilt förordnats avsom
tullmyndig-vidfår också tjänstemanSådan anmaningten. ges av

områdenoch ihet i kontroll i hamnarmedverkar gränsnärasom
ochkontroll. Polismanvidpolisman biträdersamt av som

beskattnings-biträder vidtjänsteman vid Kustbevakningen som
fartyg.anmaningkontroll fårmyndighetens att stannage

Kustbevak-polismyndighet ellerellerUppgifter tull-som
punktskattekontrollförbehövsförfogar ochningen över som

tillhandahållasbegäranbeskattningsmyndighetensskall
sin verksamhetmyndigheter inyssnämndaOm någondenna. av

obeskattad,punktskattepliktig kanpåträffar antas varavara som
beskattningsmyndigheten.myndigheten underrättaskall genast

myndig-lämna depå begäranBeskattningsmyndigheten skall
beskattningsmyndighe-vidi biträdermedverkar ellerheter som

punktskat-innehållet iuppgiftellerkontroller utdragtens omur
punktskattekontrollen.förtekontrollregistret det behövsom

uppgifter utförandeskattemyndighet, iTjänstemän avvars
beträf-ärendenhandläggninglokalkontroller,ochtransport- av

deeller utövandeskatteförverkandeskattebeslag ellerfande av
lagförslagetkap. lkontrollbefogenheterna enligt 4 §särskilda

punktskattekontrollregistret.tillfår terminalåtkomstingår, ha
upplagsha-beskattningsmyndighetenTjänsteman prövarsom
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registrerade får ha tenninalåtkomst tillsamt varumottagarevare
vissa uppgifter. Slutligen får tjänsteman vid USC ha terminalåt-
komst till registret.

Förare eller befälhavare till skallägaresamt varor som
kontrolleras skall stå för kostnaderna för förfarandet vid tran-
sportkontroller. Den eller innehar nyttjanderätt till denägersom
plats där lokalkontroll till skallgörs ägarensamt varor som
kontrolleras skall stå för kostnaderna för förfarandet vid lokal-
kontroller. Statens kostnader för förvar vid omhändertagande
och skattebeslag skall den förvarad punkt-ersättas ägerav som
skattepliktig Skyldighet för kostnadernaersättaatt statenvara.
får efterges helt eller delvis framstårdet oskäligt taattom som

ersättning.ut
Bestämmelserna omprövning i kap.4 3-12 ochLPP§§om

överklagande kap.i 8 LPP gäller i tillämpliga delar beslut om
transporttillägg. Beträffande omprövning och överklagande av
beslut omhändertagande och beslut angående kostnadernaom
för förfarandet gäller bestämmelserna i 23-25 och 27och§§
28 förvaltningslagen.§§

12.1 Nuvarande bestämmelser

12.1.1 Inledning

Regeringen har i sin skrivelse 1994/952217 strategipresenterat en
för komma till med den mycket ekonomiska brottslig-att rätta stora
het brett sig i samhället. Vårt uppdrag viktigt delmo-ut är ettsom

i denna strategi. Enligt regeringens skrivelse skattekontrollenment är
grundstenama i den kontroll syftar till förebygga denatten av som

ekonomiska brottsligheten. Strategin innebär bla. skattekontrollenatt
skall stärkas och effektiviseras. De myndigheter på olika sätt ärsom
inblandade i skattekontrollen skall utveckla strategiergemensamma
och samarbete. De skall bygga informationsutbyte ochannat ettupp

kontrollaktioner. Arbetssättengöra skallgemensamma vara
förebyggande och problemorienterade. Myndigheterna förväntas
överhuvudtaget arbeta i samverkan; detta enligt regeringensnära är
uppfattning nödvändigt för skall kunna förebygga ochatt man
ingripa den ekonomiska brottsligheten effektivtmot ett sätt.

I Se regeringens skrivelse 1996/97:49.även
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vidbeaktasprincipergrundläggandedessaviktigtDet attär
punktskattekontrollema. Det ärförorganisationenutfominingen av

organisationenbestämmelsernaviktigtemellertid lika att om
rättssäkerhetsgarantier.tillräckligainnehåller

hurförredogörelseinledningsvisavsnitt lämnasdettaI en
omprövnings-gällandeåtergesVidarei dag.organisationen utser

relevantaDärpå berörspunlctskatteområdet.bestämmelser
Därefterfordon.myndighetersbestämmelser rätt att stoppaom

mellaninfonnationsutbytettill viktenhänsynmedbehandlas, attav
sekretess-relevantatillfredsställande,fungerarmyndigheter

bestämmelser.
medföraförväntaskanlokalkontrollåtgärdemaochTransport-

förekommaockså kunnatorde attslag. Detolikakostnader av
Vidskada.ekonomiskenskild lidermedföråtgärderna att
ochkostnads-bestämmelservilkabedömningen omav
ochbeträffandegällabör transport-skadeståndsansvar som

bestämmelsermed dejämförelsebörlokalkontroller göras somm.m.
anledningocksådockfinnsskattelagstiftning. Det attövriggäller i

andrakontrollåtgärderliknandegällerde reglerbeakta som
avslutningsvisavsnittdettaiDärför lämnasrättsområden. en

ochkostnads-bestämmelserför relevantaredogörelse om
skadeståndsansvar.

Beskattningsmyndigheten12. l

länDalarnasSkattemyndigheten iframgårLPPkap. 5Av l § att
gällerdetbeskattningbeslutaskall närmyndighetdenär omsom

Dalarnas läniSkattemyndigheten ärLTS.LAS ochLSE,bl.a.
dessabeträffande bl.a.riketför helabeskattningsmyndighetsåledes

depunktskattefrågomahandhaspraktiskt ettpunktskatter. Rent avav
nämligenSkattemyndigheten,underskattekontorlokala sorterarsom

harSSK. rikstäckande. ManförlitettämligenKontoret attär vara
tvåkontorschef,förutomfördeladeanställdafast78 personer -
denskattenheter,tvåadministrationochexpertfunktioner varav-

tobaksvaror.ochalkoholvarorenergi,punktskattemahandharena

RSVutredning inomnärvarandeför pågårdetkanDet attnämnas en
skallSlutrapportskatteförvaltningen.regionindelningbeträffande aven

kommakani dennaFörslagenoktober 1997.den 31 rapportlämnas senast
organisationen hos SSK.påverkaatt m.m.
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Den årliga skatteuppbörden mycket underär 1995stor;
uppgick uppbörden på enbart alkohol, tobak och bränslen till 53över

kronor.miljarder Den totala punktskatteuppbörden uppgick till
dryga 67 miljarder kronor.

12. 1 Transportkontrollema

De kontroller med stöd transportkontrollagengörs ärsom av
skattekontroller, syfte beskattningsmyndighetenär attvars ge
underlag för beslut beskattning. Behörigheten fatta beslutattom
enligt lagen har också lagts på beskattningsmyndigheten, som
dessutom enligt 12 transportkontrollagen§ har möjlighet att- -
delegera beslutsbefogenheten för visst ärende eller viss grupp av

skattemyndighetz.ärenden till annan
I praktiken handhas kontrollerna enligt transportkontrollagen av
punktskatterevisorer vid skattemyndighetema i Stockholms,
Göteborgs och Bohus, Skåne Dalarnas län. Avsikten påsamt är att
sikt bygga mobila kontrollenheter. Personal till dessa skall enligtupp
uppgifter från företrädare för SSK rekryteras bland ärpersoner som

utföra den kontrollåtgärder bliratt aktuella vidtypvana av som
transportkontroller, såsom stoppande fordon och genomsökandeav

laster lastbilsflak eller i containrar. I nuläget har dock deav
skattetjänstemän skall utföra kontrollerna inte någon sådansom

bortsett från den erfarenhet de fått medverkan i devana, genom
kontroller gjorts sedantransport- den julil 1996.som

Beskattningsmyndigheten har möjlighet få hjälp medatt
genomförandet transportkontrollema. Av första13 § stycketav
transportkontrollagen framgår polisen på begäran skall lämnaatt
biträde vid genomförandet kontroll enligt lagen föraresamt attav av
transportmedel skyldig polismansär amnaning. Avatt stanna
andra stycket lagmm framgår tullmyndighet skallattsamma
medverka i beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet attgenom

kontroll i område.utöva Tullmyndighetengränsnära har härvid
befogenheter den har enligt inregränslagensamma som

1 Öl miljarder3,1 kronor, vin miljarder2,9 kronor, spritdiyckei 5,5ca ca ca
miljarder kronor, tobak 7,2 miljarder kronor och bränslen 34,2ca ca
miljarder kronor varav 22,8 miljarder kronor bensin.ca avser2 Se vidare avsnitt 12.2.
3 Se avsnitt 5.5.6.



behörighet... 399FrågorSOU 1997:86 om

anförs itransportkontrollervidmedverkanpolisensBeträffande
följbl.a.transportkontrollagentillförarbetena

kontrollen.vidmedverkautsträckningbörPolisen... i viss
kontrolleffektivtillmöjligheternaökarmedverkanPolisens en

1984:387polislagenbefogenheter ieftersom vissa angessom
andraheltocksåharPolisenanvändning.tillkommakan

brottsmisstanke.vidskatteförvaltningenbefogenheter än

inte. Detpolislagenenligtbefogenheter nämnsExakt vilka avsessom
dethörpolislagenEnligt 52 §följande.dockåsyftas torde varasom

ankommerverksamhetdenfullgörauppgiftertill polisens att som
framgårpolislagenAv 10bestämmelser. § attsärskildaenligtpolisen

våldanvändauppgifter f°ardessabl.a.fullgörandetvidpolisen av
lämnandevidpoliseninnebärDettaomständigheter.under vissa att

våldanvändafårtransportkontrollagenenligtbiträde 13 § omav
uppfyllda.polislageni 10förutsättningarna § är

begäranmedverkapolisenskall attSom nämnts genomovan
medverkatullen skall utövakontrollen, medan attvidbiträda genom

förolika formersåledesharområden. I lagenikontroll gränsnära
de harkommerTill dettaföreskrivits.medverkan attmyndigheternas

härlederpolisenkontrollerna;vidbefogenhetergåendeolika långt
frånsinahärledertullenmedanfrån polislagenbefogenhetersina

hand,befogenhetnågonhar intePoliseninregränslagen. att egen
Polisenkontroller.utföradeltar,beskattningsmyndighetenutan att

självakontrollåtgärderandra änutföravisserligenkan även
genomsökningexempelvissåsomfordonet,stoppandet avav

beskattningsmyndighetensvidbiträdedå endastfordonet, sommen
självständigt,kontrollensidan, kanå andraTullen,kontroll. utöva

områden.iendast gränsnäramen
beslutfattakantullmyndighetellerpolis-Varken om

förordnatsdockhartulltjänstemänantaltransporttillägg. Ett av
transporttilläggbeslutfatta motbeskattningsmyndigheten att om

tillfällendevidräkningbeskattningsmyndighetensförförare
kontrollerna.vidinteskattetj närvararänstemän

inleddes den lmed tullensamarbeteBeskattningsmyndighetens
kraft.iträddetransportkontrollagensamtidigtjuli 1996, som

från deuppgiftersamstämmigaenligtfungerarSamarbetet
tullenbeskattningsmyndighetensåvälförföreträdare somsom

projektfonn;ibedrivsVerksamhetenväl.med mycketkontaktvarit i
juni 1997.med den 30ochfram tillpågårprojektnuvarande

1 15.1995/96:197Prop.
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Verksamheten koncentrerad till fyraär områden, nämligen nordöstra
Norrland, Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontrollerna bådegörs
i hamnar och utmed i det området.vägar Samfälldagränsnära
kontroller, där personal från såväl beskattningsmyndigheten som
tullmyndighet deltar, sker månatligen. Däremellan tullengör
transportkontroller inom för sin vanliga verksamhet. Man harramen
vidare inrättat jourtelefonnummer vid SSK tjänstemännenett utesom
på fältet både skattetjänstemän och tulltjänstemän kan ringa- -
dygnet nmt.

De för transportkontroll får RSVstoppas framtagensom en av
informationsbroschyr innehåller kortfattad information påsom
svenska, finska, engelska, franska och tyska. Föraren upplyses om
kontrollens syfte, vad beskattningsmyndigheten får undersöka och
vad han förare har för skyldigheter. Han upplyses ocksåsom attom
transporttillägg påförs han inte direkt kan visa de dokumentom som
efterfrågas och transporttillägget undanröjs de aktuellaattom om
dokumenten kommer till beskattningsmyndigheten. Förarensenare
får också han skall vända sig för ytterligareveta upplysningarvart

med stöd vilken lag kontrollen utförs.samt av
Beskattningsmyndighetens samarbete med polisen har påbörjats

under vintern 1996.

12.2 Möjligheten överflytta ärendenatt

Som har behörighetennämnts fatta beslut enligtattovan
transportkontrollagen lagts beskattningsmyndigheten. Enligt
12 § andra stycket transportkontrollagen får dock
beskattningsmyndigheten uppdra skattemyndighet i visstattannan
ärende eller i viss ärenden fatta beslut i dess ställe. lgrupp av
förarbetena följande.till lagen uttalas i denna del bl.a.

I paragrafen beskattningsmyndigheten uppdra åträttges att
skattemyndighet ärende elleri visstatt vissannan grupp av

ärenden fatta beslut dess ställe med stödi lagen.av
Begränsningen till ärende ellervisst ärenden harviss grupp av
tillkommit för klargöra beskattningsmyndighetenatt att inte
tillagts normgivningsbefogenheter. För snabba kontrolleratt i
hela landet skall möjliga kan begränsning till vissavara en

lProp. 1995/96:197 20.s.



behörighet... 401FrågorSOU 1997:86 om

Beskattningsmyndighetenlagen.skattemyndigheter iinte göras
Skattemyndighetentill den andrauppdragetkunna begränsabör

den det§§ månochkontroller enligt 5till 4 isamtatt avse
enligt Frågantransporttillägg 7påförandelämpligtbedöms av

endast§ torde dockenligt 6transporttilläggpåförande avom
Medefterföljande utredning.sällan kunna avgöras utan en

falltransporttillägget dessatill ochhänsyn detta i är näraatt
oftatorde detbeskattningsbeslutetsjälvaknutet till inte vara

fall.dessabeslutsbefogenheternaöverföraaktuellt iatt

harärendenvissärende ellerBegränsningen till visst grupp av
beskattningsmyndigheten intetillkommit för klargörasåledes attatt

stånämligenskullenonngivningsbefogenheter. Dettatilldelatshar
föreskriftermeddelasRFEnligt kap. 3grundlagen. 8 §i strid mot

gällerdet allmänna,enskilda ochförhållandet mellan somom
enskildasingrepp ieller i övrigtåtaganden för enskilda avser

Sådanlag.förhållanden,ekonomiskapersonliga eller genom
räknasTill dessatillföreskrifter skattföreskrift bl.a. staten.är om

exempelvisskattebestämmelsermateriellaendastinte ävenutan
skall utgåskattenskattskyldig, hurbestämmelser är omsomom vem

ochtaxerings-förgrundernastorlekoch skattens samtom
uppbördsförfarandet

. skattemyndighet haruppdrag tillMöjligheten lämnaatt annan
beskattningsmyndigheten;framgått använts avovansom

BohusGöteborgs ochStockholms,iSkattemyndighetema samt
beskattningsmyndigheten.uppdragSkåne har fåttlän av

beslutkantransportkontrollagenbestämmelser inuvarandeEnligt
förvaltningsdomstol;allmänhostransporttillägg överklagasom

förslag godtasOm våraöverklagas.får intebeslut enligt lagenövriga
kunnatransporttillägg,beslutflesta besluten, bl.a.dekommer attom

allmännaEnligt deförvaltningsdomstol.allmänprövas av
den länsrättskall beslutenbeträffande forumprinciperna prövas av

prövats innebäratordeDettaärendet förstdomkretsinom attvars
myndighet till vilketdomkrets deninomlänsrätt,det denär vars

prövningen.skallbefinner sig,överlämnatsärendet görasom
myndighets beslutöverklagamöjlighetenbeträffarVad attatt

oklart. Eftersomrättslägetmyndighettillärendeöverlämna ärannan
beskattningsmyndighetenbeslutandra äni lagendet att avanges

ifrågasättaskan detfår överklagas,intebeslut transporttillägg omom
kanöverklagas. Detöverhuvudtaget kanbeslut nämnassådant attett

l Ragnemalm, 174.exempelvis Petrén ochSe s.
2 vidare avsnitt 13.3.Se
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oklarhet föreligger beträffande ärendensamma om
inkomsttaxeringar; det förefaller inte finnas någon möjlighet att
överklaga skattemyndighets beslut taxeringslagen.enligt 2 kap. 2 §

12.3 Omprövningsinstitutet

Den allmänna bestämmelsen myndigheters omprövning beslutom av
finns i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen27 § skall en
myndighet, den finner beslut den meddelat förstaatt ettom som som
instans uppenbart oriktigtär grund omständigheter ellerav nya av
någon anledning, ändra beslutet. En förutsättning dockärannan att
ändringen kan ske snabbt och enkelt och den blir till nackdelutan att
för någon enskild Denna omprövningsskyldighet gällerpart. även om
beslutet överklagas. Omprövning skall dock inte ske denom som
överklagat beslutet yrkar beslutet tills vidare inte skall gällaatt
inhibition. Skyldigheten gäller inte, myndighetenomprövaatt om
har överlämnat handlingarna i ärendet till högre instans elleren om
det i fall finns särskilda skäl myndighetenannat ändrarmot att
beslutet. På skatteområdet finns särskilda bestämmelser om
omprövning.

Enligt 28 förvaltningslagen§ förfaller överklagandeett av en
myndighets beslut, myndigheten själv ändrar beslutet såom som
klaganden begär. Om myndigheten ändrar beslutet sätt änannat
klaganden begär, skall överklagandet omfatta det beslutet,anses nya

inte avvisning skall ske enligt 24om
De bestämmelser för omprövning gäller beslutsom om

punktskatter LPPZ.finns i 4 kap. 3-12 Enligt 15 §
transportkontrollagen gäller dessa bestämmelser i tillämpliga delar

transporttillägg3.beslut om

1 Enligt kap.2 2 § tredje stycket taxeringslagen har skattemyndighet
möjlighet under vissa förhållanden uppdraatt skattemyndighetåt attannan
fatta beslut i dess ställe. I 6 kap. 1 § lag vilkasamma anges
skattemyndighetsbeslut kan överklagas, nämligen taxeringsbeslut ochsom
beslut avvisa begäran omprövningatt taxeringsbeslut.en om av2 I detta avsnitt beskrivs förfarandet beträffande punktskatter i allmänhet.
Således gäller betämmelsema andra punktskatter punktskattemaäven påän
det harmoniserade omrâdet.
3Transpoittillägg enligt l §1 transpoitkontrollagentas ut sättsamma som
skatt enligt 5 kap. LPP.
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beskattningsmyndighetenkap. skallEnligt 3 LPP ompröva4 § ett
beskattningenbetydelse förfråga kan habeskattningsbeslut i en som

skäl.finns andradetellerskattskyldige begär detden omom
överklagatskattskyldige harskall också ske denOmprövning ettnär

beskattningsbeslutl. f°ar avstå frånBeskattningsmyndigheten att
mindrefrågaendastbeslut detinitiativ är ettomprövaeget ett omom
får inteförvaltningsdomstolfråga avgjorts allmänbelopp. En som av

omprövas
omprövningskattskyldigs begäranskallEnligt kap. LPP4 4 § om

beskattningsmyndigheteninkommit tillskall haskriftligt; dengöras
kalenderår under vilketutgången detsjätte året eftersenast av

skatteredovisningen integått eller,beskattningsåret har närut avser
Omhar inträffat.händelsenskattepliktigaredovisningsperioder, den

månader företvåhan inte inomskattskyldige sannoliktden gör att
beskattningsbesluttid fått kännedomutgången nyssnämnda ettomav

uppgiftmedhandlingnackdel ellertill hansär omannansom
hanförutsattomprövning,ändå begäraskattens storlek, f°ar han att

sådan kännedom.han fickmånader från den daginom tvådetgör
omprövning i tidingivit begäranOm skattskyldigeden rätt menom

för tilli ställetförvaltningsdomstolallmäntill en
skall dåSkrivelsenfår ärendetbeskattningsmyndigheten, prövas.

dag dåuppgift denmyndigheten medöversändas tillomedelbart om
till domstolen.handlingen kom in

fallbeskattningsmyndigheten i deframgårkap. LPPAv 4 4 § atta
denundertecknadinte egenhändigtomprövningbegäran är aven om

föreläggandeombud, får utfärdaskattskyldige eller hans attett om
inteomprövningvidskeundertecknande skall äventyr att annars

gors.
beslutsjälvmantbeskattningsmyndighetenI de fall omprövar ett

till denomprövningsbeslutenligt kap.får, 4 5 LPP,§ ärsom
utgångenåret efterunder sjätteskattskyldi fördel meddelas senastges
eller,har gåttbeskattningsåretkalenderår under vilketdet ut omav

redovisningsperioder, denskatteredovisningen inte avser
omprövningsbeslutsådantinträffat. Ettskattepliktiga händelsen har

föranledsdettidfår meddelas efter dennaäven avom
eller allmänbeskattningsbeslutbeskattningsmyndighetens

framgår 8 kap. LPP.Detta 4 §av
2 framgår kap. b §regel 4 4dock undantag från dennaDet finns ett avsom

beslutavgjorts eller kammarrättfråga läns-LPP; genom somsom aven
rättstillämpningenavviker frånkrañ får beslutetvunnit laga omprövas om

härefter.regeringsrättsavgörande har meddelatsi ett som
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förvaltningsdomstols beslut i mål skatt enligt LPP avseendeom
redovisningsperiod eller skattskyldig.annan annan

Enligt kap.4 6 första§ stycket LPP får omprövningsbeslutett
till nackdel för den skattskyldige,är i fall iutomsom som avses

andra stycket och i 7 och 8 inte§§, meddelas under andraänsenare
året efter utgången det kalenderår under vilket beskattningsåretav
har gått eller, skatteredovisningen inteut om avser
redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.
Enligt andra stycket i lagmm får omprövningsbeslutettsamma som

till den skattskyldigesär nackdel meddelas efter utgången av ovan
angivna tid den skattskyldige inte har givit in deklaration tid.iom

sådantEtt omprövningsbeslut får meddelas inom år från den dagett
deklarationen inkom till beskattningsmyndigheten, dock undersenast
sjätte året efter utgången det kalenderår under vilketav
beskattningsåret har gått eller, skatteredovisningen inteut om avser
redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

kap.I 4 6 12 LPP finns bestämmelser efterbeskattning.a om-
Av lydelsen kap.7 7 LPP torde kunna§ dendra slutsatsen attav man
lagens bestämmelser omprövning och således ocksåom om
efterbeskattning tillämpliga beträffande beslutär skattetillägg.om
Därför torde det så dessa bestämmelser skall användas iattvara -
tillämpliga delar beträffande beslut transporttillägg.även om-

Om förutsättningar för efterbeskattning föreligger, får
beskattningsmyndigheten under vissa förutsättningar och visst sätt
meddela omprövningsbeslut till nackdel för denett ärsom
skattskyldige efter utgången den tid i första6 stycket.§av som anges

Enligt kap.4 7 fårLPP efterbeskattning§ ske denom
skattskyldige

i deklaration eller på under förfarandet lämnat oriktigsättannat-
uppgift till ledning för beslut rörande beskattningen,

lämnat oriktig uppgift i mål skatt,om-
underlåtit lämna deklaration eller infordrad uppgift, elleratt-
underlåtit tillhandahålla begärtatt varuprov,-

och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett
beskattningsbeslut blivit felaktigt eller inte fattats. Efterbeskattning
får ske vid rättelse felräkning,även misskrivning eller annatav
uppenbart förbiseende och ändring föranleds beslutnär en av som

stycketl.i andra5 §avses

1 Det vill myndighets beskattningsbeslut eller allmän förvaltnings-säga
domstols beslut i mål punktskatt avseende redovisningsperiodom annan
eller skattskyldig.annan
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efterbeskattningfår änannatkap. 8 LPPEnligt 4 § avsersom
skestycket endastandraföranleds 5 §beslutomprövning avsomav

f°ar inteEfterbeskattningbetydelse.någonbeloppden avavserom
framståskulleomständigheternatillmed hänsynbeslutetske somom

fattattidigarebeskattningsmyndighetenoskäligt elleruppenbart om
fråga.avseendeefterbeskattningbeslut sammaom

beskattnings-tidvilkeninomframgårkap. LPP4 9 §Av
Tidfristenmeddelas.skallefterbeskattningbeslutmyndighetens om

dendensammaprincipefterbeskattning iför beslut är somsomom
dennafrånundantagdockfinnsi 10 12 §§i kap 5 LPP;4 §anges -

huvudregel.
enligtefterbeskattning 7 §får beslutkap. LPPEnligt 10 §4 om

i 9 §den tideftermeddelasandra stycket 2 även menangessom
Beslutändringen.föranlederbeslutefter detmånadersenast somsex

omprövningsbeslutuppgift ioriktiggrundefterbeskattning avom
i 9 §tidefter denmeddelasfårmål skatteller menangessomom

dåmånaddenutgångenfråninom ettsenast av
ellerärendetbeslut idomstolensellerbeskattningsmyndighetens

kraft.vunnit lagamålet har
skattskyldigedå densituationenbehandlarLPPkap. 124 § -

underrättelsedelgivitsjuridiskaochbåde fysiska ompersoner -
förstalagrummetsEnligtpunktskatter.avseendebrottmisstanke om

meddela beslutbeskattningsmyndighetenfår så skettstycke omom
skattepliktigaredovisningsperiod eller dendenefterbeskattning för

angiven tid.i 9utgången §efterbrottethändelse även avavsersom
påföljdskattskyldigeådöma denförtidengällerDetsamma attom

enligt §beslut 14förlängtsharbrottför sådant agenom
rättelsefrivilligskattebrottslagen vidtagitskattskyldigedeneller

meddelasskattebrottslagen falli dessaskallBeslutetenligt 12 §
angivnade därdå någonkalenderåret efter detföre utgången avav
rättelse,frivilligfrågadå detvidtogs, eller,förståtgärderna är om

1 förmisstänksdå densituationerdeskattebrottslagen§14 somavsera
grundstämning på pådelgesskattebrott inte kunnatellerskattebrott grovt

uppehållithanklarläggasinte kanhemvist och detsaknar känthan varattav
inte haroch detrikethemvist inomanträffas käntkunnatsig, han inte påatt

sighållithandet kansiguppehållithan attklarläggas antaskunnat samtvar
utomlands.vistatsstadigvarandehareller hanundan att

2 lederåtgärdvidtarfrivilligtlyder: Denskattebrottslagen12 § somsom
med belopp,återbetalasellertillgodoräknaspåföras, rättskatten kantill att

frivilligtdenförinträderenligt §I 0till Ansvar intedöms inte somansvara
bokförings-bl.a.gällerdär " 10 §skyldighetuppfyller avses.som

skyldighet.
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före utgången kalenderåret efter det rättelsen vidtogs. Har denattav
skattskyldige avlidit skall dock beslut efterbeskattning meddelasom
inom månader från dödsfallet.sex

Beslut efterbeskattning vid misstanke brott skall, iom utomom
fall i 12 skattebrottslagen,§ undanröjas beskattnings-som avses av
myndigheten åtal inte väckts på grundval den förundersökningom av

föranlett underrättelsen brottsmisstanke eller beslutetsom om om
tidsförlängning eller, åtal har väckts, åtalet läggs ned eller inteom
bifalls till någon del.

12.4 Bestämmelser överklagandeom

I 23-25 förvaltningslagen§§ finns bestämmelser överklagandeom
myndighets beslut.av
Enligt 23 förvaltningslagen§ skall beslut överklagas skriftligt;ett

skrivelsen skall till den myndighet meddelat beslutet.ges som
Överklagandet skall ha inkommit till myndigheten inom veckortre
från den dag då klaganden fick del beslutet.av

I 24 förvaltningslagen finns§ bestämmelser rättidsprövning.om
Det den myndighet meddelat det överklagadeär beslutetsom som
skall skrivelsen med överklagandet inkommitpröva i tid. Omrättom
skrivelsen har inkommit för skall myndigheten avvisa den,sent om
inte förseningen beror på myndigheten lämnat klagandenatt en
felaktig besvärshänvisning. Skrivelsen skall inte heller avvisas om
den inom överklagandetiden inkommit till den myndighet skallsom

överklagandet.pröva
Om skrivelsen inte avvisas skall enligt 25 förvaltningslagen§

den myndighet meddelat det överklagade beslutet överlämnasom
skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som
skall överklagandet.pröva

De bestämmelser överklagande gäller beslutom som om
punktskatt återfinns i kap.8 LPP.

Av kap.8 2 LPP framgår§ skattskyldigs överklagande skallatt
ha inkommit inom år efter utgången det kalenderår undersex av
vilket beskattningsåret gått eller, skatteredovisningen intenärut

redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen haravser
inträffat. Om beskattningsbeslutet har meddelats efter den juni30
sjätte året efter det kalenderår under vilket det beskattningsår som
beslutet har gått eller, skatteredovisningen intenärutavser avser
redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat och
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oktoberutgångenefterbeslutetfått delharskattskyldigeden avav
frånmånadertvåin inomdock kommaöverklagandetfårår,samma

beslutet.fick delskattskyldigedå denden dag av
Deträttidsprövning. ärbestämmelserfinnsLPPkap. 3 §I 8 om

prövningen.Omskallbeskattningsmyndigheten görasom
avvisas,skall detinkommit förharöverklagandet sent om

givit denbeskattningsmyndighetenpåberorinteförseningen att
Överklagandet inteskallbesvärshänvisning.felaktigskattskyldige en

tillinkommitharöverklagandetidendet inomavvisasheller om
förvaltningsdomstol.allmän

beskattningsmyndigheten omprövaskall genastEnligt 8 kap. 4 §
enligtavvisasskallinteöverklagandetbeslutet,överklagadedet om

Ettkap. 3enligt 4föreliggerinteomprövninghindereller3 § mot
beslutetändrarbeskattningsmyndighetenförfaller,överklagande om

påbeslutetändrarmyndighetenOmskattskyldige begär.denså som
överklagandetskallbegär,skattskyldigeden ansesänsättannat

skallhärför,skälfinnsdetOmbeslutet.detomfatta nya
tillfälleskattskyldigeden attlämnabeskattningsmyndigheten

överklagandet.återkalla
beskattnings-skallförfaller,elleravvisasöverklagandet inteOm

ärendetihandlingarnaöverlämnaLPPenligt 8 kap. 5 §myndigheten
till länsrätten.

detförtidsfristenbestämmelserfinnsLPPkap. 6I 8 § om
Överklagande allmännadetRSV elleröverklagande.allmännas av

gällerenligt kap.4tidsfristinomkommit inhaskallombudet som
beskattningsmyndigheteninitiativomprövningbeslutför avom

detdagfrån denmånadertvåinomsådan tideftereller men
Överklagas omprövningsbeslutmeddelades.beslutet ettöverklagade

skattskyldigestill denändringyrkasochefterbeskattningavsersom
frånmånadertvåkommit inomhaöverklagandetskallnackdel,

ombudetallmännaeller detRSVOmmeddelades.beslutetden dag
föranledd talanskall däravbeskattningsbeslut,överklagathar omett

samtidigt.förasavgiftsärskild
10 24 §§i kap.6bestämmelsernaframgårLPPkap. 9Av 8 § att -

dessaienligt LPP;målfördelartillämpligaigällertaxeringslagen
ochlänsrättsöverklagandebestämmelserfinnsparagrafer avom

handläggningochallmännaför detföreträdarebeslut,kammarrätts
domstol.vid
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12.5 Något myndigheters befogenhetom

ochatt stoppa transport-personer
medel

Det finns i polislagen inte någon bestämmelse polismans rätt attom
fordon. Det överhuvudtaget inte i någonstoppa lagstiftningsynes

finnas någon sådan bestämmelse, med undantag för transport-
kontrollagen se avsnitt 5.4.8. De bestämmelser återfinns bl.a.som
i 8 och 9 vägtrafikkungörelsen§§ beträffande trafikants skyldighet

lyda polismans anvisning elleratt tecken denatt stanna av som av
myndighet förordnats kontrollera fordon eller förare, riktar tillsigatt
trafrkantema och inte kunna grund för polisiärautgöraanses
befogenheter fordon. Samtidigt finns det i flertalatt stoppa lagarett
bestämmelser polismyndighet kontroll fordon och förare,om av
såsom i bilregisterkungörelsen, vägtrafikkungörelsen, körkortslagen,
väg-trafikskattelagen bilförbudloch lagen tillfälligaom

Enligt 58 tullagen§ förare eller befälhavare påär transportmedel
står under tullkontroll skyldig använda anvisad eller led,att vägsom

medföra passhandling för transportmedletatt och dess last och att
tullmyndighets amnaning. Tullmyndighetenstanna får också

förbjuda föraren eller befälhavaren uppehåll under inomgöraatt resa
det svenska tullområdet, eller tullmyndighetens medgivandeatt utan
ankomma eller avgå med transportmedlet beträda ellersamt att

Ävenlämna och lossa eller lasta transportmedlet. då intetransporten
står under tullkontroll föraren eller befälhavaren skyldigär att stanna
på tullmyndighetens anmaning. Sådan anmaning får det finnsnärges
anledning anmälningsskyldighet för honom föreligger enligtanta att
tullagstiftningen. Anvisning, anmaning och förbud enligt får58 §
överhuvudtaget meddelas endast det behövs för möjliggöraattom
Tullverkets övervakning och kontroll import eller och inteexportav

vad nödvändigt förutöver detta ändamål.ärsom
Om det behövs för möjliggöra Tullverkets övervakning ochatt

kontroll import eller får tullmyndighet enligtexportav av varor en
61 tullagen§ preja fartyg inom det svenska tullområdet. Vidare får
tullmyndigheten inbringa fartyg till plats inom det svenskaett en
tullornrådet fartyget i fråga under mellan inom EG:sorterom resa

1 Polisrättsutredningen har i sitt delbetänkande SOU 1993:60 s.227 upp-
märksammat frånvaron bestämmelser polismans fordonrätt att stoppaav om

föreslåroch bestämmelser skall införas.att



behörighet... 409FrågorSOU 1997:86 om

kursfrån sinavvikeroch därvidområdetullonrråde lämnar detta rätta
anmaningOmföreligger.skältvingandenöd eller annatutan att en

anledningsärskildfinnseller detinte anta attkan att enomges
inbringandeförsvåraförhindra ellerskulleanmaning avsevärt ett av

anmaning.föregåendefår det inbringasfartyget, utan
enligtocksåtransportmedel finnsochRätt att stoppa personer

lyder:stycket inregränslagen,5 första§ som

tulltjänstemansskyldig på anmaninochVar är att stanna enen
fårSådan anmaning ges

Sverige fråntillsamband medomedelbartden inresa ettisom
landsådanttillfrån SverigevidEU-land eller ettutresaannat

det behövsnärhetomedelbarbefinner gränspassage,isig omav
kontroll 7möjliggöra sådan iför att avsessom

landgränsinvid Sverigesantrafas trakternaden ettmotisom
ellernärhetenellereller kuster, inomEU-land, iannat av

medtrafkförbindelsedirektområde harellerflygplats annat som
medförhananledningEU-land, det finns anta att enannatett om

anmälnings-fullgjorthanoch3 sinintei attavsessomvara
skyldighet enligt 4

endastfårinregränslagenstycket 2enligt förstaanmaning 5 §En ges
lag ochenligt 7kontroll §möjliggörabehövs fördet att sammaom

ändamål. Dennödvändigt för dettavadfår inte ärutöver somsom
påskallinregränslagen,enligt 5 §skyldigär att stanna en

devisauppgifter ochdebegäran lämnatulltjänstemans upp
dettainregränslagen;kontroll enligt 7för §behövshandlingar som

lag.framgår 6 §av samma
framgårfartyg. DettabefogenhetharKustbevakningen att stoppa
polisiärvidmedverkanKustbevakningensbl.a. lagen4 § omav

övervakning.
förstaenligt 13 §transportkontrollagenkontroller enligtVid är

skyldigtransportmedelförareden lagenstycket att stannaav
tull-skyldigocksåanmaning. Förarepolismans att stannaär

området;sker i detdå kontrollanmaning gränsnäratjänstemans
tullmyndighetenshärledsfordondenna rätt att stoppa ur

inregränslagen.befogenheter enligt

1 inomeller skeutländskt fartygfår inteinbringande fartygEtt ettavseav
den andraavtal medmedges enligtdet intevattenomrâde,stats omannan

staten.
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12.6 Sekretess mellan myndigheter mm.

l2.6.l Allmänt myndighetssekretessom

Enligt kap.2 har varjel TF svensk medborgare§ delrätt att taga av
allmänna handlingar. Denna rättighet får dock enligt kap.2 2 första§
stycket TF begränsas det påkallat med hänsyn till vissa, iärom
paragrafen angivna intressen. Begränsning får exempelvis ske detom

påkallat med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion,är
kontroll eller tillsyn, intresset förebygga eller beivra brott,attannan
det allmännas ekonomiska intresse och skyddet för enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden.

Enligt kap.2 andra stycket2 skall§ TF begränsning rätten attav
del allmänna handlingar angivas i bestämmelse ita av noga en

särskild lag eller, så i visst fall befinnes lämpligare, i lagom annan
vartill den särskilda lagen hänvisar.

sekretesslagenI 1980: 100 finns bestämmelser begränsningarom
del allmänna handlingar.rätten att taav av

Enligt 4 kap. 2 sekretesslagen gäller§ sekretess bl.a. för uppgift
hänför sig till pågående granskning för kontroll beträffande skattsom

eller avgift till eller kommun, det med hänsyn till syftetstaten om
med kontrollen synnerlig vikt uppgiften inte uppenbaras förär attav
den kontrollensom avser.

Enligt 9 kap. l sekretesslagen§ gäller sekretess i myndighets
verksamhet, bestämmande skatt ellersom avser av som avser
taxering eller i övrigt fastställande underlag för bestämmandeav av
skatt, för uppgift enskilds personliga eller ekonomiskaom
förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet

förande eller register iuttagsom avser av ur som avses
skatteregisterlagen för uppgift har tillförts sådant register.som
Denna sekretess gäller någramed få här inte aktuella undantag- -
inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms
eller underlag för bestämmande skatt fastställs.av

Enligt kap.9 2 sekretesslagen gäller sekretess bl.a.§ i särskilt
ärende revision eller kontroll i fråga skatt, tull ellerom annan om
avgift verksamhet tullkontroll och intesamt annan som avser som
faller under kap.9 för uppgiftl enskilds personliga ellerom

beslut.ekonomiska förhållanden. Denna sekretess gäller Denäven

1Utom beslut i ärende kompensation för eller återbetalning skatt ellerom av
ärende anstånd med erläggande skatt.om av
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lokalkontrollverksamhetenföreslagna och tordetransport-av oss
falla under denna bestämmelse.

sekretesslagen absolutSekretessen enligt kap. och9 l 2 §§ är
inte något skaderekvisit.såvitt skatteförvaltningen; det finnsavser

står klart uppgiftenUppgift hos tullverket får lämnas det attut om
skada ellerkan röjas den enskilde liderutan att men.

enskildsEnligt kap. gäller sekretess för uppgift9 17 § om
utredning enligtpersonliga eller ekonomiska förhållanden bl.a. i

brottmål, angelägenhetbestämmelserna förundersökning i i somom
i brottmål eller verksamhetanvändning tvångsmedelanser av annan

åklagarmyndighets, polis-förebyggande brott isamtsom avser av
verksamhet i övrigt förmyndighets eller Kustbevakningens att

sekretess gällerförebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott. Denna
någon honomdock endast det kan den enskilde ellerattantasom

uppgiften röjs.närstående lider skada eller men om
sekretess gälla i visstEnligt kap. sekretesslagen upphör12 4 § att

i domstolsmål ärende för uppgift i målet eller ärendeteller
uppgiften irättsskipande eller råttsvårdande verksamhet, tasom

mål ärende. gäller dockdom eller beslut i eller Dettaannat samma
förordnateller beslutet harinte domstolen i domen attom

får dock inte omfattasekretessen skall bestå. sådant förordnandeEtt
beslut, såvida inte riketsdomslutet eller motsvarande del annatav

påkallarsynnerlig vikt oundgängligensäkerhet eller intresseannat av
det.

Infonnationsutbyte mellan myndigheter12 .6.2

framgårråder i princip sekretess mellan myndigheter. DettaDet av
uppgift förekommer hoskap. sekretesslagen, enligt vilken1 3 § som

försekretess gäller inte får röjviss myndighet och för vilken as annan
i lag ellermyndighet i fall i sekretesslagen ellerandra än som anges

ocksåförordning vilken hänvisar. gällertill sekretesslagen Detta
myndighet,inom ochmellan skilda verksamhetsgrenar nären samma

förhållande till varandra. 1de betrakta självständiga i Iär att som
inte hinderkap. sekretesslagen dock sekretess5 § utgörsägs motatt

1 civila rättigheter eller skyldigheter ellerdet frågaOm någonsär om
riketfår förordnande baraanklag- else för brott sådantnågon görasmot om

utomordentliga,befinner sig i krig eller krigsfara eller andradessutom om
föranleddakrig förhållanden råder.av
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uppgift lämnas det nödvändigt för den utlämnandeatt ärut, attom
myndigheten eller verksamhetsgrenen inom myndighet, jfr kap.l
3 skall kunna fullgöra sin verksamhet. Syftet§ med denna
bestämmelse förhindra sekretessregleringen det omöjligtär att att gör
för myndigheten och dess personal sköta de uppgifter åvilaratt som
myndigheten. Bestämmelsen skall dock tillämpas restriktivt.
Sekretessen får efterges bara i sådana fall då det nödvändigär en
förutsättning för myndigheten skall kunna fullgöra visstatt ett
åtagande. En bedömning effektiviteten i myndighetsatt en
verksamhet nedsätts föreskriven sekretess således inteärgenom en

sekretessen.tillräcklig förgrund brytande av
I kap. sekretesslagen14 finns sådana sekretessbrytande

bestämmelser i kap.l 3som avses
Enligt kap.14 sekretesslagen hindrarl sekretess inte uppgift§ att

lämnas till myndighet, uppgiftsskyldighet följer lagannan om av
eller förordning. Det måste föreligga uttryckligen
uppgiftsskyldighet; allmänt hållna föreskrifter samarbetemer om
mellan myndigheter kan inte läggas till grund för brytande av

sekretesslagensekretess enligt kap.14 1 exempel§ Ett sådan i
lag inskriven uppgiftsskyldighet den skyldighet tullmyndigheterär
har enligt 118 tullagen begäran tillhandahålla bl.a.§ RSV ochatt
skattemyndighet uppgifter förekommer hos tullmyndighetemasom
och import eller Ett exempelrör export ärannatsom av varor.
bestämmelserna i kap. och3 16 17 taxeringslagen. Enligt den§§
förstnämnda dessa bestämmelser skall uppgifter myndighetav som
förfogar och behövs för taxering skattemyndighetensöver som
begäran tillhandahållas denna. Enligt den andra bestämmelsen skall
uppgifter i självdeklarationer begäran lämnas till deut
myndigheter taxerings- eller skattekontroll detutövarsom om
behövs för kontrollverksamheten. gäller beträffandeDetsamma
uppgifter i andra handlingar har föreller granskningupprättatssom
omhändertagits myndighet vid taxeringskontroll eller lämnatsav en
till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen 1990:325 om

älvdeklaration kontrolluppgifter.och kanDet detnämnas att av-
kap.3 6 framgår bestämmelsernaLPP i kap.§ 3 17 taxerings-§att

lagen gäller i fråga uppgifter i deklarationer och andra handlingarom
har tillavlämnats ledning för beslut skatt enligt LPP ellersom om

har eller för granskning omhändertagits myndighetupprättats av en

1 Se Corell mfl., 78.s.
2 Se Corell mfl. 370.s.
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vid skattekontroll. Någon koppling till kap. taxeringslagen3 16 §
finns iinte LPP.

hindrarVidare enligt kap. fjärde stycket lag14 2 § samma
sekretess inte heller angåruppgift misstanke brott lämnasatt som om
till åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighetannan som
har ingripa brottet, fängelse föreskrivet för ochbrottetäratt mot om

Överhuvudtagetböterl.detta kan föranleda påfölj får,änantas annan
enligt kap. första stycket lag, den så kallade14 3 § samma
generalklausulen, sekretessbelagd uppgift till myndighet,lämnas om
det uppenbart intresset uppgiften har företrädelämnasär att attav

skyddaframför det intresse sekretessen skall Dennasom
generalklausul särskilt informationsutbyteför detnärutrymmeger

fråga myndigheter sakliga behörighetmed medär om samma men
skilda lokala kompetensornråden, eller myndigheter harsom
närbesläktade funktioner och båda har rättslig befogenhet attsom
direkt fordra de uppgifterna.utväxlade

I 1979/80:l46 med förslag till skatteregisterlag dettogprop.
föredragande statsrådet frågan utlämnandeupp om av
sekretessbelagda skatteuppgifter i allmänhet mellan myndigheter.

anförde3Han bl.a. följande.

Om först utlämnande sekretessbelagdapåman ser av
skatteuppgifier allmänhet mellan myndigheter det enligti minär

naturligt ha skilda betraktelsesätt beroende påmening att om
uppgiftsutbytet ske skatteområdet eller mellaninomavses
skatteområdet och verksamhetsområde.annat

fråga utbyte uppgifter mellan myndigheter och verk-om av
samhetsgrenar skatteområdet bör utgångspunkteninom attvara
utlämnande skall ske uppgifterna behövs för verksamheten.om

bör gällaDetta ifråga uppgiftsutbyte mellan de vanligaäven om
skattemyndigheterna och tullmyndigheterna admini-tex. som

bl. mervärdeskatt vid införsel. sålunda enligtDet minärstrerar a.
naturligt detta avseende betrakta skatteområdetmening iävenatt
enhet.som en

1 För uppgifter omfattas vissa sekretessbestämmelsei" i 8 och 9som av
kap. sekretesslagen gäller kap. fjärde stycket endast såvitt14 2 § angår
misstanke brott för vilket inte föreskrivet lindrigare fängelsestraffär anom
i två år.
2 Bestämmelsen gäller inte uppgifter i polisregister kriminal-och allmänt
register och inte heller beträffande vissa andra sekretessbestämmelser. De

äistnämndaundantagen dock inte här aktuella sekretessbestämmelser.avser
Se 26.s.
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Den omständigheten verksamheten på skatteområdet äratt
uppdelad flerapå myndigheter och organisatoriska enheter bör
alltså lägga hinder för uppgiftsutbyte behövsinte i vägen ett som
för verksamheten skall kunna bedrivas rationelltpå ochatt ett
effektivt sätt.

Statsrådet anförde vidare det, med hänsyn till indrivningatt att av
skatter och avgifter hör ihop med beskattningsverksamheten,nära

naturligt kronofogdemyndighetema skulle få tillgång tillattvar
uppgifterna i skatteregistren, i den mån de behövdes för
indrivningsverksamheten.

fortsatteHan :

Vad sedan gäller utbyte uppgifter mellan skatte-i övrigtav
området och verksamhetsområde bör utgångspunktenannat vara

enskildaDe medborgarna bör normalt kunna utgå frånen annan.
uppgifter känslig lämnas för verksamhetvissatt innatur teav som

används också för verksamhet. Ett uppgiftsutbyte sådanaiannan
fall skulle många kunna upplevas otillbörligt. Detta talarav som
för bör restriktiv hållning det gäller sådantintaatt närman en

Åuppgiftsutbyte. andra sidan måste beakta dels attman
informationsutbyte mellan myndigheter kan minska den enskildes
uppgiftslämnande och statsförvaltningens kostnader, dels att
sådant utbyte kan möjliggöra angelägna kontroller. Vid den

således ske bör tillåtamåsteintresseavvägning man...intesom
uppgiftsutbyte fallandra då utlämnande klarti intressetän av
bedöms risken för otillbörligt integritetsintrång.väga över
Därvid måste beakta bl. hur ifrågavarandedenäraman a. pass
verksamhetsområdena ligger varandra, vilken uppgifternamåni

sekretesskyddade denhos mottagande myndighetenär samt om
det finns möjlighet förväg underrätta de enskildaiatt om
uppgiftsutbytet.

12.6.3 Sekretess för polisregister 1n.1n.

uppgifterDe finns i allmännadet kriminalregistret eller isom
polisregister skyddade särskilda Sekretessregler. Enligt kap.7är av
17 sekretesslagen§ gäller sekretess i verksamhet förandesom avser

eller allmänt kriminalregister eller register förs enligtuttagav ur som
lagen polisregister för uppgift har tillförts registret. Deom m.m. som
sekretessbrytande bestämmelserna i kap. sekretesslagen gäller inte14

1 Se 26.s.
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dessa uppgifter. frågaI utlämnande uppgifter gäller endast deom av
föreskrifter finns i lagen allmänt kriminalregister och lagensom om

polisregister i förordningar har stöd i dessa lagar.samtom m.m som
Med begreppet register förs enligt lagen polisregistersom om

dels polisregister, dels register förs i enlighetannatm.m. avses som
med den lagen. Som på sådantexempel register kan SPADInämnas

har ändamål polisregistren.som samma som
Sekretessen enligt kap. sekretesslagen7 17 gäller både hos den§

registerförande myndigheten och hos de myndigheter kan görasom
utdrag registren. Myndigheter enligt lag har terminalåtkomstur som
till PBR eller SPADI faller under denna bestämmelse. Om en
registeruppgift lämnas till myndighet, följer sekretessenen annan
uppgiften dit bara i den mån detta följer bestämmelsernaav om

sekretesslagenöverföring sekretess i bl.a. kap.13 Av kap.12av
sekretesslagen2 följer§ sekretess enligt bl.a. kap.7 17 inte§att

gäller hos domstol i dess rättsskipande rättsvårdandeeller
verksamhet, såvida inte domstolen har erhållit uppgiften för prövaatt

uthuruvida den kan lärrmas
kanDet tilläggas Justitiedepartementet inom föratt ramen

regeringens strategi den ekonomiska brottsligheten kommermot att
tillsätta utredning skall frågor sekretess vidöveren som se om
bekämpning ekonomisk brottslighet. Enligt regeringensav

brottsligheten3lägesrapport i fråga den ekonomiska skall målettom
för utredningen föreslå åtgärder i syfte effektiviseraatt attvara
bekämpningen ekonomisk brottslighet det möjligtgöraattav genom
för berörda myndigheter och andra i ökad utsträckningattorgan
lämna information sådant har betydelse för förebygga,attom som
upptäcka eller utreda ekonomisk brottslighet.

1 13 kap. sekretesslagen exempelvis de situationer då myndighetavser
erhåller sekretessbelagda uppgifter i sin föwaltande verksamhet itex.
ärende disciplinansvar, i tillsynsverksamhet, i forskningsverksarnhetom
eller arkivmyndighet.som
2 bör dockDet observeras uppgift kan belagd med sekretessatt en vara
grund bestämmelse i sekretesslagen, exempelvis 5 kap. l §av en annan som
gäller bl.a. sekretess i förundersökning i brottmål och och polisens och
tullens verksamhet i övrigt förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.att
3 Regeringens skrivelse 1996/97:49 18.s.
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12.7 Något förvaringenom av

beslagtagen egendom

I 27 kap. finns bestämmelser hur beslagtagen10 RB egendom§ om
skall förvaras. Huvudregeln beslagtaget föremål iskallär att tas
förvar den verkställt beslaget. Om det kan ske fara ochutanav som

lämpligt, får dock föremålet lämnas kvar iäven ärannars
innehavarens besittning. Om föremålet lämnas kvar skall det
förseglas eller märkas beslagtaget framstårdetta intesom om som
obehövligt.

från vilken beslaget har skett får överlåtaDen inte föremålet eller
förfoga det på i strid ändamålet för beslaget. Omöver sättannat mot
det beslagtagna föremålet har lämnats kvar i innehavarens besittning
och inte förseglats, får innehavaren nyttja det inte beslutas.annatom

Ett föremål tagits i beslag skall vårdas väl och hållas undersom
itillsyn.noggrann

Kostnadsansvaret12.8

skattelagstiftningen finns, med undantagI 5 §av
transportkontrollagen enligt vilken ersättning för uttagnages

inga uttryckliga bestämmelser skall bära deprover, om vem som
kostnader myndigheternas kontroller kan medföra. Isom
bestämmelserna revision, exempelvis kap. lloch3 12 LPP,§§om
fastslås endast revisorn har företa vissa åtgärderrätt samtatt att att
den reviderade skyldig honom behjälplig. torde dockDetär att vara

främst fall ochi de revisioner eftersökande handlingarvara av
genomförs med stöd tvångsåtgärdslagen, kostnader kanav som
uppstå. kan exempelvis fråga bryta skåp ochDet attvara om upp
lådor eller bryta lås för Om sådana åtgärderdörrar.öppnaatt attupp
behövs, skall tidigare kronofogdemyndigheten verkställanämnts
beslutet tvångsåtgärd. heller i bestämmelsernaInteom om
kronofogdemyndighetens någramyndighetsutövning finns regler
beträffande kostnadsansvar. Huvudprincipen dock ersättningär att
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bestämmelsernaförinomendastför kostnader omramenges
skadestånd

. för debestämmelserfinns vissatullagstiftningenI ansvaretom
medföra.kontroller kantullenskostnader som

skalluppgifterdenskallinregränslagen13Enligt § vars
utförs, bl.a.införs ellerräkningeller förkontrolleras, gevaranvars

ochundersökatillfällekontrollenverkställerden att varansom
tillhandahålla dekostnadocksåhan skalltransportmedlet; utan

för denskall vidareVederbörandebehövs. svaravaruprov som
ochuppackningförbehövs samttransport varan somav

provtagningvidtillhandahålla hjälpskallåterinpackning. Han även
enligtskyldigheter skalldessaåsidosätteroch vägning. Den som

kostnader förför desstullmyndighetbeslut ersätta statenav en
heltbefrielsefår beslutaTullmyndighetenfråga.åtgärderna i om

ersättningsskyldigheten.fråneller delvis
befordrartransportföretag,skalllagEnligt 14 § somsamma
ställa deförkostnadEU-land,frånresande statenutanannatett

GTS:senligtförfogandeTullverketstilloch anordningarlokaler som
fordonresgods ochundersökningbehövs förbedömning somav

resandekroppsvisitationförhör ochmed sig, förresande för samtav
Enligttjänstgöringen. 17uppehåll §itullpersonal underför samma

Tullverket för deeller förden förlag skall ersättaut en varasom
vidoch förvaringuppläggninghaft förverketkostnader varanssom

för kontroll.behövtsförvaringsådan tillfällig som
stycketförstaEnligt 62finns i tullagen. §bestämmelserLiknande

uppgifterdenenligt 57vid kontrollerskalltullagen vars
ellerimporterasräkningförkontrolleras eller exporterasvaranvars

undersökakontrollen tillfälleverkställerbl.a. den att varansomge
följer denlagrumstycket iandraoch transportmedlet. Av attsamma

ochför densina skyldigheterfullgörinte transportatt svarasom
provtagningochundersökningnödvändig förhantering är avsom

beslutåtgärderna enligtkostnad fördessskall ersätta staten avvaror,
delvishelt ellerbefrielsefår medgeMyndighetentullmyndigheten.

fårtullagenEnligt 64ersättningsskyldigheten. §från
uppgiftanledningdet finnstullmyndigheten anta attatt somenom

särskildriktig, anlitaintetullagstiftningenenligtlämnats är
uppgiftenOmbehövs.upplysningfram densakkunnig för fåatt som

1 utgick i1996:79delbetänkande SOUikan dock vånDet nämnas att
skullei de fall deförersättningreviderade skullefrån denatt vaiuproxrer

kostnader.beaktansvärdaorsaka honom
2 tullagen.avsnitt angående 57 §5.5.5Se

4 l7-08I5
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visas oriktig, den lämnat skyldiguppgiften stå förär attvara som
kostnaden för Sådanden sakkunnige. skyldighet föreligger dock inte

oriktigaden uppgiften tull- eller skattepliktiga värdeom avser varans
och det slutligen fastställda värdet inte överstiger det uppgivna med

tio finnsDet också viss möjlighet anlitaän procent. attmer
sakkunnig uppmaning lämna uppgift eller handling inte följts,när att
varvid den rätteligen skulle ha lämnat uppgiften eller handlingensom

stånormalt skall för kostnaden.
det tullmyndighetensNär gäller eftergranskning revisiongenom

tullordningeni tullagendet inte något kostnaderna. Enligtsägs om
skall dock den reviderade för uppackning och återinpackningsvara
och tillhandahålla arbetsbiträde vid provtagning och Vägning, i den
mån dessa förekommer vid revisionen.moment

I 8 kap. alkohollagen tillståndshavare4 bl.a. skall§ sägs att en
hjälpa till vid ochtillsynen lämna de behövs utanVaruprover som
ersättning. Enligt 2 lagen försäljning teknisk sprit skall den§ om av
kontrollerade ersättning biträda med behövlig handräckning ochutan
lämna erforderliga Varuprover.

9 Skadeståndsansvaret12.

Skatteförvaltningens sådankontrollverksamhet myndighets-är
utövning omfattas skadeståndsansvar enligt kap.3statenssom av

första stycket skadeståndslagen2 1972:207. Enligt detta lagmm§
skall eller kommun personskada, sakskada ellerersättastaten ren
förmögenhetsskada, vållas fel eller försummelse vidsom genom
myndighetsutövning i verksamhet för fullgörande ellerstatenvars
kommunen svarar.

Särskilda stadeståndsansvarbestämmelser på skatte-statensom
området finns i betalningssäkringslagen.endast Dessa bestämmelser,
i och betalningssäkringslagen, den situationen då21 22 §§ ettavser
beslut betalningssåkring fattas beträffande fordran inteom en som

fastställd. Om fordringen inte blir fastställd ellerännu är senare
fastställs till väsentligt lägre belopp det haränett som
betalningssäkrats, har gäldenär till ersättning förrätt statenav ren

1 Generaltullstyrelsens föreskrifter för tillämpningTFS 1994:45m.m. av
tullagen tullförordningen1994:1550 och 1994:1558.
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Statenstillfogats honom därigenom.förmögenhetsskada ansvarsom
således i dessa fall strikt.är

tull-genomförsvid kontrollerStatens skadeståndsansvar som av
skadeståndslagen.kap. Dettamyndighet regleras endast i 3 2 § är

åtgärder vidpolismyndighetsbeträffande exempelvisockså fallet
vid utmätning.kronofogdemyndighets åtgärdersakan ellerhusrarm-

skyldighuruvidahar i NJA 1989 191HD ärprövat staten atts.
uppstått båten dåskadortill segelbåt för deersätta ägaren som

på Hovrätten,kvarstad, förvaradesden, belagd med ett varsvarv.
målet bl.a. följande.uttalade idom fastställdes HD,av

skadaskadeståndslagen skallkap §Enligt 3 2 ersättastaten som
myndighetsutövning.försummelse vidfel ellervållats genom

försummelse framgårfel ellerVad gäller frågan avom
skallskadeståndsfrågantill skadeståndslagenförarbetena att

det förfarandeobjektiv bedömninggrundvalpåavgöras avenav
alltsåför kanSkadeståndsansvarorsakat skadan. statensom

fel och falleller kumuleradegrundåläggas på iäven anonymaav
försubjektiva ursäkteråberopa sådanadå skadevållaren kan sitt

från personligtfritar honomculpösa handlingssätt,objektiva som
skadeståndsansvar.

bedömningendenlikhet med HovRsnI lRsn gör att
omhänder-tvångsvisförsummelse vid vård egendom, somav

såledesochfår myndighetsutövningtagits statenattanses som
försummelse vidfel ellerför skada orsakats avansvarar som

kvarstad och därvidbelagts medvården egendom, tagitssomav
förvar.i

skadeståndslagen hadetillkomstenFöre i rättspraxisav
tullverketsskada godsför påutbildats regler ivissa om ansvar

hos tullverket ellergrundats culpaAnsvarigheten har då påvård
ålegatomkastad detbevisbördan såtullpersonalen, är attmen

förekommit.försummelse Dettafel ellertullverket intevisaatt att
tillämpat deanalogiskt hardomstolarnahar inneburit att

enskilt förvar ellergäller frågaansvarsregler i omsom
deposition se NJA 1950 5.s

tilldirekt ställningSkadeståndslagen inte statenstar ansvar
egendom. Om avsiktenomhändertagenför skada på varit att

emellertid ha kommitborde dettamed nyssnämndabryta praxis
Departementschefen harförarbeten.falli lagenstill uttrycki vart

det kanden uppfattningenförarbetena uttalatstället intei i att
för skadaskalldet allmännaföremål för tvekan att svaravara

försummelse vid vårdenfel ellerorsakats avsom genom
huvudregel bör gällaomhändertagen egendom attsamt att som

fall skall bäraallmänna hithörandedet presumtions-i samma
enskild depositarie se 1972:5 358prop. sansvar som
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Med hänsyn till det anförda Hovrsn, likhet med TR:n,ianser
har bära det Torsten S hävdadeatt staten att presumtions-av

ansvaret.
Beträffande frågan vid anlitandestatensom ansvar av

självständiga medhjälpare förevarande fall beakta,iär att att
vården båten visserligen anförtrotts vårdenvarvet, attav men

för räkning och ingått led dessutövats statens iettsom
myndighetsutövning. Med hänsyn härtill... finner H0vr:n att staten
har för fel eller försummelse hos frågaatt ivarvetsvara om
vårdnaden båten...av

Hovrätten uttalade vidare visat båten inte skadats tillatt staten att
följd försummelse vid vården densamma Torsten Ssamt attav av
inte kunde medvållande till skadan. Staten befannsanses vara vara
ersättningsskyldig.

SOUI 1993:55 Det allmännas skadeståndsansvar föreslår
Kommittén för det allmännas skadeståndsansvar,översyn av som
haft i uppdrag allmän det allmännasgöraatt översyn överen
skadeståndsansvar vid myndighetsutövning, vissa ändringar av
bestämmelserna skadeståndsansvar. Exempelvis föreslåsstatensom

begreppet vid myndighetsutövning i kap.3 skadeståndslagen2 §att
skall bytas samband med myndighetsutövning; kravet på feliut mot
eller försummelse föreslås kvarstå. Vidare föreslås striktett
skadeståndsansvar bl.a.vid ingrepp innebär enskild föratt utsättssom
frihetsinskränkning då skador uppkommit vid polisens ochsamt

Ärendetandra myndigheters användning lagligt våld. bereds förav -
närvarande inom Justitiedepartementet.

överväganden12.10 och förslag

12. 1 Beslutsfattande1 myndighet

12.10. Transport- och lokalkontrollerna

krävsDet särskilda kunskaper och erfarenhet för skall kunnaatt man
genomföra kontroll eller lokal effektivttransport etten av en en
och ändamålsenligt De tjänstemän arbetar med kontrollernasätt. som
måste både behärska juridiskt komplicerat rättsområde och kunnaett

Ävenutföra fysiska kontroller. andra aspekter måste beaktas vid
utfominingen befogenheter för den beslutande myndigheten.av mm.
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förenadekontroller kandennainte utslutaskanDet typatt varaav
varit itransportkontrollagen harkorta tidUnder denmed fara. som

bestod iinträffat; dennaincidentallvarligkraft redan atthar enen
Vidare harbil.kontrollantemaskördei hög farttankbil en person

kontroll.samband meditulltjänstemänhan hotatfördömts att en
går åtminstonedetföreteelser;isoleradevisserligenkanDetta vara

beteende.kontrolleradesi deurskiljanulägetiinte mönsterettatt
lokal-de föreslagnasannoliktTransportkontrollema, och även

måste räknasådanabeskaffenhetdock till sinkontrollema, attär man
hot underför våld ellerkan kommamed tjänstemän utsättasattatt

mineraloljetransporterkontrollgällerdettjänsteutövningen. När av
farligt gods.frågadetockså inmåste transporterärvägas att avom

ellerföreskrivethar rengjortstankbil inte transportsättEn ensom
kan i sighärombestämmelsernaenlighet med utgörasker iintesom

kanoch miljön. Härallmänhetenbådefara förmycket storen
sambandhartrafikolyckainträffat åtminstonedetnämnas att somen
samhälle.vält idå tankbilillegala oljetransportema,med de etten

Även fara.sigalkohol kan i utgöratransport enaven
heltskatteförvaltningenförTransportkontrollema typutgör nyen

denpå tjänstemännenandra kravhelt änställerkontroller, somav
skatterevisionen. Dettaochskrivbordsgranskningentraditionella

föreslagnadegällamåni vissåtminstonetorde även
medlikhetervissaföreterdessalokalkontrollema, även om

nämnvärdnågonintedärför i dagfinnsskatterevisionema. Det
containeriexempelvis lastkontrollhurerfarenhet enenavav en

Samtidigtskatteförvaltningen. ärinomgenomförasskall
kontrollernalokal-de föreslagnatransportkontrollema liksom rena

mån säkerställamöjligasteisyfteenda attskattekontroller, är attvars
Ändamålet framhållits,tidigarefår skatteintäkter.in är,staten som

naturligtdärförbeskattningsbeslut. Detförunderlag attskapa äratt
också beslutarbeskattningenbeslutarmyndighetden omomsom

kontrollåtgärdemaz. från detiheller bortseinte ärkanMan att av
väl insattakontrollernagenomför ärvärde de tjänstemänattstort som

de tyskamedhärJämförelse kanområdet.på görasskatterätteni
i hurkunskapergodabesitterMKG. Dessakontrollgruppema

l iapril mål1997Norrland dom den 14förSe Hovrättens övre nr
44/97.B

2 beträffande denutredningsarbeteinom RSVtidigare pågårSom ettantytts
givetvis möjligtskatteförvaltningen. Detindelningen attregionala är manav

myndighetvilkenförslagframläggerutredningenför deninom omramen
Vi dockpunktskatteomrâdet. har utgåttbeskattningenskall handhasom

ordningen.nuvarandei från den
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fysiska kontroller skall utföras, har underbyggnad detsämre närmen
gäller punktskatterättsliga bedömningar. harDetta varit till förmen

kontrollverksamheten.effektiviteten i Vidare kan givetvis ävenman
inom skatteförvaltningen sikt tillägna sig de kunskaper och
erfarenheter krävs för utföra de aktuella kontrollerna.attsom

Det får förutsättas det mycket utbildningsbehov deatt stora som
kontrollbefogenhetema upphov till tillgodoses. Vidare måstenya ger

skatteförvaltningen beakta punktskattekontrollemas särskilda
beskaffenhet då personal rekryteras. den månI det möjligtär att
rekrytera personal redan har erfarenhet fysiska kontrollersom av av

detta naturligtvis lämpligt. Samtidigtär dettransporter, viktigtär att
komma i håg personalen bör insatt iatt vara
punktskattebestämmelsema. Vidare kräver, tidigare nämnts,som
tolkningen EG:s bestämmelser och de svenska lagbestämmelsemaav
på området beslutsfattarna besitter juridiska kunskaper iatt en
svårtillgänglig materia. Besluten och lokalkontrollertransport-om
bör i möjligaste mån fattas och verkställas speciellt utseddaav
tjänstemän har erfarenhet skattelagstiftningen påstorsom av
området. börDe åtminstone ha genomgått grundläggandeen
utbildning. Bestämmelser härom bör införas i myndighetens
arbetsordning.

Vi således kontrollverksamheten bör stå under beskatt-attanser
ningsmyndighetens ledning. Behörighet fatta beslut kontrolleratt om
bör därför med vissa begränsningar tillkomma beskattnings-
myndigheten. Beslut transportkontroll på enskild plats ochom
lokalkontroll bör fattas länsrätt ansökan beskattnings-av av

Övrigamyndigheten. beslut bör fattas beskattningsmyndigheten.av
Beskattningsmyndigheten bör ha möjlighet vid fara iäven atten
dröjsmål fatta interimistiska beslut transportkontroll enskildom
plats och lokalkontroll. Vidare bör beskattningsmyndigheten ha
befogenhet fatta beslut transportkontroll enskild plats ochatt om
lokalkontroll i de fall samtliga berörs beslutet lämnat sittsom av

kontrollensamtycke till
Även kontrollverksamheten skall stå under beskattnings-om

myndighetens ledning och i huvudsak bedrivas beskattnings-av
myndigheten, kan det praktiska skäl lämpligt tjänstemänattav vara
vid andra skattemyndigheter i landet kan medverka i den här aktuella
punktskattekontrollverksamheten. Bestämmelsen andra skatte-om
myndigheters deltagande i kontrollverksamheten bör dock ha en

1 vidareSe avsnitt 3.3.
2 vidareSe kapitel beträffande13 domstolsprövning.
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iutfomming den nuvarande bestämmelsen 12 §än transport-annan
begränsningar tordebestämmelse med sådanakontrollagen; en

myndigheterna. den andrasvår tillämpa för Förnämligen attattvara
beslut exempelvisSkattemyndigheten skall ha fattarätt att enom

beskattningsmyndigheten ha lämnat sitttransportkontroll, måste
skall beskattnings-uppdrag innan transportkontrollen Huräger rum.

vilketinför transportkontroll,myndigheten kunna i förväg,veta en
fråga omkommer blieller vilken ärenden detärende attgrupp av

beträffande deltagandet ibestämmelsenEnligt vår mening bör
skattemyndighetkontrollverksamheten utformas så sätt att annan

kontrollverksamhetfår medverka i beskattningsmyndighetens genom
räkningbeskattningsmyndighetensutföra kontroller föratt

avsikten inte har varitviktigt det framgårDet är attattatt ge
normgivningsbefogenheterz. uppnåsbeskattningsmyndigheten Detta

genomföramyndigheten skallstadgandet den andraattgenom
räkning.kontrollerna för beskattningsnzyndighetens

medverkan iskattemyndighetssagda gällerDet annannyss
Härvid bör denkontrollverksamheten utförande kontroller.genom av

kontrollbefogenheterandra Skattemyndigheten ha somsamma
punktskatte-föreslagnabeskattningsmyndigheten. Den av oss

beslutsfattande gårdockkontrollverksamheten omfattar även som
interimistiskaexempel kansjälva kontrollerna. Som nämnasutöver

egendomskattebeslag eller förtida försäljningbeslut ärav somom
lämpligti vissa fallföremål för skattebeslag. kan givetvisDet vara

fatta sådanaskattemyndighet kantjänsteman vidatt en annanen
för beskatt-också finnas möjlighetbeslut. bör därförDet en

skattemyndighet fattaningsmyndigheten uppdra ävenattatt annan
kontroller förbeslut vidandra beslut i visst ärende än

beskattningsmyndighetens räkning.
aktuella punktskatte-sammanfattningsvis den härVi föreslår att

led-beskattningsmyndighetenskontrollverksamheten skall stå under
fattaha befogenhetning beskattningsmyndigheten skalloch attatt

föreslår vidareanförts Vibeslut i enlighet med vad attsom ovan.
beskattnings-medverka iskattemyndighet skallannan

kontrollergenomföramyndighetens kontrollverksamhet attgenom
beskattningsmyndighetens räkningför samt att annan

kontrollbefogenheterskall haskattemyndighet härvid somsamma
lagförslaget. Vibeskattningsmyndigheten kap. och 79 6 §§se

vadbeskattningsmyndighetenföreslår vidare utöver sagtsatt som

1 tullmyndigheter.beträffande samverkan med bl.a.avsnittSe 12.102
2 avsnittSe 12.2.
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skall uppdra skattemyndighet fatta beslut i visstattnyss annan
ärende för beskattningsmyndighetens räkning. Sådant uppdrag skall
dock få endast den andra myndigheten medger det och detges om
kan ske avsevärd olägenhet för enskild se 9 kap. 9 §utan
lagförslaget.

12.10.1.2 särskildaDe kontrollbefogenheterna

Beslut följa efter fordon och dylika åtgärder bör kunna fattasattom
den skattetjänsteman utför kontrollen; dessa beslut tordeav som

oftast fattas fältet. Sådana beslut gäller ochute störresom mer
samordnade åtgärder i vilka många tjänstemän kan inblandade,vara

spaning under längre tid från fast punkt viss lokal, börmotsom en en
lämpligen fattas myndigheten eller myndigheten särskiltav en av
utsedd högre tjänsteman. Bestämmelser härom bör enligt vår mening
lämpligen in i myndighetens arbetsordning.tas

12.10.1.3 Omhändertagande, skattebeslag och
skatteförverkande

Beslut omhändertagande avsedda kunna fattas då vidär attom man
eller lokalkontroller påträffar punktskattepliktiga ochtransport- varor

det finns behov kontrollera vissa uppgifter. Så kan falletattav vara
exempelvis då ledsagardokument saknas eller ofullständiga. Beslutär

omhändertagande bör därför kunna fattas den skattetj änstemanom av
utför kontrollen. Beslutet, skall skriftligt, skall kunnasom som vara

förvaltningsdomstolöverklagas till allmän
Beslut skattebeslag och skatteförverkande bör fattas allmänom av

förvaltningsdomstol; vidare avsnitt l3.5.3.4. brådskandel fall, dåse
det föreligger fara i dröjsmål, bör dock beslut skattebeslag kunnaom
fattas beskattningsmyndigheten. sådant beslut skallEtt snarastav
underställas allmän förvaltningsdomstol se kap.9 3 andra stycket§
lagförslaget.

1 vidareSe avsnitt 135.33.
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Sanktionerna12.10.1.4

fattasi dagliksomtransporttillägg börBeslut avom -
till allmänöverklagamöjligabeskattningsmyndigheten och attvara

lagförslaget.tredje stycketförvaltningsdomstol kap. 3se 9 §
LPP börefterbeskattning iochomprövningBestämmelserna om -

tillämpastransportkontrollagenfallet enligt ävenliksom i dag är -
lagförslaget.kap. 3transporttillägg se ll §beträffande

Övriga och fallerstraffrättslig karaktärsanktionerföreslagna är av
bestämmelser.därför för RB:sinom ramen

straffbestämmelsermed införandetförknippadfrågaEn är avsom
Eftersomoch utreda brottet.skallfrågan rapporteraär vem somom

lämpligtdagslägetdet ibrottsutredningdet sig attärrör om en
handharSkattemyndigheten inteeftersomutför detta arbete,polisen

något hinderfinnasdock intebrottsutredningar. tordeDet attmot
utredningfall videnklaretulltjänstemän iskatte- eller av

sambandoch iböterdepositiontransportkontrollförseelse emottar av
lämnaför sedananteckningarerforderliga överdärmed attgör

itill ändringförslagetpolismyndigheten setillärendet
motsvarandehanterasIdagbötesverkställighetsförordningen.

Ombevakningspersonal.direktoftatullområdetverksamhet av
skattekriminalerzinrättandeförslagEkobrottsberedningens avom

ibeträffande brottbrottsutredningenverklighet börblir avsessom
förinomgenomföraskunnalagförslagetkap.7 ramen

ändringinte någonföreslår dockViverksamhet.skattekriminalens
föreslagna lagenEkobrottsberedningeni den omav

Viförundersökning,vidmedverkanskattemyndigheters m.m.
beredningensamband medifrågani ställetförutsätter tasatt avupp

denna lag.

mobila kontrollgrupperochunderrättelseenhetl2.10.1.5 En

KontrollbyråGTS:svidfinns det8.7.3framgått avsnittSom enav
och har detsamordnarUSC,underrättelseenhet, över-central som

Tullverket.underrättelseverksamheten inomförgripande ansvaret
vunnitenhet harcentralmedkonstruktionGenom denna manen

informationenbearbetningenochInsamlingenmånga fördelar. av
högkravensamtidigteffektivtsker sätt,ett ensom

1 avsnittJämför med 12.3.
2 Ds 1997:23.Se
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säkerhetsnivå kan uppfyllas. Vi ävenattanser
beskattningsmyndighetens informationsinsamling och analys av

underrättelseenheü.information bör utföras centralav en
enheterDe utför och lokalkontrollema måstetransport-som vara

rörliga; kontrollerna måste kunna på olika platser helagöras över
landet. Det torde därför lämpligt kontrollerna utförsattvara av

kontrollgrupperz.mobila Dessa bör självklart ha tillgång tillgrupper
erforderlig kommunikationsutrustning; detta förutsättning förär en

skall kunna kommunicera med bl.a. underrätt-att grupperna
elseenheten. Underrättelseenheten skall lämna operativa
underrättelser till de mobila enheterna och tjäna som
informationspool för dem.

Såsom tidigare bör de tjänstemän utför kontrollernanämnts som
unifomierade; det skall tydligt framgå det frågaärattvara om

myndighetsutövning.

Medverkan12.102 andra myndigheterav

finns inom polis- ochDet tullmyndighetema erfarenhetstor atten av
företa kontroller såväl fordon och lokaler. Skatte-personerav som
förvaltningens tjänstemän kommer naturligtvis med tiden tillägnaatt
sig allt erfarenhet. nuläget det dock nödvändigtIstörre är atten
skattetj också kan luta sig de andra myndigheternasänstemännen mot
erfarenhet. Dessutom skulle det innebära resursslöseri inteett att ta

på och använda den kunskap finns hos tjänstemännen vidvara som
dessa myndigheter. bör därför fortsättningsvisDet finnasäven
bestäm melser enligt vilka polis- och tullmyndighetema skall biträda
eller medverka i kontrollerna.

Det bör således finnas bestämmelse enligt vilkenen
polismyndighet begäran skall biträde vidlämna
beskattningsmyndighetens kontroll.

Vi föreslår i avsnitt bl.a. transportkontroller skall få5.8.4 att
utföras ombord fartyg används yrkesmässigt. Såsomäven som
framgår bl.a. avsnitt medverkar Kustbevakningen viss5.5.7 iav
utsträckning i den polisiära övervakningen; Kustbevakningen
medverkar också i kontrollverksamheten enligt inregränslagen.

båtarKustbevakningen skall tillsyn enligt LSE Detäven utöva över

l Se vidare avsnitt 12. angående registeranvändning.10.5
2 Liknande organisation finns i andra länder; kapitelse
3 vidareSe avsnitt 15.
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Kustbevakningen biträderförefaller lämpligt attvara
transportkontroller utförs inombeskattningsmyndigheten vid de som

verksamhetsområde. Om i samband meddetKustbevakningens
någotpunktskattekontroll upptäcks brott enligtatt av

lagförslaget föreligger kan Kust-straffstadgandena i kap.7
har enligtanvända vissa de befogenheter denbevakningen somav

övervakningKustbevakningens medverkan i polisiär selagen om
Kustbevakningensändring i lagenförslaget till lag omom

föreslår därförpolisiär övervakning. Vimedverkan i att
biträdebegäran skall lämnapolismyndighet och Kustbevakningen

kap.beskattningsmyndighetens kontroller se 9 10vid §
lagförslaget.

för skall tullmyndighetSom framgår redogörelsen gällande rättav
utföra kontroller ienligt transportkontrollagen medverka attgenom

enligtområden. kan alltså genomföra kontrollerTullengränsnära
verksamhet,transportkontrollagen för sin ordinarieinom utanramen

så fallet har praktiska orsaker;skattetjänstemän Attnärvarar. äratt
oftainregränslagen innehållerde kontroller tullen enligtgörsom

enligtkontrollernakontrollmoment transport-samma som
fungerar enligt de företrädarekontrollagen. Som tidigarenämnts u

Tullverket varit iför såväl beskattningsmyndigheten somsom
beskattningsmyndigheten ochkontakt med samarbetet mellan-

vår mening bör detta samarbetetullmyndighetema mycket väl. Enligt
Även skallkontrollverksamhet handhas tullenfortsätta. den som av

ledning. Beskattnings-stå under beskattningsmyndighetens
förskall således ha det övergripandemyndigheten ansvaret

andraverksamheten. Vi föreslår tullmyndighet sättatt samma som
beskattningsmyndighetensmedverka iskattemyndigheter skall få

förgenomföra kontrollerkontrollverksamhet attgenom
tulltjänstemännenbeskattningsmyndighetens räkning. Härvid skall

beskattningsmyndighetenskontrollbefogenheterha samma som
lagförslaget. Vidare skallkap.tjänstemän se 9 8 §

tullmyndighetmöjlighet uppdrabeskattningsmyndigheten ha att
kap.fatta beslut i visst ärende se 9vadutöver nämntsatt som nyss

få fattas endastlagförslaget. Sådant beslut skall dock9 § om
olägenhetdet kan ske avsevärdtullmyndigheten medger det och utan

för enskild.

l avsnittSe 5.5.7.
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förare eller12.103 befälhavareRätt att attanmana

stanna m.m.

Såsom transportkontrollagen konstruerad i förarendag skyldigär är
på polismans anmaning och, hänvisningen till inre-att stanna genom

gränslagen, tulltjänstemans anmaning. finns såledesDet inteäven
någon skyldighet på anmaning beskattnings-att stanna av
myndigheten. innebär i praktiken beskattningsmyndighetenDetta att
inte kan genomföra kontroll enligt transportkontrollagen utanen
polisens eller tullens medverkan. Om tanken är att
beskattningsmyndigheten sikt skall kunna genomföra flertalet
transportkontroller hand, vilket logiskt med tanke påär attegen
det fråga punktskattekontroller, detta inte lämpligär ärom rena en
ordning. enligt vår mening överhuvudtaget inteDet lämpligtär att
beskattningsmyndigheten helt beroende andra myndighetersär av
prioriteringar och för genomförandet punkt-resurser av
skattekontroller.

Beskattningsmyndigheten borde åtminstone vad beträffar vägtran-
ha hand förare detNärrättsporter att att stanna.egen anmana

gäller övriga transportfonner finns det skäl övervägaatt en annan
ordning. Exempelvis bör stoppandet fartyg i praktikenav
genomföras de myndigheter till fullo behärskar deav som
förhållanden råder till sjöss, nämligen polisen ochsom
Kustbevakningen; kan förväntasdet inte skattetjänstemännenatt
skall detta. Kontroller flygtransporter skall, tidigaregöra av som
anförts, genomföras endast i samband med på-, ellerav-
omlastningar. Inte heller i fråga jämvägstransporter blir det frågaom

förare stället kan det bli talIatt att attstanna.om anmana om
myndigheten vid kontroller i samband på-, eller omlastningmed av-
håller kvar flyg- eller jämvägstransporter på flygplatser respektive
bangårdar. sådan befogenhet måste tidigare framhållitsEn som
givetvis användas med urskiljning. Särskilt det gällernär större
transportmedel befordrar i yrkestrafik kan ettsom passagerare
kvarhållande följder. Därför bör kvarhållande sådanastora av
transportmedel inte få beslut omhändertagandegöras utan att om
fattats se kap. lagförslaget. Fördelen med sådant villkor3 3 § ärett

beskattningsmyndigheten måste skrifligtfatta beslut medatt ett
angivande skälen för kvarhållandet tillägarensamt attav

domstoltransportmedlet kan beslutet prövat av

1 vidare avsnittSe 6.5.3.4.
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kontroll-medverka iskallskattemyndigheterandraEftersom
beskatt-transportkontroller förbl.a.utföraverksamheten attgenom

andra skatte-vidtjänstemänbörräkning,ningsmyndighetens även
medverkardefordonha närmyndigheter att stannarätt att anmana

ställasdock kunnamåstekontroll. Detbeskattningsmyndighetensi
beträffandeerfarenhet, bl.a.ochkunnandesärskiltvissa krav

dennafårde tjänstemäntrafiksäkerhetsfrågor, hos utövasom
kommermed deträknakunnatorde intebefogenhet. Man attatt

erfarenhetsådankunnande ochsådant rentbyggas ett enupp
normaltskattemyndighetervidskattetjänstemänhosgenerellt som

därförminimikrav börpunktskattefrågor. Etthandläggerintesett
anmaningfårskattemyndighetervid andratjänstemän attatt gevara
beskattnings-härtillförordnatssärskiltendast destanna avom

inför varjeförordnande skallinteAvsikten görasmyndigheten. är att
förordnande för dengenerellträcka medkontrolltillfälle; det torde ett

anmaningtransportkontrollervidtjänstemännenenskilde att omge
fordon.att stanna

polismanocksåfordon börAnmaning stannaatt somges av
tjänstemankontrollbeskattningsmyndighetensvidbiträder samt av

beskattningsmyndighetensmedverkar ihantullmyndighetvid när
avvika alltförskallintebefogenhetenkontrollverksamhet. För att

dockinregränslagen, börenligtbefogenhetmotsvarandefrånmycket
ochi hamnaranmaning endast gränsnäratulltjänsteman ge

områden.
polis-fartyg fåanmaningskallSom att stannanämnts ges avovan

beskatt-biträder vidKustbevakningenvidoch tjänsteman somman
inte kankontrolleninträffakankontroll. Detningsmyndighetens att

Kustbevakningenvidtjänstemanochtill sjöss. Polismangenomföras
förnödvändigtuppenbartdetha befogenhetbör därför äratt om

befogenhettill hamn. Dennafartygpunktskattekontrollen inbringa
restriktivt.givetvis användasskall

beskattningsmyndighetenvidsåledes tjänstemanföreslårVi att
fordon sådanvidareföreslårVianmaningskall få attatt stannage

förordnad tjänstemansärskilthärtillfåockså skallanmaning ges av
beskattnings-imedverkarhanskattemyndighetvid närannan

områdenochkontroll i hamnar gränsnäramyndighetens samt av
beskattningsmyndighetensmedverkar ihantulltjänsteman när

Vilagförslaget.stycketförstakap.kontrollverksamhet se 9 ll §

1 teirängfordonsläpfordon,fordon,motordrivetsådantMed fordon avser
vägtrafikkungörelsen.i 2 §och eñerfordon som avses
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föreslår vidare anmaning fordon skallatt att stanna ges av
polisman biträder vid beskattningsmyndighetens kontroll sesom

kap.9 ll andra stycket lagförslaget.§ Vi föreslår också att
anmaning fartyg skall polisman och tjänstemanatt stanna ges av
vid Kustbevakningen biträder vid beskattningsmyndighetenssom
kontroll sådan tjänsteman det uppenbart nödvändigtärsamt att om
för punktskattekontrollen också skall inbringa fartyg till hamn se
9 kap. tredje11 stycket.§

Beskattningsmyndighetens tjänstemän skall naturligtvis vara
uniformerade sådant det tydligt framgår det frågasättett äratt att

myndighetskontroll. Vidare bör föraren erhålla informationom en
varför framtagna infonnations-Dentransporten stoppats.om

broschyren bör alltid överlämnas.
här föreslagnaDe bestämmelserna kompletteras bestämmelserav

förares och befälhavares skyldighet anmaning seatt stannaom
kap. lagförslaget.2 5 §

Infonnationsutbytet1210.4 mellan myndigheterna

Som kommer Justitiedepartementet tillsättanämnts attovan en
utredning skall sekretessbestämmelsemagöra översynsom en av

myndigheter.med syfte underlätta utbytet information mellanatt av
De eventuella lagändringar denna utrednings kommerarbete attsom
leda till kommer dock dröja i flera år. Med hänsyn härtill och tillatt
hur viktigt informationsutbytet för punktskattekontrollemaär att
skall kunna genomföras effektivt det finns skälsätt,ett attanser

föreslå ändringar sekretessbestämmelsema inom vårtföratt av ramen
arbete.

Det övergripande för och lokalkontrollemaansvaret transport-
ligger hos enda myndighet, beskattningsmyndigheten. våraEnligten
förslag kommer dock tjänstemän vid andra skattemyndigheter, tull-
myndigheter, polismyndigheter och Kustbevakningen delta iatt
kontrollerna. Behövlig information måste givetvis kunna utbytas
mellan de myndigheter utför eller på olika biträder vidsättsom
kontrollen. kan med hänsynDet till kontrollerna ofta kommeratt att

beskattning förflyttas mellan flera olika länderavse av varor som
också finnas behov lämna uppgifter till myndigheter i andraatt utav
länder.

1 avsnittSe l2.6.3.
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lämnapå begäranskyldigBeskattningsmyndigheten bör attvara
vid punktskatte-biträdermedverkar i ellermyndighet somannan

innehållet iupplysningellerkontrollverksamheten utdrag omur
själva fåmyndigheter börBerördapunktskattekontrollregistret.

skallinforrnationsutbytetvilketvilken mån ochbestämma i sätt
lagförslaget.kap. 15ske se 5 §

polismyndighetema ochochinträffa tull-kan vidareDet att
kontrollerandebrottsutredande elleri sinKustbevakningen

alkoholvaror ellermineraloljeprodukter,påträffarverksamhet
skallskattanledningfall det finnsdetobaksvaror. I attatt anta

skyldigamyndigheternaSverige, börför ibetalas attvaravarorna
påträffats.beskattningsmyndighetenupplysa att varorom

de andrafå deli detta lägeBeskattningsmyndigheten bör ta av
skattekontrollenförmån det behövsi denmyndigheternas handlingar

lagförslaget.kap.se 10 l §
hinderuppgifterna kan lämnasnämndadeMånga utan avovanav

sekretess domstolinfonnationsutbytet gällerden månI av
bestämmelsersekretesslagensbeslut innebärmeddelade domar eller

nonnaltupphör sekretessenframgåtthinder;inte något attovansom
kanbeslut. Vidaredom ellerin iför uppgiftgälla tassom

angår misstankeuppgifterbeskattningsmyndigheten lämna omsom
tillpolismyndighetemaåklagar- ochbrott till ävensamt

vamsmuggling3. delarI dessadå det frågatullmyndigheten är om
beträffar utbyteVadbestämmelser.behovsaknas annat avnyaav

bestämmelsersekretesslagensuppgifter kansekretessbelagda utgöra
det slagbestämmelseinförsföreslår därför dethinder. Vi attett aven

beskattnings-möjliggörtullagenfinns i 118 § attsomsom
polismyndighetemasochfår del tull-myndigheten samtta av

fördet behövsutsträckninguppgifter i denKustbevakningens
punktskattekontrollen4samt ochtull-bestämmelse attomen

skall underrättaKustbevakningenochpolismyndighetema genast

1 i dettalängre framkommenteraslagförslagetmed kap.Jämför 10 2 § som
avsnitt.
2 avsnitten 12.6.sekretessbestämmelsema iredogörelsen förJämför med
3 uppfylltför brottetföreskrivetskallfängelseKravet ärpå att vara

i skattebrottslagenbrottsrubriceringamaexempelvis flertaletbeträffande av
påföljd böterföranleda mästehuruvida brottet kanoch VSL; änantas annan

från fall till fall.avgöras
4 lagenändring i 3 §föreslagit 1sammanhangVi redan ihar annat omen

tillgång tillbeskattningsmyndigheten fårpolisregister för möjliggöra attatt
avsnittpolisregister, 8.1 1.4.vissa uppgifter ur se
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beskattningsmyndigheten de i sin verksamhet påträffarom
punktskatteplikti kan obeskattade seantasga varor som vara

kap.10 l lagförslaget. Vi föreslår§ vidare det införs bestäm-att en
melse enligt vilken uppgifter rörande punktskattekontroll,
skattebeslag och skatteförverkande begäran skall lämnas till deut
myndigheter medverkar i eller biträder vid beskattnings-som
myndighetens punktskattekontroll det behövs för punktskatte-om
kontrollverksamheten lagförslaget.kap.se 10 första2 stycket§ Vi
föreslår slutligen sådana uppgifter också skall tillhandahållasatt
myndighet i främmande med vilken Sverige har träffatstat överens
kommelse handräckning i skatteärenden se kap.10 2 andra§om
stycket lagförslaget.

Andra myndigheter, särskilt tull-, polis- och åklagar-
myndighetema, skulle givetvis kunna ha behov del ävenatt taav av
andra handlingar i ärenden och lokalkontrollertransport- änom
offentliga beslut i sin brottsbekämpande verksamhet. Vi har dock
valt begränsa våra förslag till sådana bestämmelseratt ärsom
nödvändiga för punktskattekontrollen; frågor informationsutbyteom
för effektivisera bekämpningen den ekonomiska brottslighetenatt av
bör enligt vår mening behandlas i sammanhang denstörreett av
utredning Justitiedepartementet tillsätta för just dettaattsom avser
ändamål.

Som i avsnitt finnsl2.5.2 det i inte någonLPP hänvisningnämnts
till bestämmelsen i kap.3 16 taxeringslagen. Beskattnings-
myndigheten kan således inte i beskattningsförfarandeett -
exempelvis revision inom för begäraLPP atten som ryms ramen-

myndighet skall tillhandahålla uppgifter behövs förannan som
beskattningen. Denna begränsning inte ha tillkommitsynes
avsiktligt. Vi föreslår därför kap.3 6 LPP ändras på så§att sätt att
hänvisning till kap.3 16 taxeringslagen.görs §även

12. 10.5 gisteranvändningRe mm.

börDet tidigare anförts inrättas central underrättelseenhet vidsom en
beskattningsmyndigheten för punktskattekontrollregistret ochsom
har det övergripande för registeranvändningen. Enheten,ansvaret

bör bemannad dygnet skall samla uppgifter ochrunt,som vara

1 Jämför med 5 kap. lagförslaget15 § utdrag eller uppgiftsom avser ur om
innehållet i punktskattekontrollregistret. kap.10 2 § övriga uppgifteravser

beskattningsmyndigheten förfogar exempelvis påöver,som papper.
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den egentligainnebärtrovärdighet. Dettaanalysera deras att
det gällerutföras enheten. Närregisterspaningen kommer att av

i det analyssystemkunna hämtasanalyser torde förebilden som
tullen.inomanvänds

skall fåpunktskattekontrollregistretTerrninalåtkomst till ges
första stycketkap.ändamål i 5 2endast för de §angessom
lokalkontroll,ochfördet villlagförslaget, säga transport-
utövandetoch skatteförverkande,skattebeslagomhändertagande, av

lagförslageti kap. 1de särskilda befogenheter 4 § samtsom avses
ochskatteupplagupplagshavare,och tillsynprövning över

registrerade varumottagare.
underrättelseenhetenvidEndast de särskilt utsedda tjänstemännen

Registrering,punktskattekontrollregistret.ha full åtkomst tillskall
punktskattekontrollregistretuppgifter ioch bearbetninglagring av

underrättelseenheten.centralavid denskall således enbartgöras
del.författningsförslag i dennanågotVi valt inte lämnahar att

förordning.ibehörigheten bör dockBestämmelser tas enom
uppgifter utförandeskattemyndighet iDe tjänstemän avvars

skatte-handläggning ärendenoch lokalkontroller,transport- omav
särskildadeutövandeoch skatteförverkanden ellerbeslag av

ingår skall halagförslagetenligt kap.kontrollbefogenhetema 4 1 §
tillgångrevisorer harterrninalåtkomst till registret sättsamma som

revisionerz första stycket lag-kap. 13till skatteregistret under se 5 §
skickaha möjlighetUnderrättelseenheten börförslaget. utäven att

mobilatill deoperativa underrättelser via systemet grupperna.
Generaltullstyrelsen denUSC vidframgått handharSom ovan

skalltulltjänstemänunderrättelseverksamheten. Eftersomcentrala
detkontrollverksamhetbeskattningsmyndighetensmedverka i är

kap. 14terminalåtkomst till registret se 5 §USC harlämpligt att
lagförslaget.

frågorbeskattningsmyndighetenDe tjänstemän prövar omsom
terminalåtkomst till dehaupplagshavare börgodkännande m.m.av

uppgiftergällerfrågor. detregistret dessa Närdelar rör ursomav
beträffande fallåtkomstdock räcka medledsagardokument torde det

möjlighetbör havarit felaktiga. Dedå uppgifter i dokumentet även
innehålletupplysningutdrag ellerframställningargöraatt omom ur

polisregister3 i lagförslagetandra stycketkap. 13i se 5 § samt
polisregisterlagen.förslaget till ändring i

1 avsnitt 8.7.4.Se
2 avsnittSe 8.6.1.
3 vidare avsnitt 8.1Se 1.4.
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Vidare bör endast tjänstemännen vid underrättelseenheten ha
tillgång till uppgifter tullregistret, SPADI, transportföretagensur
bokningsregister, körkortsregistret skepps- och båtregistren.samt
Uppgifterna dessa register bör också få bearbetas tillsammans medur
de uppgifter underrättelseenheten lägger i punktskatte-som
kontrollregistret.

Det kan i sammanhanget erinras SPADI omfattas denattom av
absoluta sekretessen enligt kap.7 17 sekretesslagen§ dennasamt att
sekretess gäller inte bara hos den registerförande myndigheten
GTS, hos de myndigheter har terrninalåtkomst tillävenutan som
registret. Nivån säkerhetsbestämmelsema för underrättelse-
enheten bör hög. De enheten arbetar i börutrymmenvara som
givetvis hållas låsta och enhetens terminaler bör kunna användas
endast behörig personal. Behörighetskodema bör bytas ofta ochutav
regelbundet. bör ocksåDet finnas larmsystem.ett avancerat

12.10.6 Kostnadsansvaret m.m.

Egendom omhändertagits skall förvaras den myndighetsom av som
fattat beslutet omhändertagandet eller den myndighetenom som
förordnat sköta förvaringen för myndighetens räkning. Såledesatt
skall skattemyndighet för förvaringenannan ansvara om annan
skattemyndighet fattat beslutet omhändertagandet, medanom
tullmyndighet skall för förvaringen det omhändertasansvara av som

tullmyndighetens beslut. finnsDet dock inte någotgenom som
hindrar beskattningsmyndigheten föratt övertar ansvaret
förvaringen den Omhändertagna egendomen så lämpligt.ärav om
Vidare skall självklart beskattningsmyndigheten föransvara
förvaringen i de fall beskattningsmyndigheten fattat beslutet om
omhändertagande se kap. jämförd3 5 med kap. fösta§ 9 7 stycket§

och första3 8 stycket§ 3.
Det skall ankomma på beskattningsmyndigheten förvara denatt

skattebeslagz.egendom föremål för Det skall påär sättsom samma
beträffande egendom omhändertagen finnas möjlighetärsom som en

för myndigheten förordna sköta förvaringen föratt attannan
beskattningsmyndighetens räkning; såväl i sigvarorna som

1 avsnittSe l2.6.3.
2 Detta gäller skattebeslag enligt kap. lagförslaget;3 det gäller införselnär
för privat bruk alkoholdrycker och tobaksvaror förhållandena någotärav
annorlunda, avsnitt 14.2.7.8.se
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förvaringsförhållandensådanakan krävatransportmedlen som
och ikap. 13tillhandahålla se 3 5 §§själv inte kanmyndigheten

lagförslaget.
omhändertagande,medgivetvis i sambandkanDet att ett som

övergår itullmyndighet,ellerskattemyndighetgjorts ettav annan
ansökanbeslut länsrättsker efterskattebeslag, avavsom
beträffandeexempelvisuppstå frågorbeskattningsmyndigheten,

fråga.egendomen ioch tillsynenför förvaringen överansvaret av
behandlasverkställighetsfrågor börtorde dockDetta somrenavara
enligt vårreglering i lagnågonförordningar och föreskrifter;i är

nödvändig.mening inte
egendomen förblibeslagtagenmöjligt låtaskall ocksåDet attvara

endastnaturligtvisdockbesittning. skalli innehavarens Detta göras
Omlämpligt.och detske faradet kan ärutan annarsomom

skall den förseglasbesittning,i innehavarenslämnas kvaregendom
onödigt.framstår uppenbartdetta inteeller märkas somom

egendomenöverlåta den beslagtagnafår givetvis intelnnehavaren -
försäljningförtidaför bestämmelsernainomänannat omramen -

beslutetstridernågotövrigt förfoga deneller i sätt motöver som
lagförslaget.kap. iskattebeslag se 3 13 §om

Överhuvudtaget eller beslagtagenomhändertagenbör gälla att
kap.tillsyn se 3stå underskall vårdas väl ochegendom noggrann

lagförslaget.i4 och 13 §§
alltidbeskattningsmyndighetenframhållasbörDet är ytterstatt

beslagtagenellerförvaringen omhändertagenansvarig för av
skötahar förordnatmyndighetenegendom attäven annanom

räkning.beskattningsmyndighetensförförvaringen
ovan skatte-beträffande såvälhuvudregelnframgåttSom är

kronofogdemyndighetemasochtull-, polis-myndighetemas bla.som
enskildaförför de kostnadermyndighetsutövning ansvaretatt som

inte skall bäraskontrollverksamhetmyndigheternasviduppkommer
frångåanledningfinns det inteEnligt vår meningdet allmänna. attav

punktskatte-föreslagnadendet gällerdenna princip när ossav
skalli principsåledesVikontrollverksamheten. statenattanser

förfaller inomdessakostnaderna endastför ramenomansvara
skadeståndsansvar.statens

beträffandeförslagoch vissaavsnitten 5.8.9 5.8.1lVi lämnar i
beträffandeoch lokalkontrollerskyldigheter videnskilds transport-

inpackningochlåstaöppnande samtutrymmen, varoravupp-av
dessaföreslår den åsidosätterVieventuell atttransport somav varor.

1 avsnittSe 12.8.
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skyldigheter skall skyldig för de kostnaderersättaatt statenvara som
uppkommer grund härav se 8 kap.1 lagförslaget. Vi föreslår§
vidare kostnader i samband med förvaring vid omhänder-att statens
tagande och skattebeslag skall den deersättas ägerav varor av som
punktskattepliktiga kap.se 8 2 lagförslaget; det skulle§varorna
enligt vår mening oskäligt ålägga till detägarenattvara
transportmedel eller den container, tank eller transporthjälpmedel

fraktats i betalningsansvar.som varan
Vi föreslår också det skall finnas möjlighet eftergeatt atten

ersättningsskyldigheten helt eller delvis det framstår oskäligtom som
ersättningen se kap. lagförslaget.8 3 Så kan§ falletatt ta ut vara

exempelvis då kostnader uppstått grund omständigheterav som
den ersättningsskyldige inte kunnat råda Vidare skall,över. om

vid försäljning skatteförverkade helt erhållerstaten av varor
ersättning för sina kostnader och det finns överskjutande beloppett

inte kan fördelas bland dem fått sin egendomsom som
skatteförverkad, ersättning erlagts enskild enligtsom av ovan

månl.återbetalas i motsvarande Om ersättning erlagts fleraav
enskilda, skall och andel återbetaladedet beloppetvar en en av

den del ersättningen han erlagt 3 kap. 17 §motsvararsom av som
lagförslaget.

Slutligen föreslår inte skall lämna ersättning föratt staten prov
vid eller lokalkontroller kap.se 8 4 i§tas transport-som

lagförslaget.

12. 10.7 Skadeståndsansvaret

ovanSom framgått skatteförvaltningensregleras skadeståndsansvar
kap.2 3 skadeståndslagen med undantag för§ särbestämmelsenav

Ävenbeträffande beslut betalningssäkring. polis- och tull-om
myndighets skadeståndsansvar vid sådan myndighetsutövning som
husrannsakan och fordonskontroller regleras detta lagmm. Enligtav
vår uppfattning det lämpligt bestämmelse gäller för denär att samma
myndighetsutövning föreslår. Vidare pågår nämntssom nu som
tidigare allmän bestämmelserna det allmännasöversynen av om

1 Ett sådant överskjutande belopp torde finnas endast i fallde återbetalning
till egendomens inte kunnat exempelvis för denne inteägare göras att är
känd.
2 avsnittSe 12.9.
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föreslårVimyndighetsutövning.medsambandiskadeståndsansvar
skadeståndsansvar.särbestämmelsernågradärför inte om

överklagandeochOmprövning1210.8

fattaförslagvåraenligtBeskattningsmyndigheten kommer treatt
beslutnämligenomprövning,föremål förblikanbesluttyper somav

ochomhändertagandebesluttransporttillägg, varoravomom
kostnadsansvarangåendebesluttransportmedel samt

uttaladesz förfarande-transportkontrollagentillförarbetena attI
utformade,enhetligtmöjligt börskatteområdetreglema varaom

överklagande i LPPochomprövningbestämmelsernavarför om
transporttillägg3. erinraingentingVi har attgälla beslutockså bör om
lagförslaget.11 kap. 3 §detta semot

kostnadsansvaromhändertagande ochbeslutengällerdetNär om
beskattningsbesluten. Dettillkopplingnaturlignågonfinns det inte

avgift,ellerskattpåföra ettfråga beslut utanhär inte att omär om
till vissanyttjanderättennågonfrånhändatidvissunderbeslut att

skall bärabesluttransportmedel ellervisstoch somom vemvaror
börnyttjanderättbeträffandebeslutför förfarandet. Ettkostnaderna

består;beslutetdet närunderlöpandekunna attomprövas
någotinte längrefinns det pröva,upphört attomhändertagandet

kostnadsansvarangåendebeslut ärhellerdå förfallit. Intefrågan har
alltid denintedessutomskattefrågan. Detillknutna avser

Någonaktuella.punktskattefrâgorfall där ärellerskattskyldige ens
beträffandeomprövningstidsexårighaanledning att en

finnskostnadsansvarbeslutenochomhändertagandebesluten om
ske enligtställetfall idessaiOmprövning börinte.därför

bestämmelsernaföreslårVibestämmelser.förvaltningslagens att om
kap.härmed se llenlighetiutformasbeslutdessaomprövning av

23-25ibestämmelsernaföreslår vidareVilagförslaget.il att§
beslutöverklagandeförvaltningslagen beträffandetillämpasskall av

kap. 2 §llsekostnadsansvarochomhändertagandeom
lagförslaget.

1 rörande in-beslutomprövningsbarafattarBeskattningsmyndigheten även
14.2.7.ll4.2.7.8 ochavsnitten 142.6,privat bruk,försel för se

2 1995/96:197 15.Prop. s.
3 i avsnitt 12.3.återgivnadelarfinns i relevantabestämmelserDessa
4 avsnitt 12.4.Se
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ansöka hos länsrättBeskattningsmyndigheten skallFörslag:
enskild plats, lokalkontroll,beträffande transportkontroll

beträffandeskattebeslag och skatteförverkande. gällerDetsamma
skattebeslagförtida försäljning, egendom föremål förärom som

värdenedgång och försäljningenfor förstörelse ellerär utsatt annan
ochinte påkallas Både beskattningsmyndigheten ägareägaren.av

till förvarad ansöka förtida försäljning,egendom kan om om
för uppgå betydande belopp.kostnaderna förvaring beräknas till

fatta interi-Vid fara i dröjsmål kan beskattningsmyndigheten ett
skatteförver-mistiskt beslut i de nämnda fallen med undantag för-

högakande och förtida försäljning egendom grundav av
förvaringskostnader skyndsamt skall underställas länsrätten.som-

beskattningsmyndighetens omhänder-Den berörssom av
tagandebeslut och angående kostnadsansvarbeslut rätt attges

angåendeöverklaga dem. Vidare införs vissa bestämmelser
hand-länsrättens hantering mål beträffande undantagandeav av

vadling; regleringen på detta område medöverensstämmer som
gäller enligt tvångsåtgärdslagen.

Beskattningsmyndigheten i länsrätt i sådana fallär ävenpart
beskatt-där beslut i första instans fattats myndighet;av annan

myndigheten skallningsmyndigheten får dock besluta den andraatt
föra myndighetens talan. Vidare införs särskilda bestämmelser om

lokalkontroll,partsställning vid transportkontroll på enskild plats,
omhändertagande, skattebeslag, skatteförverkande förtidasamt

Omförsäljning egendom föremål för skattebeslag.ärav som
känt hemvist landet får i stället denokänd eller saknar iägaren är

kaninnehade i länsrätten; ägarensenast partvarasom varorna
dock alltid talan i målet. beslut skatteförverkandeInnanöverta om
fattas skall länsrätten, fall den innehadei de senastsom varorna
förordnats försöka delge till egendomen; i deägarenatt part,vara
fall till känd skall länsrätten iställetegendomen inte ärägaren
utfärda föreläggande och Inrikes tidningar. ii Post Detett som
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detta hänseende gäller beträffande till egendom skall iägare även
viss utsträckning gälla den innehar särskild till egendo-rättsom
men.

I lagen införs särskilda bestämmelser skyndsam hand-om
läggning, möjlighet fatta interimistiska beslut och muntligatt
förhandling.

En möjlighet överlämna mål angående transportkontroll påatt
enskild plats, lokalkontroll, omhändertagande, skattebeslag,
skatteförverkande och förtida försäljning egendom ärav som
föremål för skattebeslag från den behöriga domstolen till annan
domstol införs.

Det uppställs inget krav prövningstillstånd vid fullföljd till
kammarrätt.

13.1 Inledning

Det för kontroll beträffande punktskatter föreslåssystern innebärsom
nytänkande det gäller skattekontroll; exempelvisett när avviker de

fysiska inslagen i och lokalkontroller och bestämmelsernatransport-
omhändertagande, skattebeslag och skatteförverkande från vadom som

hittills varit vanligt vid skattekontroll. I samband med bestäm-att nya
melser införs måste också ställning till bl.a. formen förtaman
domstolskontroll.

Även frågan hur de rättsinstitut föreslår förhåller sig tillnya som
artikel 6 i Europakonventionen måste givetvis behandlas. I kapitlet
behandlas därför frågor beträffande hur skyddet i artikel 6 förhåller sig
till och lokalkontroller, omhändertagande,transport- skattebeslag och
skatteförverkande. Däremot berörs inte frågeställningen förhållan-om
det mellan artikel och6 den administrativa sanktionen transporttillägg;
vi har istället något berört denna fråga i kap. 10 i samband med
behandlingen frågan hur den administrativa sanktionen skallav om
utformas.

Det ofrånkomligt kontrollsystemär för skatteförvaltning-att ett nytt
kan medföra vissa bestämmelser rörande domstolsförfarandetatten

behöver ändras. Exempelvis måste analys bestämmelsernaen av om
överlämnande mål och prövningstillstånd i kammarrätt göras.av
Nedan beskrivning dessa institut.ävenges en av
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13.2 Europakonventionen

Civila13 .2.1 rättigheter och skyldigheter

civila rättigheter13.2.1.1 Vad skyldigheterochär

artikelEnligt 6.1 i Europakonventionen har enskild till dom-rätten
stolsprövning vid avgörande tvist hans civila rättigheter ochav en om
skyldigheter. Artikeln tillämplig det föreligger verkligär tvistom en
mellan enskild och någon eller myndighet,en person annan person om
tvisten gäller rättighet eller skyldighet har sin grund i denen som
nationella denna rättighet eller skyldighet kan karaktäri-rätten samt om

civil rättighet eller skyldighet. Det krävs den tvistattseras ensom som
föreligger rättigheten eller skyldigheten seriös. princip skallIärom
rättigheten eller skyldigheten följa inhemsk lag. Det räcker denattav
enskilde rimliga grunder kan gällande han har rättighetgöra att en
enligt inhemsk för han också skall kunna sitt anspråkrätt prövat.att

det gäller fråganNär vad inbegrips i begreppet civil rättighetom som
eller skyldighet det inte avgörande viss fråga enligt inhemskär om en

regleras civilrättsliga eller inte; det rättighetens ellerrätt ärav normer
skyldighetens materiella innehåll i nationell dessrätt änsnarare
klassificering tillmäts vikt vid bedömningen. Vidare har Europa-som
domstolen vid bedömningen inte fast något avseende vid det gälltom

tvist mellan enskilda eller tvist mellan och enskild. Intestatenen en
heller har frågan förfarandet faller inom allmän domstols ellerom

betydelsemyndighets jurisdiktion tillmätts någon avgörande
Det inte enkelt vad civil rättighet ellerär avgöra utgöratt som en

skyldighet. Några exempel på vad kan ingå i begreppet bör docksom
Europadomstolen har artikel tillämplig6.1 bl.a.äransett attges.

frågor expropriation, förvärv fast egendom, byggnadstillståndom av
och liknande frågor betydelse för enskilda äganderätt ochav personers

Ävennyttjanderätt till egendom. beträffande frågor rätten attom
bedriva viss ekonomisk verksamhet förfaranden skade-rörandesamt
stånd har artikel tillämplig.l Däremot har skatteprocessenansetts av
Europakommissionen konsekvent falla utanför tillämpnings-ansetts

6.12.området för artikel ocksåDet bör framhållas Regeringsrättenatt

1 DaneliusSe 140 Dijk och Hoof if.296samts. van van s.
2 DaneliusSe 144 och Dijk och Hoof. 302- 303.s. van van s.
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RÅi ref. uttalat revision med stöd tvångsåtgärdslagen1996 97 att av
rättighet.inte omfattar frågor kan civilutgörasom anses en

Editionsfallet Frankrike gjorde EuropadomstolenI Périscope mot
vissa allmänna uttalanden vad inbegrips i begreppet civilaom som
rättigheter. Klaganden hade ansökt la Commission deshos paritaire
publications de registrering sin publikationet agences presse om av

fått avslag; registreringen följde vissa ekonomiska fördelarmedmen
skattenedsättning franska abattementsi den benämndtextensom

fiscaux och i den engelska consessions. Klaganden stämdetexten tax
sedermera den franska och yrkade skadestånd motsvarande denstaten
skada bolaget lidit grund myndigheternas agerande.av

Europadomstolen yttrade.

the disputed right civil rightWas a---
The Government also contended that "civil right"39. no was

the be accepted thisin issue. view in instance,contrary towere
that would, their that Article § would be6 1in opinion, mean
applicable proceedings aimedin securing compensationatany
for damage, of the of the right invoked. Theirrespective nature

fell within class of which the Stateactivities inpresent case a
intervened the holder of the public authority. The Commis-as ---

case-law clearly excluded and the related ofssion taxation area
from the field law;of the ofconsessions private grantingtax

preferential posta concerned relationship betweentherates
and public administrative andservice notconsumers a an-

industrial and commercial which public law matter.one was a-,
Finally, the State liability relation individuals fors in privateto
the application of rules the spheres of and posta chargesin taxes
fell outside the couldof civil law principles andFranceinscope

be classified "civil There link betweennot two-wayas was a
jurisdiction and the the fact that the rules forcemerits; in
derogated from the ordinary law determined the administative

jurisdiction the disputes thereby generated.examinecourts to ---
The Court that the40. subject-matter of the applicantnotes

pecuniay" and that thecompanys action in actionnaturewas
founded alleged infringement of rights whichwas on an were

likewise rights. The right thereforepecuniary in question was a
"civil right", notwithstanding the of thethe dispute andorigin

fact that the administrative had jurisdiction.courts ---

Staten gjorde bl.a. gällande frågan rörde skatteornrådet ochatt att
sådana bestämmelser helt klart inte ingick i det civilrättsliga området

1 RÅCitat ref. bl.a.1996 97 idenna del återfinns i avsnitt l3.2.2.l.av
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i fransk lagstiñning. Europadomstolen framhöll dock rättighetenatt
berörde materiella värden och rättigheten därföratt attvar anse som en
civil rättighet tvistens och det faktum de administrati-trots attursprung

domstolarna hade jurisdiktion i frågan. Artikel 6.1 därförva var
tillämplig i målet.

13.2.1.2 Förverkandebestämmelser m.m.

I Europadomstolens mål Agosi Storbritannien, rörde förver-mot som
guldmynt,kande prövades förverkandefrågor kanav om anses

omfattas det skydd artikel brott6 vid anklagelse för Europa-av ger
domstolen farm det dock inte nödvändigt ñåganprövaattvara om
förverkande i förhållande till begreppen civila rättigheter och skyldig-
heter i artikel eftersom denna frågeställning inte aktualiserats av
klaganden3.

falletI Air Canada Storbritannien prövade Europadomstolenmot
däremot frågan civila rättigheter och skyldigheter i förhållande tillom
förverkande. Målet rörde beslag dettaflygplan och lösenettav av
Domstolen yttrade:

has56. been disputed by those before the Courtnot appearing
that the dispute relating the applicantpresent tocase concerns a

civil rights.companys
On the basis of established case-law the Courtits sees no

viewdiffer from thistoreason ---

l Omständighetema i målet beskrivs utförligt i avsnitt 6.3.3.
2 avsnittSe 13.2.2.
3Frågan berördes dock de domare anförde skilj aktiga meningar. Enav som av
de skiljaktiga domarna, Thor Vilhjálmsson uttalade bl.a. "It sumcesto say
that the rather special of the leadcircumstances withoutpresent case me
hesitation classifv AGOSI claims for the of the goldto coinsrecovery as an

of "civil right " for the ofassertion Article § of the Conven-6 1a purposes
tion." Den andre skiljaktiga domaren, L.-E. Pettiti, uttalade bl.a. bolagets
försök återfå guldrnynten "mc/early concernedatt with civil rights and
obligations within the of Article §6meaning
4 Omständighetema i målet beskrivs i avsnitt 6.3.4.
5 EditionsHär hänvisades till avsnitt i40 Périscope Frankrikemot av
Europadomstolen. Detta avsnitt domen citeras i avsnitt 13.2.1.ur
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inte ifrågasatt tvisten rörde civil rättighetI målet hade parterna att en
anledning ha uppfattningoch Europadomstolen såg ingen att en annan

i frågan.
därefter frågan hur det brittiska förfarandetDomstolen prövade

med artikeln. Air Canada gjorde härvidstod i överensstämmelse
förverkandeförfarandet eller tillgången till rättsliggällande varkenatt

artikeln. Särskilt det förhållan-prövning stod i överensstämmelse med
proportionalitet inte kunde i rättsligtdet åtgärdemas prövas ettatt

bolaget. engelska å andra sidan,förfarande åberopades Den staten,av
förverka egendompåpekade the Commissioners inte kunde attutanatt

thesaken rättsligt "condemnation proceedingsprövades ingenom
haft möjlighet stånd rättsligHigh Court" bolaget tillsamt att att en

lösenbelopp.prövning beslutetav om
klagomålet avsåg bådeEuropadomstolen, noterade beslagetattsom

flygplanet och beslutet lösen, uttalade:av om

of Unitedregards the the relevant61. As seizure, provisions
forKingdom law required the Commissioners take proceedingsto

challenged.forfeiture the of the aircraft had beenseizureonce ---
fact brought and, with the ofSuch proceedings in agreementwere

limited the of specifiedthe determinationparties, towere
of law. such the ofIn circumstances, requirementquestions access

§ satisfiedinherent Article 16into court was
also Canada bring62. Furthermore, Airto towas open

judicial proceedings the decision of thereview contesting
Commissioners condition for therequireto payment returnas a

aircraft. had such proceedings beenof the As noted above ---
the factualbrought, Canada could have soughtAir to contest

Commissionersgrounds which the of discretion by theexerciseon
proceedingsbased. for whatever suchHowever, werewas reason,

this background, the Court doesfact instituted. Againstin notnot
consider the abstract whether theappropriate examine into

English wouldof judicial applied by thereview, courts,scope as
be capable of satisfying Article § of the Convention.6 1

Accordingly, there has been violation of Article § 163. 6no
of the Convention.

Vad gällde frågan det farms möjlighet få beslaget iprövatattom
domstol påpekade Europadomstolen det enligt den engelska rättenatt
ankom the Commissioners frågan i de fall beslagsbeslutetprövaatt
ifrågasattes. hade medgivandeDenna prövning med parternas- -

vissaañiågor. omständigheterna ansågemellertid begränsats till Under
på till domstolsprövning enligt artikelEuropadomstolen kravet rättatt

uppfyllt. det gällde beslutet lösen konstaterade6.1. Närvara om
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haft möjlighet inleda rättsligtEuropadomstolen Air Canada ettatt att
Commissioners bedömningförfarande för grunderna för theatt

Europadomstolen fannrättighet inte utnyttjprövade, denna ats.attmen
hypotetisk bedöm-det situation inte lämpligti denna göraatt envara

hänseendehuruvida de engelska domstolarnas prövning i dettaning
Sammanfattningsvis farmskulle ha uppfyllt kraven i artikel

förelegat något brott artikel i AirEuropadomstolen det inte latt mot
domstolen inte enig; majoritetenCanada-målet. Det kan noteras att var

bestod fem domare medan fyra domare skiljaktiga.varav

förAnklagelse brott13.2.2

fråga de tänkta förfaranden föreslår för punkt-En ärannan om
skattekontrollen kan omfattas de rättigheter artikel 6 vidgerav
anklagelse för brott. Vid bedömningen hur nationell rättsregelav en

härvidlagskall tolkas i förhållande till det skydd artikel 6 ärsom ger
hur klassificeras idet tidigare inte avgörande rättsregelnnämntssom

rättsordningenhden nationella

RÅ ref.13.2.2.1 1996 97

RÅ 972ref. behandlas bl.a. frågan hur revision med stödl 1996 avom
förhåller sig tilloch tvångsåtgärdslagen i företagsledares bostad7 8

artikel
hadebeslut inte ändrades kammarrätten,Länsrätten, vars av

handlingar fick eftersökas bl.a. i företagsledarens bostad.beslutat att
målet gjorde denne gällande de beslutade tvångsåtgärdema stredI att

hans förhålla sig passiv. Regeringsrätten, fannrätt att attmot som
innehållet i artikel inte utgjorde hinder lämna tillstånd till6.1 mot att

aktuellaeftersökande och omhändertagande handlingar i deav
lokalema, uttalade följande.

från vilken tidpunkt skall anklagad för brottFrågan någon anses
har behandlats antal avgörandenkonventionensi imening ett av

Europadomstolen... vägledning förevarandeDen isom samman-
hämtas emellertidhang kan från dessa avgöranden synes

I avsnittSe l0.5.2.
2 mål redovisas också i avsnitt ochDetta 5.3.1.5 5.3.2.3.
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begränsad, eftersom de frågan den tilltaladenärmast rört om
erhållit skälig tid. finns dock skälrättegång Detinom att anta att
skyddet enligt artikeln fall inträder den skattskyl-i inte innanvart
dige skäligen kan misstänkas för ha förfarit strid någoniatt mot
författning eller vederbörande myndighet åtgärdvidtagit någon

tyder sådan misstanke föreligger. Enbart denpå omstän-attsom
digheten den vilken förfarande här slag,nämntettatt mot av
d.v.s. urvalsrevision, inletts tycker misstankesigen ana en om
brott räcker för konventionens regelsystem tillinte rättatt om en
opartisk och offentlig skall träda tillämpning.rättegång Deti
skall tilläggas det förevarande mål "civili inte sigröratt om en
right" konventionensi menin .--

finner med hänsyn till det sagdaRegeringsrätten övervä-att
gande skäl talar för artikel Europakonventionen6 i inte äratt
tillämplig målen. Med hänsyn till den oklarhet angåendei

"anklagelsemföruttrycket brott" ändå kan råda finnssom anses
emellertiddet anledning sammanhanget beröra frågannågotiatt
räckvidden den den enskilde Europadomstolensirättom av

ha och lämna uppgifterpraxis passiv inte äransetts att vara som
belastande för honom själv.

till början tydligt fårDet dennaär passivrättatt atten vara
innebära lämna handling medvägratantas att en person, som en

för honom själv besvärande innehåll, får straffas eller bliinte
föremål för tvångsåtgärder syfte han skall förmås aktivti att att
medverka till handlingen lämnas. åtgärder frågaDe äratt varom

förevarande mål betrakta strå/f kanDei inte inteär att som
heller sådana tvångsåtgärder syftar till förmåattses som som

överlämnabolagen till aktivt handlingar. Beslutennågraatt
skattemyndigheten medgivandeinnebär istället fått näratt att -

utredning kunnat erhållas utrednings-påviss inte isättannat -
syfte efterforska och hand handlingari vissa utrymmen ta om av

slag. sådant medgivande kan till karaktärEtt jämförasvisst sin
med beslut husrannsakan under förundersökning. Detett om en
kan enligt artikel behöva lämna6inte interättenantas att att

uppgifter omfattar generellt skydd husrannsakanvissa ett mot att
eller andra liknande åtgärder genomförs led för-iettsom en
undersökning skatteutredning.respektive en

l3.2.2.2 Förverkandebestämmelser m.m.

CanadaEuropadomstolen prövade i fallen Agosi och Air detom
förekommit något brott artikel 6 i Europakonventionen avseendemot

1 Omständighetema i dessa mål finns utförligt beskrivna i avsnitt och6.3.3
6.3.4.
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till rättvis rättegång i fallet Agosi blirätten rättensamt atten - -
betraktad oskyldig intill dess skulden lagligen fastställts. Bådesom
Agosi och Air Canada gjorde gällande det rättsliga förfarandetatt
inbegrep straffrättslig bedömning och det skydd artikel 6atten som
uppställer i dessa delar iakttagits.inte Agosi-måletI uttalade Europa-
domstolen:

66. None of the proceedings complained of be consideredcan--
have been concerned with "the determination of criminalato

" thecharge applicant accordingly, Article of6against company;
the Convention did apply thisinnot respect.

Eftersom inget förfarandena kunde innefatta straffrättsligav anses en
prövning ansågs artikel i de åberopade6 delarna inte tillämplig.vara

I Air Canada-målet fortsatte Europadomstolen sitt frånresonemang
Agosi-målet, bl.a. jämförelser med detta:göraattgenom

further53. recalled that similar had been madeis argumenta
the applicant the AGOSI On that the Courtin occassioncase...

held that the forfeiture of the goods by the nationalin question
consequential the of smugglingcourt actwere measures upon

committed by another and that criminal charges hadparty not
been brought AGOSI of that The fact thatagainst in respect act.
the propertyrights AGOSI adversely ajfected could ofnotwere
itself lead the conclusion that "criminal charge" for theto a

of Article could be considered having been broughtpurpose as
the applicantagainst company. ---

54. Bearing mind that, unlike the AGOSI the applicantin case,
had been required of and that itstocompany pay a sum money

had been confscated, the Court followproperty not toproposes
the approach.same

Europadomstolen framhöll inledningsvis bolaget faktiskt inteatt rent
stått åtalat for brottslig gärning. faktumDet bolags äganderättatt etten
påverkats på brottmålsförfarande riktatett sättogynnsamt ett motav

ledde inte till slutsatsen kunde bolaget varitatt attannan man anse
åtalat för brott. sinI bedömning framhöll domstolen faktumdetäven

Air Canada till skillnad från Agosi förloratinte äganderättenatt - -
förverkandet endast varit betala lösesumrna.utan tvunget attgenom en
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Överlämnande mål13.3 av

13.3. instansordningl Något om m.m.

allmänna förvaltningsdomstolama länsrätter, kammarrätter ochDe är
Regeringsrättem. allmänna forurnregeln för länsrätt uttrycks på såDen

beslut skall överklagas till den inom län ärendetlänsrättsätt att vars
först någotinte regeringen lör visst slag mål föreskriverprövats, om av

se stycket lagen 1971:289 allmänna förvaltnings-14 2§annat om
domstolar. förordningen allmänna förvaltningsdom-I 1977:937 om

för kammar-stolars behörighet finns bestämmelser grundernam.m. om
Överklagandenbehörighet mål. skall enligträtts prövaatt m.m.

huvudregeln ske hos den kammarrätt inom domkrets beslutandevars
förvaltningsdomstol eller domstol i första instans belägen. Vissaär

från finns i förordningen.undantag detta angivna
Som tidigare Skattemyndigheten i Dalarnas län besluts-nämnts är

punktskatterz.myndighet det gäller Följaktligen iLänsrättennär är
Dalarnas län den länsrätt till vilken beslut i punktskatteärenden skall
överklagas i Sundsvall mål avgjorts iKammarrätten prövar som
första instans i Dalamas län.Länsrättenav

ordning beträffande13.3.2 Nuvarande

överllyttning målav

Förekommer vid flera mål hardet länsrätt näraän ettmer en som
samband med får målen handläggas vid länsrätternavarandra en av om
det kan stycketolägenhet för någon enskild se tredje14 §göras utan
lagen allmänna förvaltningsdomstolar. föreskrifterNärmareom om

l Kommittén domstolsväsendets organisation häller för närvarande. på attom
organisatoriska domstolsväsendet.den strukturen inom lgöra översynen av

första skall kommittén förslag till organisation förlämnaetappen en ny
domstolsväsendet helhet dir. 1995: 102.sesom
2 avsnittSe 1212.
3 Vi hari kap. 7 lagförslaget intagit bestämmelse länsrätt1 § äratten om
Länsrätten iDalamas län. Anledningen till detta andra myndighe-är att även

fatta tvivelkan komma beslut med stöd lagen; för undanröja allater att attav
vilken länsrätt behörig vid överklagandet finns den nämndaärom som

bestämmelsen. vidare författningskommentaren till paragrafen.Se
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meddelats regeringen.fallet hari det angivnaöverlämnande mål avav
målbehörighet i vissalänsrätts1347förordningen 1986:I l § om
detvid länsrättbör handläggasmål beskattningatt omenomanges

ellerkoncernrörande företag ilikartade frågorgäller somsamma
vidsådana målförekommermed varandra;har sambandnärasättannat

vid länsrätt. Ensåledes handläggasbör målenlänsrättfler än enen
länsrättmål tillsammanläggningen fleraförutsättning dockär att enav

uppkommerfrågaolägenhet för enskild. Näravsevärdinte innebär om
enighetsamråd ske mellan länsrättema;mål skallöverlämnande omav

Råder olikafrågan.uppnås förfallerinte kansammanläggningom
skall demålen,skall handläggavilken länsrättmeningar somom

anhängiggjorts.först harvilken talanden länsrätt vidhandläggas av
överlämnasl.målskall underrättasParterna attom

behörighet finnsdomstolarsförordningen allmännaI 4 § m.m.om
ikammarrätter,mål mellanöverlämnandebestämmelse somavomen

enligtgäller för länsrätternamed vaddrag överensstämmerstora som
Förekommer imål.behörighet i vissaförordningen länsrättsl § om

förvärvs-beskattning gällermålkammarrättän sammasomommer en
skallmed varandra,sambandharkälla eller sätt näraannatsom
skälinte särskildavid kammarrättema,målen handläggas omen av

kammarrätter-ske mellanlämpligtdetta. Samråd skalltalar sättmot
sammanföring-domstolarnaolika meningar mellandet råder omna; om

nås vilken kammarrättenighet inteförfaller frågan. Kan somomen
vidkammarrätthandläggas denmålen, skall dessaskall handlägga av

anhängiggjordes.vilken talan först

Översyn Justitiedepartementetinom13.3.3

närvarande inompågår förförvaltningsprocessenEn översyn av
fått i uppdragutredare harsärskildJustitiedepartementet. En att

uppdragetsreformer området;förslag till forsattaetappvis lämna
mål, harfrågan överflyttningomfattar bl.a.första etapp, avomsom

Översyndepartementspromemorian Ds 1996:40iredovisats av
föreslås det i lagenpromemorianförvaltningsprocessen. I att om

möjlighet tillgenerellförvaltningsdomstolar införsallmärma en
grundförutsättning fördomstolarna;överflyttning mål mellan enav

1 Mellankommunalasamband medinfördes iMöjligheten överilytta mål attatt
vidareöverflyttades till länsrättema. Severksamhetskatterättens prop.

ñ".1986/87247 92s.

l5 l7-08l5
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överilyttning dock föreliggerdet särskilda skäl för det. Bestäm-är att
melsen bör, enligt förslaget, utformas lika för länsrätt och kammarrätt
och den innebörden domstol f°ar flytta mål tillatt överges en en annan
behörig domstol, det föreligger särskilda skäl och det kan ske utanom
avsevärd olägenhet för någon Förslaget lämnar således ingetpart.

överlämna mål till domstol normaltutrymme aldrigatt en som
handlägger mål den aktuella Det finns med andra ordtypen.av en
begränsning i möjligheten överflytta mål kan härledas från denatt som
sakliga domstolarna.kompetensen hos

13.4 Prövningstillstånd i kammarrätt

m.m.

13 .4.l Allmänt prövningstillstånd i kammarrättom

I samband med instansordningsrefonnen 1994 infördes regler om
prövningstillstånd i kammarrätt i förvaltningsprocesslagen34 §a
1971:291. Prövningstillstånd f°ar enligt denna bestämmelse meddelas

det till vikt för ledning rättstillämpningenär överklagandetattom av
högre prejudikatdispens, det finnsprövas skäl ändrarätt attav om

länsrättens beslut ändringsdispens eller det finns synnerli-om annars
skäl överklagandet extraordinär dispens.pröva Regler vilkaattga om

målgrupper skall omfattas krav prövningstillstånd har intesom av
tagits i förvaltningsprocesslagen i de materiella författningama.utan

Kravet på prövningstillstånd i kammarrätt framstår numera som
huvudregel på området. Endast i begränsat antal måltyper har detett
ställningstagandet gjorts, något krav prövningstillstånd inte skallatt
gälla. Ett sådant område skattemålen.är

31 .4.2 Transportkontrollagen

Beslut transporttillägg kan överklagas till allmän förvaltningsdom-om
stol se 16 andra stycket§ transportkontrollagen; något krav på
prövningstillstånd i ledet kammarrätt länsrätt finns emellertid inte i-
lagen. författningskommentarenI till bestämmelsen skäletattangavs

1 Se Ds 1996:40 129 ns.
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lagstiftningenföreskrevsprövningstillstånd intetill attatt nyvarvar
karaktärl.provisoriskoch av

i målPrövningstillstând i hovrätt13 .4.3 om
förverkande

ochbl.a. skattebeslagbestämmelservåra förslag tillGenom om
prövningstillstånd avseendefråganskatteförverkande uppkommer om

intresseanledning kan detmålkategorier. dennaAvdessa attvara av
måli hovrätt iprövningstillståndgällernågot beröra vad omsom

förverkande.
kap.återfinns i 49prövningstillstånd i hovrättBestämmelser om

brottmål.vadi kap. RBtvistemål och 49 13RB vad §12 § avseravser
följbl.a.paragrafens första stycke stadgassistnämndadenI

skallhovrättenprövningstillstånd för§ brottmål krävs13 I att
tilltilltalade dömtsvilken dendom intetingsrättspröva genomen

förför brotteller frikänts frånpåföljd böterän ansvarannan
straff fängelseföreskrivetvilket det svårare iäninte är sex

månader.

prövningstillstånd angåendesärskild bestämmelsefinns ingenDet om
fårtill kap. 13 RB,författningskommentaren 49 §förverkande. Enligt

prövnings-formulering det krävsparagrafensframgådet attanses av
bestämtsamtidigt dentillstånd i i de fall då tingsrättenhovrätten som

det krävsförverkande;till böter beslutatpåföljden näräven om
frågor har avgjorts iallaprövningstillstånd omfattas således som

domenochprövningstillstånd dettakravetdomen oavsett omav
författningskommentarenpåföljdsdelen eller inte. Iöverklagats i

sätt3:följandeförtydligas detta

deldom endast den--Om tilltalade överklagarden i avsersomen
påföljdenprövningstillstånddet alltsåförverkande krävs iom

krävsmedan det däremotdomen har bestämts till böter inte
prövad de fallförverkandefråganprövningstillstånd för få iatt

till fängelse.påföljden har bestämts

1 1995/96:197 21.Se s.prop.
2 anspråkavgöranden enskildaregelenda undantaget från dennaDet är omom

andra stycket RB.tagits i domen kap. 13 §se 49
3 1992/93:216 s.89.Prop.
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DomstolsutredningensI betänkande SOU Domstolarna in-1991:106
for 2000-talet låg fortill grund bestämmelsen prövningstillståndsom om
i brottmål, gjordes undersökning brottmål på vissa avdelningaren av
i Svea hovrätt och förHovrätten Västra Sverige. Utredningen fann att
det ganska ovanligt frågor förverkande egendom uppkom-är att om av

för den kategori brottmål omfattas bestämmelsen i kap.49mer som av
13 RB. Utredningen drog också§ slutsatsen det inte fanns skälatt att
avstå från låta kravet prövningstillstånd omfatta frågoratt även om
förverkande; iden mån sådana frågor förekom de, enligt utredningensvar
uppfattning, aldrig så ingripande betydelse för den enskilde attav man

den anledningen skulle ha ordning för brottmål där frågorävenav en annan
ingick.förverkandeom

överväganden13.5 och förslag

13.5 befogenhetemaDe i förhållandenya m.m.
till artikel i Europakonventionen6

13.5.1 Transport- och lokalkontroller omhändertagandesamt

Frågor vad omfattas rekvisiten civila rättigheter och skyldigheterom som av
anklagelse för brott inte enkla besvara. När det gällersamt är att transport-

RÅoch lokalkontroller ref.1996 97 viss vägledning; åtminstone kanger
utifrån detta rättsfall försöka tolkning hur Regeringsrättengöraman en av

skulle och lokalkontroller i förhållande till artikeltransport-se om
fråga beträffande något dessa institut kom under domstolens pröv-en av

Även beträffande frågan hur omhändertagandeinstitutet förhållerom
sig till artikel torde vissa6 tolkningar kunna göras.

Transport- och lokalkontroller omhändertagande liksomärsamt
taxeringsrevisioner instrument för skattekontroll. hänsynMed till frågoratt

skatteprocessrörande Europakommissionen inte kunna hänförasansettsav

1SOU del1991:106, s.316-317A, I 1996/97:131 lämnar regeringenprop.
förslag införande generellt krav prövningstillstånd i ledetpáett ettom av

tingsrätt hovrätt. lagändring genomförsOm i enlighet förslagetmed kommer-
således prövningstillstånd alltid krävas vid fullföljd till hovrättatt oavsett
vilken påföljd bestämts. dock möjligtDet propositionen kommerär att attsom
återkallas; det oklart det föreligger majoritet i riksdagen för förslaget.är om
2 avsnittSe 13.2.l.1 och 13.2.2.1.
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uttalandeRegeringsrättenstillrättigheter och skyldighetertill civila samt
kunnarättighet tordeciviltaxeringsrevision inteatt manen

lokalkontrollerochskattekontrollerutgå från även transport-att som
Även omhändertagande kancivila rättigheter.inte ses som

varförutredningsbefogenheter,beskattningsmyndighetensdelen av
förfarande.beträffande dettagiltigttorde ävenresonemanget vara
kan inrymmasvilka förfarandenbeträffande fråganOckså somom

vägled-dom vissRegeringsrättensanklagelse för brotti begreppet ger
husrannsakan,liksomskatterevisioner,slutsatsning. Regeringsrättens att

torde omfattasoch de inteutredningsåtgärderskall rättenatt avses som
vår mening,artikel kan, enligtuppgifter enligt 6behöva lämnainteatt

omhändertagande.lokalkontrollerochockså appliceras samttransport-
beträñandesomartikel uppställerbedömnjngtordedetslcydd 6vårEnligt

anklagelse för brott intevidskyldighetercivila rättigheter och samt
samtomhändertagande. Dettahindraroch lokalkontrolleromfattatransport-

rättigheterenskildskontrollformer kan kommadessainte attatt
8. ingreppinnebäraomhändertagande kan dessutomartikelenligt Ett ett

tilläggsprotokolletz.i förstaartikelinyttjanderätten, skyddas lsom av
enligtdessa,tvång i instituten börtydliga inslagenMed hänsyn till de av

ställas underpraktiskt möjligtså långt detvår mening, ärsom
domstolskontroll.

skatteförverkandeSkattebeslag och13.5.1.2

skatteprocessenEuropakommissionenSom tidigare har ansett attnämnts
skyldigheteroch Dettacivila rättigheterinnefattas i begreppetinte

Canada-måleti Airbeakta uttalandenainte ändå måstehindrar att man
skatteindrivningen;till säkrasyftar skatteforverkandeVisserligen attett

skatteforverkandebemärkelse.i vid Ettkan ingå i skatteprocessendet sägas
till den egendomskattskyldigedrabbar dock inte den ägarenutan som

skatteförverkande5. materiellamed andra ordberörföremål för Denär

avsnitt 5.3.1 och 5.8.1.Se
2 avsnitt 6.3.Se
3 avsnitt l3.2.l.l.Se
4 avsnittSe 13.2.1.2.
5 skattskyldige i falldentill egendomen och mångaGivetvis ägarenär

det gällerpunktskattepliktiga Närfall avseende dedensamme i vart varorna.
denoftatill egendomentransportmedel torde änägaren vara en annanm.m.

skattskyldige.
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ägaren.värden hos Det också den godtroende rättigheter iär ägarens
form nyttjanderätt och äganderätt skall skyddas i enlighet medav som
första tilläggsprotokollets artikel

bör i detta sammanhangMan också komma ihåg Europadomstolenatt
i Air Canada-målet ansåg det förhållandet bolagets äganderättatt att
påverkats brottsligt förfarandeogynnsamt ett motav en annan person
inte innebar Air Canada kunde ha varit anklagad för brottsligatt anses
gärning. Slutsatsen viss egendoms inte skall inblandadägareatt anses vara
i skatteprocess enbart den grunden hans äganderätt påverkasatten
negativt inte fullföljt sina skyldigheter det fiskalaattav en annan person
området ligger enligt vår mening till hands; skatteprocessennära även om
inte omfattas begreppet civila rättigheter och skyldigheter kananses av
mycket väl i vilken frågan huruvida äganderätten process, en persons
f°ar vika för betalning skatteskuld prövas, görage av en annan persons
det. Man torde således inte, enligtvåruppfattning, kunnadra några slutsatser
vad gäller tillämpningen artikel från hur förfarandet6 beträffandeav
den har skatteskuld har klassificerats det gäller fastställanär attsom en
hur frågor skatteförverkande egendom kopplade till dettaom av m.m.
förfarande skall bedömas.

Vi det vid helhetsbedömning långt ifrån kan uteslutasattanser en
frågor beträffande skattebeslag och skatteförverkande förtidaatt samt

försäljning egendom föremål för skattebeslag också innefattarärav som
civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel har ocksåDetta varit
vår utgångspunkt utformat våra förslag till bestämmelsernär om
domstolsprövning.

När det gäller frågan huruvida skattebeslag och skatteförverkande
kan innefatta anklagelse för brott de uttalandenäranses en som
Europadomstolen gjorde i Agosi-målet och Air Canada-målet vägledande.
Skattebeslag och skatteförverkande torde, vårenligt bedömning, mindreän

beslag och förverkande i brottmål kunna anklagelse för brott;än avse
skattebeslagochskatteförverkande-tillskillnadlrånbeslagochförverkande
inom straffrätten bygger nämligen inte någon anklagelse brottatt om-
riktas någon eller brottsmisstanke finns. Vi sammanfatt-mot attens anser
ningsvis det finns omständigheter talar för skattebeslag ochatt attsom
skatteförverkande kan komma civila rättigheter och skyldigheteratt avse

de inte kan omfattas skyddet vid anklagelse för brott.attmen anses av

1SeEuropadomstolens uttalanden beträffande materiella värden i målet
Editions Périscope Frankrike avsnitt 13.2. l ovan.mot
2 Se avsnitt 6.3 och 6.5.1.
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13.5.2 Behovet lagstiftningav ny

De befogenheter beskattningsmyndigheten tillförs enligt våranya som
förslag och lokalkontroller omhändertagande,transport- samtom
skattebeslag och skatteförverkande kan karaktäriseras tvångsmedel,som

kan komma innebära intrång i enskildas integritet. Vi detattsom anser
därför viktigt tillämpningen bestämmelserna så långt detatt ärvara av
praktiskt möjligt ställs under domstolskontroll. Den utform-närmare
ningen den föreslagna domstolskontrollen beskrivs i avsnitt 13.5.3.av
Frågor muntlig förhandling, kommunikation, interimistiska beslutom
och skyndsam handläggning berörs i avsnitt 13.5.4.

Om de föreslagna bestämmelserna transportkontroll påav oss om
enskild plats, lokalkontroll, omhändertagande, skattebeslag och
skatteförverkande införs kommer Länsrätten i Dalarnas län till-attm.m.
föras komplicerade måltyper med inslag muntlig förhandlingstoranya av
och skyndsam handläggning. Sådana åtgärder brukar typiskt sett vara
resurskrävande för domstolarna. Det kan därför olämpligt belastaattvara
enbart mindre länsrätt med de måltypema; i fall bordevart etten nya
visst för flexibilitet det gäller överlämnande mål finnas.utrymme när av
Även geografiska aspekter bör härvid beaktas. Kontroller punktskatte-av
plilctiga avsedda i hela landet. mångaI fall torde detär görasattvaror

praktiska skäl lämpligt handläggningen i domstol kan skeattav vara
i närheten den plats där omhändertagits; behovet härav givetvisärav varor
särskilt då eller förhandlingmuntlig aktualiseras. Förstort att systemetsyn
inte skall bli alltför svårhanterligt bör därför möjligheterna överflyttaatt
mål utvidgas detta område. Våra överväganden beträffande överflyttning

mål i avsnitt 13.5.5.presenterasav
Vid utformandet lagstiftning inom förvaltningsrätten måsteav ny

alltid ställning till det skall krävas prövningstillståndtaman numera om
vid fullföljd till kammarrätt. frågaDenna behandlas i avsnitt l3.5.6.

13.5.3 för domstolsprövningFormer

13.5.3.1 Lokalkontroller

förutsättningarDe gäller för lokalkontroll skall få genomförasattsom
finns angivna i kap.2 och9 10 lagförslaget. Med hänsyn till de tydliga
inslagen tvång skall, enligt vår mening, användandet befogenhetenav av

företa lokalkontroll underkastad domstolsprövning. Domstols-att vara
prövning behövs dock inte i de fall då samtliga enskilda berörssom av
beslutet kunnat underrättas detta och ingen de underrättadeom av
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sistnämnda fallet får beskattnings-uttryckligen sig kontrollen. I detmotsatt
situationerlokalkontroll, eftersom det i dessamyndigheten besluta om

föreligger inte heller,finns inslag tvång. denna situationinte samma av
överklagandevår något behov bestämmelse tillenligt mening, rättav en om

beskattningsmyndighetens beslut.av
beskattningsmyndigheten i de fall samtligaVi föreslår därför att -

ellerenskilda berörs beslutet inte har kunnat underrättas enomsom av
ansöka isig kontrollen skalleller flera enskilda uttryckligen motsatt -

kap.företa lokalkontroll seallmän förvaltningsdomstol 9rätt attom
lagförslaget. Om detförsta stycketförsta stycket och 9 kap. 31 §§

fallet exempelvis då beskattnings-föreligger fara i dröjsmål, vilket kan vara
föreslås i kap. följtmyndigheten, med stöd de befogenheter 4 lav som

beskattningsmyndigheten ha möjlighet fattatill viss plats, bör attvarorna
interimistiskt skall underställas länsrätten;beslutett genastsom

stycket lagförslaget.bestämmelser detta återfinns i 9 kap. 3 andra§om
inte någotBeslut lokalkontroll får verkställas omedelbart annatomom

lagförslaget. Besluteti länsrättens beslut kap. tredje stycketse 9 l §anges
påbörjas inom månad från beslutetförfaller inte verkställighetom en

kap. fjärde stycket lagförslaget.se 9 1 §

13.5.3.2 Transportkontroller

Transportkontroll transportkontrollagen föregås idag inteenligt av
skäl inte ändra denna ord-dornstolsprövning. Det finns vägande atttungt

sker offentlig plats.ning beträffande transportkontroller När mansom
genomförasinteskall fatta beslut transportkontroll, attom som avses

enskild nämligen i princip inte möjligt i förvägplats, detär att -
specifikdomstolsprövning möjlig bestämma vilkensådant ärsätt att -

föreslagnaskall kontrolleras. Visserligen kommer detransport av osssom
underrättelsebefogenhetemaz leda tillspanings- och säkerligen att att

fordon kontrollvärda,i vissa fall kan peka vissa särskiltut menman som
rörligdet innebär inte det lättare förutsäga exakt ochär näratt att var en
trafikskall kontroHeras. Beslut kontroll förbipasserandetransport om av

tillfället i flestamåste fattas omedelbart och platsen, har deannars
fall gått myndigheten händerna. finns klara likheter mellan beslutDetur

enskild plats och tullens besluttransportkontroller plats änom annan
polisenskontrollera Likheter finns också medvissaatt transporter.

1Angående kring samtycke, vidare avsnitt 5.8. 10.resonemanget se
2 kapitel ochSe 7
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nykterhetskontrollerexempelvisdet gällervidkontrollarbetc vägarna när
gäller älvavadTransportkontrollen företerkontroller farligt gods.och av
integränskontroll, vilkentullensmånga likheter medförfarandet ansetts

hellerVi intedomstolsprövning.föregåskunnaböra eller attanserav
ingripandeplats såenskildtransportkontroll plats är naturän avannan

nödvändig.domstolsprövningenskildeför den äratt
transportkontroll inteframhållasdetta sammanhang ärbör iDet att

pågår ikontrollentidsperiod;någon längre äntänkt att sexmeromavse
lagför-kap. 3 lomhändertagandebeslut fattas se 3 §måstetimmar ett

överklagas kom-skall kunnaomhändertagandebeslutslaget; eftersom ett
i denfall där ingreppfinnas i dedomstolsprövningtillgång till attmer

uppstå.kan tänkasintegriteten framföralltpersonliga
platsz länsrättenskild fattastransportkontrollBeslut an-avom

enskilda be-samtligai de fallbeskattningsmyndigheten;sökan somav
sig kontrolleninteoch uttryckligenbeslutet underrättas motsätterrörs av

kap.beskattningsmyndigheten 9 lse §fattasfår kontrollbeslutet av
vårEnligtlagförslaget.första stycketoch kap.första stycket 9 3 §

likheter medsådanakontrollerföreter dennauppfattning typ av
beslutande instansbestämmelsernarimligtlokalkontroller det äratt att om

Även övrigafor två instituten.deinterimistiska beslut densammaoch är
medenskild platstransportkontrollbestämmelser överensstämmerom

beskattningsmyndighetenfårSåledeslokalkontroll.bestämmelserna om
kap.fara dröjsmål 9föreligger iintenmistiskt beslut detfatta ett seom

enskildtransportkontrollbeslutstycket lagförslaget. Ettandra3 § om
omedelbart intef°ar verkställasfattat länsrättplats annat angesomav

förfalleroch detstycket lagförslagettredjese 9 kap. li beslutet § om
fattadesfrån beslutetmånad dethar påbörjats inomverkställighet inte en

lagförslaget.kap. fjärde stycket9 I §

1 kontrollTransportkontrollenavsnittvidare l3.5.3.3.Se transport-avser av-
kan dockDetförvaras underdär kanmedel och transport.utrymmen varor

inkräktarocksåundersökning i vissa fall påmyndigheternastänkas att
tillskyddeventuellabefälhavarens och passagerareschaufförens eller

Niernietzi falletgränsdragningenframföralltprivatliv och korrespondens se
omhändertagande skallförslagavsnitt VaraTyskland, 5.3. l ovan.mot om

genomgripandekontrollernarättssäkerhetsgarantier i de fall är av merses som
avsnitt 6.5.3 ovan.senatur även

2 enskild plats.definition begreppetlagförslagetI kap. 5 §1 en avges
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13.53,3 Omhändertagande

Vi föreslår beslut omhändertagande får fattas beskattnings-att om av
myndigheten beskattningsmyndighetens beslut kansamt överklagasatt
till länsrätt till omhändertagen egendomägaren se kap.9 3 tredje§av
stycket och l l kap. lagförslaget.2 § Att föreskriva beslutet skallatt
underställas länsrätten i och med omhändertagande tordeatt ett görs vara

opraktisk lösning i många fall eftersom omhändertagande tänktetten är
tillfälligt. Om länsrättsprövning skulleatt obligatoriskgörasvara genom

krav underställning skulle den fråga länsrätten har i mångaprövaatt
fall förfallen vid domstolens prövning, eftersom Skattemyndighetenvara
redan släppt godset.

13.5.3.4 Skattebeslag och skatteförverkande

börDet ankomma länsrätten besluta skattebeslag ochatt om
skatteförverkande ansökan beskattningsmyndigheten. Vi föreslårav
därför bestämmelser med detta innehåll införs kap.att 9 l första§se
stycket lagförslaget. Vidare föreslår beslut skattebeslagatt ett om
skall kunna fattas den skattetj plats vid fara i dröjsmålänsteman ärav som

kap.9 3 andra stycket lagförslaget.§ Behov detta kan exempelvisse av
uppstå finner det inte längre finns grund omhändertaattom attman en

punktskattekontrollen avslutad och inte hinner få skatte-ärvara man
beslaget länsrätten. Om det inte fannsprövat möjlighet förav en
tjänstemännen i sådant fall beslagta skulleatt tvungenvaran man vara

släppa den. Beslut skattebeslag fattat tjänstemanatt bör snarastom av en
underställas länsrättens prövning.

Skattebeslag till sin tillfällig inskränkningär nyttj anderättennatur en av
till egendomen. Av denna anledning måste det uppställas tidsramar inom
vilka frågan skatteförverkande skall När länsrätten fattaravgöras.om
beslut skattebeslag eller fastställer verkställt skattebeslag skall läns-om

enligt kap.12rätten, 7 lagförslaget,§ den tid inom vilken ansökanutsätta
skatteförverkande skall Om den tiden otillräckliggöras.om utsatta är

får den förlängas. En framställning förlängning tiden skall görasom av
före den tidens utgång. Om ansökan skatteförverkandeutsatta inteom
inkommer inom tid beslutet skattebeslag förfallet. Vi harutsatt är om
vidare föreslagit ändring 34 förvaltningslagen;§ den före-en av genom
slagna ändringen skall beslut tidsfiist enligt kap.12 7 lagförslaget§om
kunna överklagas särskilt.

Vid prövning skatteförverkandefrågan får länsrätt, yrkandeav av
egendom föremålägare för skattebeslag, förordnaär lösenav attsom
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egendomenskatteförverkandeför beslutaskall i ställeterläggas att avom
handläggasskall såledeslösenlagförslaget. Fråganse 3 kap. 15 § om

förordnatOm länsrättenskatteförverkande.frågantillsammans med om
sigmånad påenskildeskall har denlösen erläggas göraattatt en

möjlig-krañ; försitter han dennavunnit lagaefter domeninbetalningen att
skatteförverkad.ställetskall egendomen ihet anses vara

föremål förFörtida försäljning egendom är13.5.3.5 somav
skattebeslag

nämnts: försäljningförtidasituationer dåfinns det tvåSom tidigare av
fall gälleraktualiseras. Ettföremål för skattebeslag kanegendom ärsom

enligtnedgång i värdeellerför försämringegendom är utsatt annansom
sådaninte begärde fallförsta stycket lagförslaget. Ikap.3 14 § ägaren att

ansökanpåankomma länsrättenskall säljas bör detegendom att av
skall ske 9 kap.försäljning i förtidbeskattningsmyndigheten pröva om

får dock beskattningmyn-fara i dröjsmållagförslaget. Vidandra stycketl §
Beslutlagförslaget.andra stycketkap.digheten fatta beslutet se 9 3 §

inteverkställasfårförtida försäljning egendom annatgenast, omom av
stycket lagförslaget.tredjesärskilt förordnats se kap. l9 §

kostnademakan aktualiserasfalletdå förtida försäljningandraDet ärnär
betydande beloppberäknas uppgå tilluppgår eller kanför förvaring till

andraregleras i 3 kap. 14värde. Detta §iförhållande till egendomens
bådevår uppfattningenligtdessa situationer börstycket lagförslaget. l

haförvarastill egendombeskattningsmyndigheten och rättägare som
andra stycketkap.förtida försäljning se 9 lansöka i länsrätt §att om

Även omedelbartverkställasbeslut fårdenna kategorilagförslaget. av
Någon möjlighettredje stycket.kap.inte i beslutet se 9 l §annat angesom

interimistiskafattai dessa situationerbeskattningsmyndighetenför att
föreskrivits.fara i dröjsmål har dock intebeslut vid

Transporttillägg13.5.3.6

kap.beskattningsmyndigheten se 9fattastransporttilläggBeslut avom
till länsrättkan överklagaslagförslaget. Beslutentredje stycket3 §

1 avsnitt 6.5.4.6Se även ovan.
2 avsnittSe 6.5.4.8.
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l kap. lagförslaget.l 5 Bestämmelserna§ omprövning och överklagandeom
i LPP gäller i tillämpliga delar beslut transporttillägg se kap.l lom

lagförslaget3 §

13.5.3.7 Kostnadsansvaret

Som framgår avsnitt kommer12.10. 6 beskattningsmyndigheten attav
lcunna fatta flera olika beslut rörande enskilds för kostnadernatyper av ansvar
för förfarandet se 8 kap. lagförslaget jämfört med kap.9 3 tredjeäven §
stycket. Beskattningsmyndighetens beslut angående kostnadsansvaret
skall kunna överklagas länsrätttill kap.se ll lagförslaget.2 §

13.5.3.8 Undantagande handlingav

Som framgår avsnitt 5.8. skall vissa bestämmelser13 undantagandeav om
handling tillämpas vid och lokalkontroller då besluttransport- samtav

omhändertagande fattas. Vårt förslag till reglering beträffandeom
undantagande handling i sak med vad gäller enligtöverensstämmerav som
tvångsåtgärdslagen. Länsrätten således frågor undantagandeprövar om

handling från granskning. Om enskild begär handlingattav som
beskattningsmyndigheten vill granska skall undantas, skall handlingen
förseglas och överlämnas till länsrätten se kap.9 2 lagförslaget. På§
yrkande den enskilde skall länsrätten vidare beslut kan fattasprövaav om

domstolen granskar handlingen se kap. lagförslaget.12 5 §utan att
fårLänsrätten också hur handling, endast kan läsas, avlyssnasavgöra som

eller på uppfattas, skall tillhandahållas i målet. I fråga sådansättannat om
upptagning f°ar länsrätten också besluta begränsningar i rätten attom
använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp, det behövs för attom
handlingen skall undantas från granskning inte skall bli tillgängligsom
för beskattningsmyndigheten kap.se 12 lagförslaget.6 §

l vidare avsnittSe l2.10.8.
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förfarandefrågorVissa13.5.4

Allmänl3.5.4.1 part m.m.

skattemyndighetskalloch 12. 10.2framgår avsnitt 12. 10. 1Som annanav
kontrollfallmedverkaibeskattningsmyndighetensochtullmyndighetivissa

räkning sebeskattningsmyndighetensför ävengenomföra denattgenom
beskattningsmyndighetenVidare kanlagförslaget.ochkap. 7 8 §§9

författa besluttullmyndighetskattemyndighet elleruppdra attannan
§lagförslaget.kap. 9räkningivisst ärende se9beskattningsmyndighetens

för privatinförselavseendebeslutfatta vissatullmyndighetkanSlutligen
14.kapitelvidareräkning sebeskattningsmyndighetensbruk för

tullmyndighet iexempelvisfattasbeslutgällerVad ett norraenavom
skallmyndighetVilkenräkningbeskattningsmyndighetensSverige för

länsrätten Vilken länsrättiföreträda det allmännaochbeslutetompröva
givet.frågor intedessaöverklagandet Svaret ärbehörig prövaär att
lagför-kap. 10 §bestämmelse se 1 linförsdärför detVi föreslår att en

myndighetallmän närslaget partär att annananse somsomom vem
nämndaEnligt deträkning.beskattningsmyndighetensförfattat beslutett

Beskattnings-i länsrätten.beskattningsmyndighetenlagrummet partär
skallmyndighetenden andrabeslutadock kunnamyndigheten skall att

fattasfår dockSådant besluti målet.talanbeskattningsmyndighetensföra
olägen-kan skeoch detmedger detmyndighetenden andraendast utanom

införsbestämmelsemotsvarandeföreslår ocksåVihet för enskild. att en
omprövning Förochdomlänsrättsöverklaga attbeträffande rätt att

behörigskallrörande vilken länsrättproblemetråda påbot ansessom
räkningförbeskattningsmyndighetensfattarannanmyndighetnär

iI regleringliknandebeträffandeprövningvarit tillharFrågan enuppe
måli1997beslut den 13i Skåne länprivatinförsellagen. Länsrätten mars

beslut fattatöverklagandenämnda beslutavvisade i ettl589-97E ett avav
beskattningsmyndig-författatYstad; beslutetTullrnyndigheten i ansågs vara

privatinförsel-ochändringar 8 10förslag tillräkning. Sehetens även av
klargörsändringarnade föreslagna att1996/972116. Genomilagen prop.

räkningbeskattningsmyndighetensföravgift fattas samtbeslutTullverkets om
förvaltnings-i allmänenskildsskallbeskattningsrnyndigheten motpartatt vara

1996/97:1 16 73.domstol se s.prop.
2 överklagandebestärnmelser.omprövnings- ochangåendeavsnitt 10.812.Se

i lagförslaget.kap. §ll lSe även
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har i kap.7l andra stycket definierat länsrätt; länsrätt§ med avses
län.således Länsrätten i Dalarnas

I kap. lagförslagetll 9 fastslås§ dessutom beskattningsmyndig-att
heten skall ha överklaga samtliga beslut fattade länsrätten.rätt att av
Bestämmelsen har tagits in i lagförslaget för undanröja eventuellaatt
tveksamheter beträffande beskattningsmyndighetens överklagarätt att

underställningz.de beslut länsrätten fattat efter
Ill kap. och11 12 §§återñmisbestämmelseromRsVzsrättattföneträda

det allmänna. Dessa med vad gäller enligt andraöverensstämmer som
skatteförfattningar. RSV f°ar enligt förslaget uppgiften föraöverta att
talan Verket f°arvidare överklaga beslut, det inte fört talanävenett om
tidigare i målet. RSV för alltid det allmännas talan i Regeringsrätten.

Särskild13.5.4.2 bestämmelse enskild partom m.m.

förvaltningsprocesslagenI 10 § stadgas ansökningshandlingatt m.m.
skall tillställas eller vilken ifrågasätts.åtgärd Dettamotpart motannan
innebär det vid ansökan lokalkontroll eller transportkontrollatt en om

enskild plats blir till de transportmedel, områdenlokaler ellerägaren
föremål för beskattningsmyndighetens ansökan blir iär partsom som

länsrätten. Detsamma gäller till egendom förvaras iägare som
transportmedlet eller platsen. Om någon innehar hyresrätt eller arrende-
rätttill lokalen eller området blir istället denne i målet. Vid förhandlingarpart

omhändertagande, skattebeslag, skatteförverkande förtidasamtom
försäljning egendom föremål för skattebeslag blir enligtärav som samma
bestämmelse till egendomen i domstolen.ägaren part

liggerDet i sakens till egendomen i många dessaägarennatur att av
fall okänd, alternativt saknar känt hemvist i riket. skallFör det inteär att

omöjligt få till stånd domstolsprövning måste därför andraattvara en

1Detta torde följa redan den allmänna fonnnregeln för länsrätt avsnittseav
l3.3.l Vi har dock valtovan. tydliggöra detta med definitionatt en av
begreppet, eftersom tolkningsproblern skulle kunna uppkomma i de fallannars

myndighet fattar beslut för beskattningsmyndighetens räkning.en annan
2 Vid tillkomsten tvångsätgärdslagen påtalade Lagrådet frågan detattav om
allmärmas överklaga länsrättens beslut inte utredd. dennaAvrätt att var
anledning det bestämmelse i 30 § tvängsätgärdslagen dettogs atten om
allmänna skulle ha överklaga länsrättens beslut; skälen tillrätt att ett av
bestämmelsen i författningskommentaren rättsläget oklartattangavs vara var
beträffande det allmännas överklaga länsrätts beslut, fattats efterrätt att som
underställnirlg. Se 1993/94:l5l 164 och 255.prop. s. s.
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Härvidförvaltningsprocesslagen prövas.finns i 10den §lösningar än som
löstsharmotsvarande problemhurtittaintressedetkan attavvara

frågadetVSLvarusmugglingsområdet. 20 ärl §på att omomanges
saknarkänd ellerinteforslingsredskap och äregendom ägarenänarman

forslareförverkande förasegendomensfår talan mothemvist i riketkänt om
gälleregendomen. Detsammabeslagtagnadeninnehavareeller avannan

istämningförstadgatkan ske detinte ärdelgivning sätt somom
lokalkon-vidbrottmåP. användaskunnalösning bordeliknande ävenEn

skatteförverkandeskattebeslag,enskild plats,transportkontrolltroll,
skattebeslag.föremål föregendomförsäljningförtida ärsamt somav

partifårinnehadedendärförföreslårVi senastatt varavarornasom
saknarkänd ellerintefalli destället för ärilänsrätten ägarenägaren

haralltidsak övertarätt atti landet. Enhemvist ägarenkänt är attannan
lagförslaget.kap. 13målet se 11 §talan i

äganderätten. DetförlustslutgiltigSkatteförverkande innebär aven
tillhittaförsökerverkligendomstolen ägarenviktigtdärför egen-attär
givetvismåstedelgivningbestämmelserSedvanliga partdomen. avom

möjligheterdeinnebärvilketkändegendomentilliakttas attärägarennär
användasmåste1970:428delgivningslagenifinnsdelgivningtill som

föreslårokänddåfallgäller dedet ärföreskrivet När ägarensätt.
visstidningaroch Inrikesi Postskall kungöra atti ställetlänsrättenatt

tillfälletberettsskatteförverkaskomma ägarenkanegendom attutanatt
sådanikänna;sig tillviss tidinomintesig ägaren enatt yttra gerom

påträffadesgodsetförhållandenasjälvklart samtmåstekungörelse när
iåterfinnsdettaBestämmelserlämnas.egendomenbeskrivning omav

nämndaunderstrykasbörlagförslaget. Detstycket attförstakap. 212 §
innehavarende fall däriskall tillämpasbestämmelse även varaanses

bestämmelsenSyftet med ärlagförslaget.enligt ll kap. 13 §motpart
för länsrättenblir kändriktigaOm denriktigadenhitta ägarenägaren.att

rollentidigareockså, övertaskede får denne närrmts,i ett somsenare
stycket.andrakap. 13se ll §motpartsom

Även delgivningbestämmelsensärskildadenbeträffande m.m.om
denbestämmelseintagitshar detlagförslagetkap.i 12 2 § somomen

medjämställasskallsådan ägaretill egendom. Ensärskildhar rätt person
behöverstycket. Länsrättenandraparagrafen sevid tillämpningen av

falli detidningar enbartoch Inrikesiföreläggande Postdock utfärda

1 förverkandeochavseendeB.fördes talan82NJA 1977I enmot avansvars.
instämd i målet.intetillhörde P.,bilenklarlagtbil. Det att varsomvar

förverkande-ogilladesobilligt P.uppenbartförverkandeEftersom motett var
talan.
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det finns särskild anledning någon innehar särskild be-att anta att rätt
träffande egendomen.

på13.5.4.3 Krav skyndsam handläggning

Frågor rörande transportkontroll enskild plats, lokalkontroll,
omhändertagande, skattebeslag och förtida försäljning egendomav som

föremål för skattebeslag bör behandlas skyndsamt bådeär myndigheterav
och domstolar. För den enskilde kan ibland ekonomiska värdenstora
stå spel och alltför lång tidsutdräkt vid handläggningen kan förorsakaen
honom onödig skada. Exempelvis kan näringsidkare komma i dröjsmål
med avtalade leveranser efter varusändning omhändertagits. Detatt en
ligger också i kravet proportionalitet målens handläggning inteatt
i onödan fördröjs. Beträffande transportkontroll enskild plats och
lokalkontroll har framförallt beskattningsmyndigheten intresse attav
handläggningen sker snabbt; risken kan komma flyttasatt attvarorna

här skäl för beslut skall fattas så fort det möjligt. Vi föreslårär att är
målens förturskaraktär understryks i lagen stadgandeatt ett attgenom

de skall handläggas skyndsamt kap.lse 12 lagförslaget.§

13.5.4.4 Kommunikation möjlighetenoch fatta interimistiskaatt
beslut

I 10 och12 18 förvaltningsprocesslagen finns§§ bestämmelser om-
kommunikation yrkanden Huvudregeln harär rättatt part attav m.m.

del vad yrkat och anfört harta motparten rättsamt att part att yttraav
sig detta. I 28 lag finns möjligheten§ fatta interimistiskaöver attsamma
beslut reglerad. Enligt denna bestämmelse kan domstol har prövaattsom

överklagande förordna det överklagade beslutet tills vidare inteett att
skall gälla och i övrigt förordna rörande saken. någonNär överklagatäven

omhändertagandebeslut till länsrätten kan domstolen således vid behovett
besluta inhibition.om

Som tidigare anförts bör beslut bl.a. transportkontroll på enskildom
plats, lokalkontroll, skattebeslag och förtida försäljning egendomav som

för försämring eller värdenedgångär fattas länsrättenutsatt annan av
eller ansökan Skattemyndigheten Beträffande de fall där förvaringskostna-av
dema höga kan till förvarad egendomär ansökanäven ägare göra en om
förtida försäljning. Det torde dock inte höra till ovanlighetema att man
i nämnda målgrupper inte kan avvakta målet kommuniceras på sed-att
vanligt beslutet måste fattas omedelbart för inte ändamåletsätt utan att att



domstolsfrågor 465NågraSOU 1997:86

fattaskall kunnalänsrättenförfalla.med ansökan skall För ettatt
bestämmelsehar därföransökaninterimistiskt beslut i anledning enav

paragraf föreskrivslagförslaget. dennai kap. Itagits 12 3detta §om
sakenrörandefår förordnamålgruppemai de nämndalänsrätten utanatt

dröjsmål.föreligger fara isig dettillfälleberetts att yttramotpartenatt om

Muntlig förhandling13.5.4.5

förhandlingmuntligbestämmelserförvaltningsprocesslagen finnsI 9 § om
Även skriftlig handläggning,huvudregelni förvaltningsprocessen. ärom

kanhandläggningen detingå imuntlig förhandlingkan anses varaom
målet.avgörandesnabbteller främjafördel för utredningentill ett av

i måletför talanockså enskildförhandling skall hållasMuntlig somom
det.skäl talareller särskildainte obehövligtbegär det, det emotärom

förhandling.muntligbestämmelserlagstiftning finns särskildaIviss om
i vilkenbetalningssäkringslagenexempel sådan lagstiftningEtt är

gäldenären begärskall hållasförhandlingi stadgas muntligdet 8 § att om
uppenbarthållas, detdock intemuntlig förhandling behöverdet; ärom

förhandling.till muntligGäldenären skall upplysasobehövligt. rättenom
lokalkontroll, omhänder-enskild plats,transportkontrollBeslut om

försäljningförtidaskatteförverkande ochskattebeslag,tagande, egen-av
i densådana ingreppkan medföraföremål för skattebeslagdom ärsom

förhandlingmuntligmöjlighet begärahansenskildes rättigheter attatt
uppnås med vadlikhet skallalltför inskränkt.inte får För att somvara

beträffandeförhandlingtill muntligskattetillägg möjlighetengäller för bör
muntligdärförVi föreslårockså utformad.transporttillägg attgeneröstvara

och kammar-skall hållas i länsrättmålgruppemaförhandling i de angivna
endastfrån börUndantag dettaenskild begär det. görasrätt partom
ocksåEnskild börobehövlig.muntlig förhandling uppenbart partärom

kap.förhandling se 12 4 §begära muntligupplysas rätten attom
lagförslaget.

Överlänmande mål13 .5.5 av

föreslås i 1996:40mål Dsöverlämnagenerella möjlighetDen att som
Eftersom Länsrättendomstolarnas sakliga kompetens.begränsadär av

handläggabehörigdomstollän den endai Dalarnas är attär som
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beskattningsmyndighetenöverklaganden och ansökningar från lämnar
den föreslagna lagregleringen inget lämna målen tillöverutrymme att

länsrätt i detta fall. Samtidigt kan konstateras behovetatten annan av
lämna mål torde bli ovanligt med de målgruppema.överatt stort nya

ochTransport- lokalkontroller tänkta genomföras i hela landet.är att
Följaktligen kommer omhändertagande, skattebeslag ochäven
skatteförverkande aktualiseras hela riket. En ytterligare kom-överatt
plikation den plats där fordon ofta torde heltär att ett stoppas vara en

plats den plats där till respektive fordonet be-än ägarenarman varorna
finner sig. Särskilda krav har dessutom ställts handläggningen;upp
den ska skyndsam och möjligheten till muntlig förhandling har utformatsvara

Mankan enkelt föreställa handläggningssitua-generöst.
tioner kan uppstå; skall domstolsledamötema till Luleå ellersom resa
Sveg, omhändertagande efter transportkontroll i Luleågörsettom en
och den överklagar beslutet t.ex. till lastbilen bor i Svegägarensom
eller det lämpligare förhandlingen hålls i länsrättens lokaler Någonär att
generell lösning problemen finns inte omständigheterna i detutan
enskilda fallet avgörande för vad lämpligast. Allt talar såledesär ärsom
för möjligheten överlämna mål inom områdedetta måsteatt att göras

flexibel vid andra måltyper.änmer
Det kan anföras möjlighet till överlämnandeargument motsom en

mål denna leder till domstolar aldrig handlagt den aktuellaär att attav som
målgruppen vilket kan ställa till problem vid hand-övertar ansvaret,
läggningen och beslutsfattandet. domstol inneharDen den sakligasom
kompetensen området besitter naturliga skäl helt kunskapav en annan
och erfarenhet mål domstol normalt inte handläggeränav grupperna en som
sådana målgrupper. Problemet bör dock inte överdrivas. Förvaltningsdom-
stolarna handlägger idag mycket olika målgrupperantal och deett stort
rättsligaområden somornfattas avdomstolamas arbeteärmycketvidsträckt.
Vissa mindre målgrupper behandlas dessutom mycket oftasällan; krävs

förnyad inläsning rättsområdet sådan målgrupp skall benären av en -
handlas. finnsDet således hos domare i förvaltningsdomstolarnaen vana

sig i regelsystem och tillämpa dem. Till detta kommersättaatt nya
principen den sakliga kompetensen beträffande punldskatter delvisatt om

hargenombrutitgenomtransportkontrollagenAvförfattningskommentaren
till bestämmelsema transporttillägg framgår nämligen beslutattom om
transporttillägg får det gäller ärenden överflyttats frånnär som en-
skattemyndighet till överklagas till den länsrätt har atten annan som-

1 avsnittSe l3.5.4.l beträlfande övervägandenvåra avseende allmänäven part
m.m.
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beslut. skäldeSammantagetmyndighetens ärbeslutsfattandedenpröva
likauppfattning inteenligt våröverflyttningsmöjlighettalar mot ensom

möjlighet.sådantalar förskäldevägandetungt ensomsom
angåendemålöverlämnamöjlighetdet införsföreslårVi attatt en

omhändertagande,lokalkontroll,enskild plats,transportkontroll på
egendomförsäljningoch förtidaskatteförverkandeskattebeslag, somav

länsrättdomstolen tillbehörigafrån denskattebeslagföremål för annanär
Överlänmande kunnabörlagförslaget.12 kap. 8se §eller kammarrätt

olägenhetskekanoch detskäl för dettasärskildaföreliggerske det utannär
domstolarna.mellanlämpligSamråd skall skeenskild sättför part.

frågan.förfalleröverlänmandeinte kommadomstolarnaKan överens om
helhetsbedömningnråsteöverlämnasmål skallVid ett enav om

visstilli 1996:40gjordes DsuttalandendeHärvid kangöras. varasom
ledning

behovuppstårmål detflyttamed kunnaFördelarna näröveratt
behöverDomstolenekonomiska.främstavmuntligheti förfarandet är

mål.andratid åtfår såoch pålängreföreta sättinte merresaen
längrefall företaförekommandehellerenskilde behöverDen iinte en

däremotskriftlig uppstårhandläggningennödvändigt. Aränresa
mål.enstakaöverflyttningmedfördelarsällan några aven

överflyttningtillmöjlighetmedfördelarnadiskussionVid enomen
beaktas.tvåpartsprocessendeninverkanmål måste även nyaavav

skallenskildedomstol för dentillmål flyttasOm attett annanen
för detlängreinnebäradetdomstolen kantill resanärmare en

dåkanöverflyttningmedFördelarnaföreträdare.allmännas en
aktuelladenförutseddidenförlorade. 1 mån situationen inte ärgå

fall kommasådanaöverflyttning ibörspeciallagstiftningen ien
exempelviskan begränsaskostnadernafalldefråga främsti genom

vidbefattningshavareuppdrar åt någonmyndigheten annanenatt
målet.talanmyndighetensföra imyndighet att

skälenprocessekonomiska övervägsdeviktigt noggrantDet således attär
överflyttningförflexiblaMed detsker.överflyttninginnan systemen

skallmålhurdomstolarnafår avgöraföreslås ettattutrymmeettsom nu
medgivetvisdockeffektivasteochenklastedet sättet,handläggas

lidande.blirinteenskildutgångspunkten partatt

1 1995/96:l97 21.Se s.prop.
2 5142-143.1996:40Ds
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l3.5.6 Prövningstillstând i kammarrätt

föreliggerIdag inte krav prövningstillstånd avseende skattemål. De
måltyper kommer införas våra förslag genomförs inteatt ärnya som om

skattemål i egentlig bemärkelse kan karaktäriseras målutan snarare som
angående tvångsmedel Ett utmärkande drag särskiljerannatm.m. som
målen från sedvanliga skattemål det till egendom ochär är ägarenatt

lokal mfl. och inte den skattskyldigeägare i måletär partav som- -
det fråga lokalkontroller, omhändertagande, skattebeslag,när är om

skatteförverkande och förtida försäljning egendom föremålärav som
för skattebeslag.

Trots det föreligger olikhetervissa mellan sedvanliga skattemålatt
och målgrupperde följer vårt förslag finns skäl inte föreskrivaattsom av
prövningstillstånd i ledet länsrätt kammarrätt. De målgruppemanya-
kommer sannolikt i många fall innefatta lika svåra bedömningar som
sedvanliga skattemål och följderna kan bli minst lika ingripande för
enskilda. Vi därför det- så länge det inte föreligger generelltatt ettanser
krav prövningstillstånd skatteområdet vid fullföljd till kammarrätt

inte bör införas krav prövningstillstånd i målgrupperdeett som-
följer vårt förslag.av
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brukprivatInförsel för14

skattbetalaskyldighetvilkenförför inFörslag: Den attvarasom en
viddettaskall deklareraprivatinförsellagenenligtföreligger
Omheder ochskallDeklarationeninförseln. samvete.avges
tilldeklarationen lämnasskalltullplatsbemannadinförseln görs

beskatt-tilllämnasdeklarationenfall skallItulltjänsteman. annat
myndighetentillinkommitskall då hadenningsmyndigheten; senast

medi sambandbetalasskallPunktskattenefter införseln.sju dagar
beskatt-tilllämnasdeklarationenfalllämnas. dedeklaration Iatt

påinsättningbetalaspunktskattenningsmyndigheten skall ettgenom
vidtill tulltjänstemanlämnasdeklarationende fallkonto. Isärskilt

tullmyndigheten;tillbetalaspunktskattentullplats skallbemannad
och uppbärabeslutasituationerskall i dessatullmyndigheten om

punktskatten.
mineraloljeprodukterbrukinförsel för privatgällerdetNär av
deklarationsskyldig-bestämmelsernaändringföreslås ingen omav

het.
använd-yrkesmässigmellangränsdragningenBestämmelser om

införspunktskattepliktigabrukprivatinförsel förning och varorav
punktskattekontrollföreslagna lageni den m.m.omav oss

beträffandekontrollförgenomförasTransportkontroller får även
tobaksva-alkoholdrycker ochgällerbruk; detför privatinförsel när

vissaHärvid gällerenskild plats.platsdock endast änannanror
beskatt-beträffandelagförslagetoch kap.bestämmelserna i 2 9av

skyldigheter ioch enskildsbefogenheterningsmyndighetens
tillämpliga delar.

transportkontrollersamband medfår iBeskattningsmyndigheten
punktskatte-skattebeslagochomhändertagandefatta beslut avom

in i landetenskild förttobaksvaroralkoholdrycker ochpliktiga som
beskattningsmyndighe-ansökanfårbruk.för privat Länsrätten av

tobaksvarorochalkoholdryckerskatteförverkandebeslutaten avom
skatteförverkande fårbeslutskattebeslag;föremål förär omsom

lagförslageti kap. 93 §hindersådantdock inte fattas som angesom
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föreligger. Beslutet skatteförverkande får egendomom avse
motsvarande värdet den punktskatt belöper på samtav som varorna
dröjsmålsavgift och särskild avgift enligt privatinförsellagen.

Beskattningsmyndigheten får i samband med transportkontroll
beträffande privatinförsel mineraloljeprodukter fatta beslutav om
omhändertagande. Härvid gäller beträffande myndighetens befogen-
het och enskilds skyldigheter och rättigheter bestämmelserna i kap.3
lagförslaget i tillämpliga delar. Länsrätten får beskattningsmyn-
dighetens ansökan besluta skattebeslag och skatteförverkande;om
härvid gäller bestämmelserna i 3 och kap. lagförslaget9 i tillämpliga
delar.

Annan skattemyndighet och tullmyndighet får medverka i
beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet genomföraattgenom
kontroller för beskattningsmyndighetens räkning. Härvid har
myndigheterna befogenheter beskattningsmyndigheten.samma som
Tullmyndighet får fatta beslut skattebeslag alkoholdryck-även om av

och tobaksvarör för beskattningsmyndighetens räkning. Tullmyn-er
dighet får också då införsel för privat bruk alkholdrycker ellerav
tobaksvaror på bemannad tullplatsgörs att stanna,anmana person
undersöka väska eller handresgods företa kroppsvisitationannat samt

det finns synnerliga skäl i Sverige obeskattadatt anta attom en
punktskattepliktig döljs i den kontrollerades klädedräkt.vara

Bestämmelserna biträde från polismyndighet och Kustbevak-om
ningen gäller transportkontroller beträffande införsel för privatäven
bnik.

Bestämmelserna i kap.5 lagförslaget beträffande punktskattekon-
trollregistret omfattar också denna punktskattekontrollverksamhet,
med undantag för bl.a. bestämmelserna transportföretagsom
skyldighet lämna uppgifter bokningsregister. Straffbestämmel-att ur

beträffande brott skyldighet anmaning ochmot att stanna attsema
identifiera sig skall gälla beträffande dessa transportkontroller.även
De bestämmelser kostnadsansvar gäller vid yrkesmässigom som
hantering skall i tillämpliga delar gälla här. Bestämmelsernaäven om
informationsutbyte, omprövning, överklagande och handläggning i
domstol i 10, och11 12 kapitlen i lagförslaget skall gälla i tillämpli-

delar.ga
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Gällande14. 1 rätt

EuropakonventionenochRegeringsformen14.1.1

skyddmedborgaresbeträffandei kap. 6 RFBestämmelserna 2 § mot
beträffandeoch kap. 8 RFliknande intrång 2 §husrannsakan och

aktuellagivetvis blifritt kanförflytta sig ävenmedborgares rätt att
bruk.för privatinförselkontrollåtgärder gällerdå myndighetens

motsvarandeenskilds tillbestämmelsernagäller rättDetsamma om
protokollartikel ioch 2Europakonventionenartikel iskydd enligt 8

ochtill avsnitten 5.2hänvisardelarkonventionen. dessatill I4nr
5.3.

måsteprivat brukförinförselkontrollendet gällerNär av
RFEnligt kap. 6beaktas. 2 §iskyddsbestämmelse RFytterligare en

Påkroppsvisitation.också skyddad sättenskild motär somsamma
får skyddetintrångliknandehusrannsakan ochfrågadå det är om

lag.RF begränsasenligt kap. 12kroppsvisitation 2 §mot genom
artikelenligtenskild åtnjuterför privatlivtill skyddDen rätt som

kroppsvisi-skyddtillomfattaEuropakonventionen tordei rätt mot8
tation tillfår dockavsnitt 5.3redovisningen iframgårSom rättenav

begränsasprivatlivetskydd för

beträffandeundantagetsvenskal4.l.2 Det

tobaksvarorochalkoholdrycker m.1n.

alko-såvitttill EUanslutningenbeviljades vidSverige avser
huvudre-frånundantagövergångsvistobaksvarorholdrycker och ett

inköpprivatpersonerscirkulationsdirektivet,geln artikel 8 ii att
inköpslandetál. fårdetta undantagEnligtskall beskattas iendast

Sverige5 förkvantitativalågasin tidigarebehålla gräns uttag av
tobaksvaror. Dennaochalkoholdryckerbeträffande gränspunktskatt

ar

1 i avsnitt 5.2.begränsningförFörutsättningarna anges
2 HoofDijk och 373.medJämför s.vanvan
3 avsnittbegränsning i 5.3.förFörutsättningarnal anges
4 Överenskommelse låtaträffatsharanslutningsfördraget. attSe om

direktivrådetsjuni 2000;till den 30fortsätta gällaundantaget att se
96/99/EG.
5 Även avsnitt 3.6.1.beviljats undantag,Danmark harFinland och se
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literl spritdryck eller 3 liter starkvin,
5 liter vin,

liter15 starköl,
300 cigarretter eller 150 cigarriller eller 75 cigarrer eller 400 gram

röktobak.
Det undantag Sverige medgivits beträffande alkoholdrycker och

tobaksvaror innebär Sverige får beskatta införsel överstigeratt som
de angivna kvantitetema, sig införseln sker för privat bruk ellervare
i yrkesmässig verksamhet; beskattningen sker antingen LASenligt
eller LTS eller enligt privatinförsellagen. medgivnaDe lägre
nivåerna har däremot inte något med uppskattningengöraatt av
huruvida införsel sker för privat bruk eller yrkesmässigt. 1 denen
delen torde Sverige hänvisat till de allmänna, i avsnitt 2.2.3vara
redovisade riktlinjerna. riktlinjerDessa har dock inte införlivats i
svensk rätt.

Bestämmelser beträffande beskattningen införsel för privatav
bruk alkoholdrycker och tobaksvaror och vilken kvantitet fårav som
föras i landet punktskatt skall finns i privatinförsel-utan att tas ut
lagen. Skattesatsema enligt denna lagl 196 kronor/liter för§är
spritdryck, kronor/liter45 för starkvin, kronor/liter för vin,27 8
kronor/liter för starköl, 95 öre/styck för cigarretter, öre/styck44 för
cigarriller eller cigarrer och 489 kronor/kg för röktobak.

Enligt första2 stycket privatinförsellagen§ skall skatt inte tas ut
till den del införseln uppgår till högst de nivåer fastställts isom

kommelsen undantag. kvoten för vin ingåröverens- I sedan denom
januaril 1997 alkoläsk; vin definieras nämligen i l §numera

privatinförsellagen vin starkvin alko-änannat samtsom annan
holdryck med alkoholhalt överstiger inte volym-3,5 15en som men

och inte starköl.procent ärsom
1 2 andra stycket§ lag finns särbestämmelse beträffan-samma en

de tobaksvaror; för tobaksvara skall skatt, vad ioavsett som anges
första stycket, inte till den del införseln uppgår till högst 40tas ut
cigarretter eller cigarrer20 eller cigarriller eller 100 röktobak.gram
Denna bestämmelse har samband med bestämmelserna provian-om
tering och försäljning i tax-free-butiker. Den inte avseddär att
innebära inskränkning den angivna kvoten.en av ovan

Bestämmelserna i gäller2 endast för resande§ bosatt iärsom
land Sverige för resande bosatt i Sverigeänannat samt ärsom om

inresan skett luftfartygmed i yrkesmässig trafik eller utlandsvis-om
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ibeskattatsellertimmar annatlängre 24telsen änvarat varornaom
unionen.Europeiskamedlem iland ärsom

enligtskall betalasskattvilkenförförDen ovan,en varasom
införselnvidprivatinförsellagen,stycketförstaenligtskall, 4 §
amnälanstödmedbeskattningsmyndigheten,tilldettaanmäla avsom
införsel.skattepliktigvarjeförbetalasskallskattbeslutar den som

beslutför dettaefter dagenveckortvåbetalasskallSkatten senast
särskilt konto.insättning ettgenom

beskatt-förTullverketskalllagstycketandraEnligt 4 § samma
sker därinförselnanmälanräkning närningsmyndighetens emotta

också beslutadåskallTullverketfinns.tullplatsbemannad om
sambandfår iVerketräkning.beskattningsmyndighetensförskatten

skattekontroll. Detnödvändigvidtaskattenuppbäradärmed samt
måstetid skattenvilkeninombestämmelsenågonfinns inte varaom

kommenterasdettaskatten;beslutatTullverketfallbetalad i de om
bestämmelsen docktordeAvsiktentillförarbetenaheller iinte vara

fattatbeskattningsmyndighetendågällaregler skallatt somsamma
detbestämmelserna sättet.fall tillämpasvarjebeslutet. I

möjligtTullverketskalllagtredje stycketEnligt 4 § omsamma
lämnasanmälan kantilltullplatsbemannadplats attpå än seannan

tillanmälanvidarebefordrafalli sådanaskallVerketpå sätt.annat
inteTullverketharsituationerdessabeskattningsmyndigheten. I

företaskattuppbäraochbefogenhet besluta samtnågon att om
kontroll.

införselanmälaskyldighetskattskyldigsBestämmelser attom
skall denlagrumEnligt dettaprivatinförsellagen.ifinns 5 §även

privatinförsel-enligtskall betalasskattvilkenförför in varaensom
bemannaddärskerinresanTullverkettillanmäla detta närlagen

anmälanskallplatsskerinförselnOmfinns.tullplats annan
tillhandahållitsdetmöjlighetTullverkettill göralämnas att av; om

beskatt-tilllämnasinförselanmälanfall skallverket. I annat om
Bestämmelsernainförseln.efterdagarningsmyndighetenE senast tre -

den llagenändringvidinfördesprivatinförsellageni 5 § peravenj
16151994:förordningenibestämmelsernadå flertaletE juli 1996, av

ochalkoholdryckerbrukprivatinförsel förbeskattning avavom

fråninförsel1 gällerintelagen ettframgårprivatinförsellagen§ attAv 3
skatteområdeutanför EG:stullomrädeinom EG:sliggerområde mensom

bl.a.förvärvatsinförsel därsådantullagenmed §jämför 9 samt avvaror
återbetalning skattenmedgeförutsättningarbeskickning ochutländsk att av

föreligger.§ LTSLAS och 31enligt §31 aa
2 108.1995/961166Se s.prop.
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tobaksvaror från land medlem i Europeiska unionen privatin-ärsom
förselförordningen in i lagen.togs

Enligt privatinförsellagen7 skall§ särskild avgift påförasen res-
ande vid fullgörandet anmälningsskyldigheten lämnat oriktigsom av
uppgift. Avgiften femtio det skattebelopp inteär procent av som
skulle ha påförts honom den oriktiga uppgiften hade godtagits.om
Avgift skall också påföras resande fört in för skattvilkensom vara
skall betalas enligt privatinförsellagen anmäla detta.utan att
Avgiften då femtio den skatt påförs honom.är procent av som

Enligt 8 privatinförsellagen det beskattningsmyndigheten§ är
skall påföra särskild avgift, i de fall den oriktiga uppgiftenutomsom

lämnats i anmälan direkt till Tullverket eller det vid kontroll som
Tullverket företagit framkommit anmälan inte fallenlämnats; i deatt

avgift.skall Tullverket påföra särskild
19 första stycket privatinförsellagen finns§ straffbestämmelse.en

Den uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar uppgift befinnssom av som
oriktig eller underlåter anmäla skattepliktig införsel enligtatt
privatinförsellagen döms till böter. ringa fall skallI dock inte dömas
till andraAv stycket paragraf framgår inteVSLattansvar. samma
skall tillämpas införsel enligt privatinförsellagen såvittutom avser

VSL:och13 24 första stycket§ § inte heller skattebrottsla-samt att
skall tillämpas sådan införsel.gen

Lagrådet anförde i yttrande förslaget till privatinförsellagöver
3bl.a. följande beträffande förhållandet mellan och privatin-7 9 §§

försellagen.

Enligt §7 andra stycket remissförslaget skall särskild avgifti
påföras resande skallhar fört för vilken skattinen som en vara
betalas enligt lagen anmäla avgiften dockdetta; fårutan att
enligt § efterges12 det uppenbart oskäligtär att ta utom
densamma. Den uppsåtligen eller oaktsamhet underlåtersom av

anmäla skattepliktig införsel enligt lagen skall enligt §9att
dessutom dömas till böter. särskilda avgiften drabbar alltsåDen

personkrets bötesstrayfet och förutsättningarna församma som
sanktionerna också praktiken desamma. Med hänsyn härtilliär
finns det egentliganågra skäl för ordning enligt vilkeninte en
ekonomiska sanktioner för förfarande fastställasskall isamma

l Iprop. 1996/97:1 16 föreslås utformning-73 paragrafen skall dens. att
Tullverket skall påföra för beslcattningsmyndiglzetetzssärskild avgiñatten

räkning.
2 13 § VSL gäller förundersökning och första stycket24 § VSL gäller rätt
för befattningshavare vid Tullverket föra talanatt m.m.
3 Se 1995/962166 160.prop. s.
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önskemåldet finnsprocedurer. den månskilda 1två göraattett
dettakännbar kansärskiltekonomiska konsekvensenden ju

sanktionerna.för enderatillgodoses inom avramen
bötes-därför detLagrådet förordar antingenövervägs attatt

särskilda avgiften utgår.straffet eller också den

propositionen följandepådel iyttrande i denna bemötsLagrådets
sätt.

skäl förfinns egentligadetyttrandeLagrådet intei sitt attanser
sanktioner förekonomiskaenligt vilkenordning två sammaen

detprocedurer ochskildaskall fastställas tvåförfarande i att
eller denbötesstra/fetdärför bör sär-antingenövervägas att
förståelse föroch förharavgiftenskilda utgår. Regeringen sigi

fallenaktuelladet dehänsyn tilldenna synpunkt. Med iatt
skatteundandragandennormalt kommer sigröraatt avom

skulle det liggastorleksordningbegränsadförhållandevis
avgift. Enligtsärskildhahands enbarttillnärmast att en

heltlämpligtemellertiddet intemening attregeringens är
imförsel.skattepliktiganmälaunderlåtenhetavkriminalisera att

bötesstraffsidanOm andradärför jinnas. åstrayfsanktion börEn
exempelvisfall förskulleenda sanktionenskulle den vissaivara

bli lågträknatbötesstraffeat kronorinkomstermed låga ipersoner
sanktio-olikaskatten. De tvåden undandragnaförhållande tilli

varandera. Regeringensåledes månkompletterar äri vissnema
rekommendation dennalagrådetsberedd följadärför iinte att

fråga.

privatinförsellagenfår enligt 10privatinförsellagen §Beslut enligt
bestämmelseNågonförvaltningsdomstol.allmänöverklagas hos om

finns inte. Idomstolenskall ivilken myndighet part prop.som vara
föreslås: bestämmelseinförasdock det skall1996/972116 att en

allmäniskallbeskattningsmyndighetenenligt vilken partvara
förvaltningsdomstol.

efteroch GTSfår RSVprivatinförselförordningenEnligt l §
förbehövsföreskrifterytterligareRSV meddela desamråd med som

sådanautfärdatGTS harprivatinförsellagen.verkställigheten av
föreskrifter3; föreskrifter.utfärdat någraRSV intehar ännu

1 1995/962166 44.Se s.prop.
2 i nämnda73Se prop.s.
3 råd föroch allmännaföreskrifterGeneraltullstyrelsensTFS 1996:19

privatinförselbeskattning1994:1565verkställigheten lagen avavomav
i Europeiskamedlemfrån landoch tobaksvaroralkoholdrycker ärsom

unionen.
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Flertalet inregränslagens bestämmelser Tullverket befogen-av om
heter gäller Tullverkets kontroll införsel skalläven av av varor som
beskattas enligt privatinförsellagen. Tulltjänstemännen får således

stannavid denna kontroll ochäven typ attav anmana personer
undersöka transportmedel, containrar, lådor och andra därutrymmen

kan förvaras vid införsel från eller utförsel till EU-annatettvaror
landz. Tulltjänstemännen får också undersöka såsomhandresgods,
resväskor och portföljer, handväskor och liknande medförssamt som

resande vid inresa från eller till EU-land.utresa ett annatav en
Vidare bestämmelsema i 6 och inregränslagen beträffande13 §§är
den kontrollerades skyldigheter lämna uppgifter, visaatt upp
handlingar och i övrigt medverka i kontrollen kostnadsansvaretsamt
tillämpliga Dessutom skall enligt inregränslagen transportföre-14 §

befordrar resande från EU-land, kostnad förtag, ett annat utansom
ställa de lokaler och förfogande,anordningar till Tullverketsstaten

enligt vad GTS bedömer, behövs för undersökning resgodssom, av
och fordon resande för med sig, för förhör och kroppsvisitationsom

resande för tullpersonal under uppehåll i tjänstgöringen.samtav
Även bestämmelserna i och inregränslagen beträffande15 16 §§
transportföretags tillskyldighet ställa lokaler och anordningaratt

bokningsregisteflförfogande och lämna uppgifter tillämpli-äratt ur
Vidare också bestämmelserna i beträffande tullmyndighetsl7§ärga.

varorsomhänderta tillämpliga.rätt att
Slutligen också den till skyldigheten och lämnaär att stanna

uppgifter och uppvisa ihandlingar knutna straffbestämmelsen 19 §
tillämpliginregränslagen

Antalet anmälningar införsel för privat bruk alkoholdryckerav av
och tobaksvaror inte särskilt det stadigt ökar. Underär ävenstort, om

1995 gjordes 66 amnälningar. Under perioden januari juni 1996-
gjordes anmälningar. Under andra halvåret skedde144 1996 en
markant ökning; tillantalet anmälningar uppgick 461. Under1
januari gjordes1997 166 amnälningar. totala skatten den härDen
angivna anmälda införsel för privat bruk uppgår till 3 040 000ca
kronor. i februari kronorHärav 1997 l 655 000 obetalda.var ca

1 Se avsnitt beträffande12.5även rätten att att stanna.anmana personer
2 avsnittSe 5.5.6.även
3 Se avsnitt 5.5.6.även
4 Se avsnitt 8.103.även
5 avsnittSe 6.4.4.även
6 avsnittSe 1.2.1.läven
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14.1 Mineralolj eprodukterna

Artikel har införlivats den svenska lagstiftningen9.3 med genom
4 kap. LSE. Enligt för privat ändamålll detta lagrum den§ är som
för in bränsle till Sverige från EG-land skyldig betalaett annat att
skatt för bränslet, betalats för ihan inte visar skatt har detattom
Sverige, det fråganär är om

flytande bränsle för uppvärmning och försär avsettsom som
på distansförsäljning enligt 9 ellersätt änannat genom

motorbränsle förs på i fordonstank, bränsle-in sätt änannatsom
tank fartyg eller luftfartyg i reservdunk högsteller som rymmer

liter10
räkning införselnBestämmelsen gäller också den för ägervars rum.

sägs3förarbetena till LSE beträffande bestämmelsen i kap.I 4
ll bl.a. följande.§

Vad med sedvanligt för flytandeän transportsättannatsom avses
bränsle för första stycket Detuppvärmning i röravsett anges

fordon används yrkes-påsig isätt änannattransport somom
Avsikten flytande bränslen avseddaalltsåmässigt. ärär att som

för skall endast näringsidkaresuppvärmning itransporteras
Om hyr fordon ochtankfordon. sådantprivatperson etten

EG-land skallbränsle beskattats itransporterar ett annatsom
han alltså bli skyldig betala skatt för bränslet här landet.iatt ---

gäller motorbränsle det sedvanliga vilketVad på privat-är sätt
bränsle fordonets bränsletanksådant itransporterarpersoner

eller reservdunkar. påträffas medEni privatperson som en
släpvagn Herta fat innehållande dieselolja borlastad medg ett
med stöd denna bestämmelse kunna åläggasl visa attattav
bränslet beskattats Sverige. Om han det blir han skyldii inte gör g

betala skatt bränslet enligt reglerna denna paragrafpå iatt

Av kap. LSE skattskyldigheten för införsel för5 3 framgår§ att
privat kap.bruk inträder bränslet förs in i Sverige. Enligt 6 2 §när
andra stycket LSE skattskyldig för införsel förskall den ärsom

1 avsnitt beträffandeSe 2.2.2 distansförsäljning.
2 Jämför med kap. skattskyldighet föreligger inte4 § tredje stycket LSE;l
för bränsle förs till Sverige i normal bränsletank motordrivetsom
fordon eller till fordonet kopplad fartyg eller luñfaitygsläpvagn, som
används yrkesmässigt bränslet användas i påmotorär avsett attom
fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten.
3Prop. 1994/9554 112.s.
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Sverige; deklara-bränslet förs in iprivat bruk lämna deklaration när
fembeskattningsmyndighetenskall ha inkommit tilltionen senast

Sverige.efter dag då bränslet fördes tilldagar den
förfarandetbestämmelserna i LPPkap. LSEI 6 l § att omanges

särskiltLSE intebeskattning gäller för skatt enligtvid annatom
deklarationsgran-bestämmelsernainnebär bl.a.Detta att omanges.

mineralolje-infördai tillämpliga beträffande skattskning LPP är
lag någravarken i LSE ellerprodukter. övrigt finns detI annan

införselpunktskattekontrollerbestämmelser kan tillämpas för avsom
kap.finns det i 10mineraloljeprodukter.för privat bruk Däremotav

beträffandekontrolltillsyn ochoch LSE bestämmelser9 10 §§ om
oljeprodukterl.användningen märktaav

i LPPtill bestämmelsernanämnda hänvisningenDen ovan
förtsför mineraloljeprodukterinnebär också punktskattenatt som
dag dådenför privat bruk skall inbetaladi landet senastvara

in; detta följer 5 kap. l LPP.deklaration skall ha kommit §av

överväganden förslagoch14.2

Inledning14 .2. 1

följerframgår för gällandeSom redogörelsen rätten uträtt att taav
alkoholdrycker eller tobaks-brukpunktskatt vid införsel för privat av

tillfälligtändå till sinvisserligen förlängt med naturettvaror av
punktskattcirkulationsdirektivet, medanundantag från rätten att ta ut

mineraloljeprodukter finns inskrivenvid införsel för privat bruk av
beskattning, ochFörutsättningarna förcirkulationsdirektivet.i

nulägetsamband härmed, således iockså för kontroller idärmed är
dessautsträckning behandlaolika. därför valt i vissdelvis Vi har att

områden för sig.var
avsnitt beträffande RF ochinledandeNedan följer först ett

beträffande behovetoch därpå avsnittEuropakonventionen ett av ny
beträffandeavsnittDärefter följereller ändrad lagstiftning. ett

användning ochför yrkesmässiggränsdragningen mellan införsel
kort berör denSå följer avsnittinförsel för privat bruk. ett som

behandlar deDärpå följer avsnittlagtekniska lösningen. ett mersom
kontrollvcrksam-iskall gällaallmänna bestämmelser som anser

1 vidare kapitelSe 15.
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heten beträffande införsel för privat bruk såväl alkohol- ochav
tobaksvaror mineraloljeprodukter. I det därpå följande avsnittetsom
behandlas de särskilda bestämmelserna beträffande alkohol- och
tobaksvaror; det avsnittet innehåller också förslag till ändringar i
privatinförsellagen. Slutligen behandlas de särskilda bestämmelserna
beträffande mineraloljeprodukter.

14.2.2 Regeringsformen och Europakonventionen

Kontroller enskilds privata transportmedel kan givetvis komma attav
innebära intrång i enskilds integritet. En genomsökning exempel-av
vis husvagn eller husbil skulle kunna innebära intrång iett storten
enskilds till skydd enligt både kap.2 6 RF och artikelrätt § 8 i
Europakonventionen; sådana kontroller skulle i många fall kunna

jämställa med kontroller i hem. Dessutom åtnjuterattvara som
tidigare enskild till skydd kroppsvisitationnämnts enligträtt mot

såväl kap.2 6 RF artikel i§ 8 Europakonventionen. Vidare kansom
självklart kontroll inleds med enskildatt att stannaen som anmanas
inkräkta på svensk medborgares förflytta sig fritt enligt kap.2rätt att
8 RF§ sig fritt enligt artikel i2 protokoll tillrätten 4samt röraatt
Europakonventionen. Som tidigare får dock till skyddnämnts rätten
enligt inskränkas det nödvändigt i demokratisktär ettovan om
samhälle för tillgodose vissa godtagbara ändamål. Som tidigareatt
konstaterats torde kontroller sker för säkra skatteindrivningenattsom
ha godtagbart ändamål. Det dock viktigt minnasett är att att
kontrollåtgärdema alltid måste stå i proportion till ändamålet. Vid
bedömningen vilka kontrollåtgärder godtagbara och stårärav som
i proportion till ändamålet måste den omständigheten, kontrolleratt

enskildas privatliv och hem kan innebära kännbara intrångsom avser
i den enskildes integritet, alltid beaktas.

l4.2.3 Behovet eller ändrad lagstiftningav ny

14.2.3.1 Införseln för privat bruk alkhol- och tobaksvarorav

Som framgår redogörelsen för gällande har beskattningsmyn-rättav
gheten överhuvudtaget inte några kontrollbefogenheter beträffande

införsel för privat bruk alkohol- och tobaksvaror. Kontrollemaav
utförs uteslutande Tullverket, i samband med de resandeattav

Det i praktiken också Tullverket fattar degränsen. ärpasserar som
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anmälningaravgift.särskild Deochbeskattningbeslutenflesta om
ochalkoholdryckerbrukinförsel för privatbeträffandegörs avsom

resandebaranämligen itobaksvaror settgörs stort passerarsomav
Flertalettullpersonal.kontrollerandefinnsdär detplatsergränsen

kontrolleratullen beslutatförst sedananmälningar dessutom attgörs
ikraftträdandefrånhar lagensBeskattningsmyndighetenresenären.

två amnälningar.endastfebruari tagittill den 1997l emot
kontrollernanaturligtfaller det siguppfattningEnligt vår att

räkningbeskattningsmyndighetensTullverket förutförsnormalt av
desamband medföretas ipraktikenkontrollerna ieftersom att
desådanasin karaktärvidare tillDeresande attärgränsen.passerar

införsel förKontrollemaarbete.del tullensnaturligutgör avaven
underståpunktskattekontroller; de böremellertidbrukprivat är rena

beskattnings-ocksåDärför börledning.beskattningsmyndighetens
kontroller. Behovutföraha befogenhetmyndigheten att nyaav

del.således i dennaföreliggerbestämmelser
befintligaändringarvissaockså skälfinnsDet övervägaatt av

tillämparefrån deuppgiftersamstämmigaEnligtbestämmelser. som
dåligt.anmälningarmedmed fungerari kontaktvi varit systemet

resandedeendastanmälningar iSom settgörs stortnämnts avovan
kontrollerandedet finnsplats därgränsen enpasserarsom

införsel föranmältvanligt devidaretullpersonal. Det attär som
harframgåttskatten. Som änbetalar inbruk inteprivat merovan

tobaks-ochalkoholdryckerdepunktskattenden totalahälften av
inte betalatsjanuari 1997perioden 1995anmälts undervaror som -

efterhand.iin. punktskattendrivasvårtsighar visatDet attvara
tycks detVidareadresser.falskaresandevanligt deDet är att uppger

bärlandethemvist iutländska medborgareha i utansystem attsatts
bruk,för privatinförselfrågadetochin äratt omuppgervarorna

förekommervidare. Detsäljaverketi självasyftet är attnär varorna
Black-uppläggetz, villdettheliknar Man sägaockså upplägg insom

skall hauppdragdetförden göratt somannan,avvarornasom
utländskaanmälamabruk.privata Närsitt ärför egetvarorna

omöjligthartgivetvisi landet dethemvistmedborgare när attärutan
denallt detta kommerTilli efterhand.punktskattendriva in

på i sittpekadeLagrådetdubbelsanktioneringproblematik med som
yttrandeberördaovan

I avsnitt l4.1.2.Se
2 rättsfall.beträffande dettaavsnitt 2.2.4Se
3 avsnitt l4.1.2.Se
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Vi har från olika håll fått förslag hur bestämmelserna skulle
kunna ändras. Ett förslag införsel alkoholdrycker ochär att av
tobaksvaror endast skall vid där det finnsgöras gränspassager
bemannade tullplatser införselanmälan alltid skall tillsamt att göras
tullmyndighet. Ett förslag punktskatten och den särskildaärannat att
avgiften skall erläggas kontant direkt vid i de fallgränspassagen
oanmälda påträffas vid kontroll och hävdarresenären attvaror en
det fråga införsel för privat bruk. föreslås ocksåDetär attom

skall kunna beslagtas och förverkas falli de saknarresenärenvarorna
medel betala skatten och avgiften vid kontrollen.att

14.2.3.2 Införseln för privat mineraloljeprodukterbruk av

Sveriges punktskatt i samband med införsel för privaträtt att ta ut
bruk mineraloljeprodukter beror tidigare påpekats inte ettav som
undantag från cirkulationsdirektivet. Beskattningsrätten följer i
stället direkt cirkulationsdirektivet. Förutsättningarna för kontrollav

således i viss utsträckning desamma då det frågaär ärsom om
yrkesmässig införsel mineraloljeprodukter. Däremot kan denav
omständigheten det nonnalt fråga betydligt mindreäratt om
skattebelopp vid yrkesmässig införsel påverka vadän synen som
kan nödvändig och proportionerlig kontrollåtgärd. Detanses vara en
finns ändå skäl huruvida några de bestämmelserövervägaatt av som

föreslårvi beträffande den yrkesmässiga införseln kan tillämpasäven
beträffande införsel för bruk mineraloljeprodukter.privat av

14.2.4 Gränsdragningen mellan införsel för

yrkesmässig användning och införsel för

privat bruk

Frågan huruvida punktskattepliktiga förvärvats för yrkesmässigvaror
användning eller för privat bruk aktualiseras på flertal olika sättett
i den föreslagna punktskattekontrollverksamheten. Exempel-ossav
vis vissa kontrollåtgärder kunna företas endast beträffande detavses

eller kan yrkesmässig hantering punktskatte-är antassom vara av
pliktiga se kap.1 l andra stycket jämfört med kap.§ 13 l §varor
lagförslaget. Sverige har visserligen redovisats i avsnitt 1.214.som
beviljats undantag innebär Sverige får behålla sina föreett attsom
EU-inträdet gällande kvantitativa för punktskattgränser uttag av
beträffande alkoholdrycker och tobaksvaror. kvantitativaDessa

Ilv ITUBIS
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dock inte avsedda för huruvida införselgränser är utgöra gränseratt
sker för yrkesmässig användning eller för privat bruk. Införseln kan
givetvis ske för privat bruk den överstiger de nyssnämndaäven om

innebörden undantagsbestämmelsen endastgränserna; är attav
punktskatt får vid privatinförsel.äventas ut

självklartDet måste finnas någradet riktlinjer hurförär att
bedömningen införsel sker för yrkesmässig användning ellerav om
för privat bruk skall detta gäller såväl alkohol- och tobaksva-göras;

mineraloljeprodukter. vårEnligt uppfattning skall gränsdrag-ror som
ningen ske i enlighet med de riktlinjer finns angivna i cirkula-som
tionsdirektivet. Såsom redovisats i avsnitt i artikel2.2.3 9.2anges
första stycket i cirkulationsdirektivet medlemsstaterna föratt att
fastställa förvärvats för kommersiella ändamål måste taom varor
hänsyn bl.a. till

innehavarens kommersiella och dennes skäl för innehastatus att-
varorna,

den plats där finns eller, i förekommande fall, det användavarorna-
transportsättet,

alla handlingar hänför sig tillsom varorna,-
beskaffenhet ochvaromas-
kvantitet.varomas-

omständigheterDessa måste således beaktas. Bestämmelsen bör
med andra 0rd införlivas i svensk i fall i de avseendenrätt, vart som

behandlar.vi Vi föreslår så sker. Med tanke på bedömningenatt att
led i kontrollverksamhet kan innebära tämligenutgör ett storaen som

intrång i enskildas integritet och ingrepp i exempelvis äganderätten,
det enligt vår mening lämpligt dessa riktlinjer införs i denär att av

föreslagna lagen punktskattekontroll avseende alkohol-oss om m.m.
tobaksvaror och mineraloljeprodukter kap.se l och 109 §§varor,

lagförslaget. Bestämmelserna gränsdragning mellan yrkesmässigom
användning och införsel för privat bruk såledesskall gälla vid
tillämpningen bestämmelserna i lagförslaget.av

det gäller alkohol-När och tobaksvarors kvantitet får medlemssta-
till ledning för bevisningen fastställa referensnivåer, inteterna som

får understiga de i artikel i9.2 andra stycket cirkulationsdirektivet
nivåerna.angivna Det således till medlemsstatär avgöraattupp var

den det lämpligt införa referensnivåer. Enligt vårattom anser vara
mening skulle referensnivåer kunna till praktisk hjälp i vidvara
bedömningen det fråga yrkesmässig användning ellerärav om om
införsel för privat bruk. Det bör dock påpekas införandetatt av

1Dessa lägsta nivåer i avsnitt 2.2.3.anges
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referensnivåer inte skulle innebära införsel punktskatteplik-att av en
tig i kvantitet referensnivånunderstiger inte kanvara en som
bedömas ske för yrkesmässig användning. Referensnivåema innebär
endast affärer överskrider nivåerna kommeratt attsom anses vara
gjorda förvärvssyftei såvida inte den enskilde nöjaktigt kan visa att

falletså inte Vi föreslår således bestämmelserär ävenatt om
referensnivåer skall införas i föreslagnaden lagen. Vi föreslårav oss
vidare dessa nivåer skall de i artikel i cirkulationsdirekti-9.2att vara

angivna nivåerna kap. och lagförslaget.se 1 ll 12 §§vet

14.2.5 Något den lagtekniska lösningenom

Enligt vår mening bör bestämmelserna punktskattekontrollverk-om
samheten beträffande införsel för privat bruk finnas i lagsamma som
reglerar punktskattekontrollverksamheten beträffande införsel för
yrkesmässig användning. I kap. andra stycket lagförslaget1 l 3§

bestämmelserna i lagen tillämpliga beträffande införselärattanges
för privat bruk punktskattepliktiga med den inskränkningav varor

i kap.13 vi har valt samla bestämmelsernal attsom anges
beträffande införsel för privat bruk i kapitel sist13, i lagen. de femI
inledande paragrafema i kapitlet finns vissa allmänna bestämmelser

skall tillämpas avseende såväl alkohol- och tobaksvarorsom som
mineraloljeprodukter. Därefter följer i 6 12 särskilda bestämmel-§§-

beträffande införsel för privat bruk alkoholvara eller tobaksva-ser av
I finns13 16 särskilda bestämmelser beträffande§§ införsel förra. -

privat bruk mineraloljeprodukt.av

l4.2.6 Allmänna betämmelser punktskatte-o1n
kontrollverksamhet beträffande införsel

för privat bruk

Vår utgångspunkt de bestämmelser föreslår beträffandeär att som
den kontrollverksamhet inriktad kommersiell införselärsom
också i viss utsträckning skall kunna tillämpas i kontrollverksamhe-

beträffande införsel för privat bruk. kap.Av 1 1 andra stycket§ten
3 lagförslaget framgår bestämmelserna i lagen tillämpligaäratt

1Jämför avsnittmed 2.2.3.
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begränsningbeträffande införsel för privat bruk med den som anges
framgårviktigt det tydligti kap. lagförslaget. Vi det13 attvaraanser

gäller också beträffandelagtexten exakt vilka bestämmelserav som
första lagförsla-privatinförseln. Därför i kap. stycketstadgas 13 l §

punktskattekontrollverksamhetbeskattningsmyndigheten dåget att
får användainförsel för privat bruk punktskattepliktig varaavser av

utsträckningbefogenheter fatta enligt lagen endast i deneller beslut
ocksåkapitlet. stycke stadgasbehörighet följer I attav samma

sådan verksamhet har de skyldigheter enligt lagenenskild vid endast
i kapitlet.som anges

Avsikten således flertal bestämmelserna i denär att ett av ossav
avseende alkohol-föreslagna lagen punktskattekontroll m.m.om

också itobaksvaror mineraloljeprodukter skall tillämpasochvaror,
Självklartkontrollverksamheten beträffande införsel för privat bruk.

beträffande lagensskall de inledande bestämmelserna i kapitel 1
Vidare skall givetvistillämpningsområde och definitioner gälla.

skallVidareproportionalitetsbestännnelsen i kap. tillämpas.l 8 §
handling kap.beträffande undantagande i lbestämmelsernaäven av

beträffande användan-och kap. bestämmelsen13 15 9 2§§ § samt-
i kap. gälla.tekniska hjälpmedel och sökbegrepp 1 16de §m.m.av

beträffandebestämmelserfinns inte anledning ha andraDet heller att
och överklagandeutlämnande uppgifter, omprövning samtav
i och kapitlenhandläggning i domstol; bestämmelserna 10, 11 12

Även straff idärför i tillämpliga delar. bestämmelsernagäller om
framgår föreslår vikap. gäller i tillämpliga delar;7 attsom ovan

skall gällaidentifiera sigbestämmelsen enskilds skyldighet attom
bruk.beträffande införsel för privattransportkontrollervidäven

skyldigförare befälhavare på fartygVidare skall eller stannaattvara
bestämmelsernakap. och kap. 13 1;på anmaning se 13 6 l 13§ §

skall ocksåbefogenhet anmaningi kap. ll9 § att stannaattom ge
knutna tillVi föreslår också de straffbestämmelsergälla. äratt som

då enskild brutit skyldighetskyldigheter skall gälladessa även mot
införsel förtransportkontrolleller identifiera sig vidatt stanna av

kap. andra och tredjebruk kap.privat se 7 2 -3 13 l §§§ samt
styckena lagförslaget.

punktskattekon-uppfattning föreslagnaEnligt vår bör det av oss
tillämpliga delar i dennatrollregistret kunna användas i även- -

för de bestämmelserkontrollverksamhet. Undantag bör dock göras
nämligenyrkesmässiga hanteringen,direkt sikte dentarsom

beträffande uppgifter transporttillägg,bestämmelserna transport-om
transportkontrollförseelse bestämmelsernakontrollbrott och samt om

transportföretags bokningsregistertillgång till uppgifter seur
kap. fjärde stycket lagförslaget.13 1 §
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för privatPunktskattekontrollverksamheten beträffande införsel
bruk punktskattepliktiga stå beskattningsmyn-skall undervarorav
dighetens ledning. På då det fråga kontrollersätt ärsamma som om

den yrkesmässiga hanteringen punktskattepliktiga måsteav av varor
dock beskattningsmyndigheten ha möjlighet samverka med andraatt

ochmyndigheter. Vi föreslår därför skattemyndighet tull-att annan
kontrollverksamhetmyndighet skall medverka i dennaäven samt

Kustbevakning-bestämmelsen beträffande polismyndighets ochatt
biträde skall gälla kontrollverksamheten beträffandeävenens

införsel för privat bruk kap. lagförslaget. Dese 13 2 4 §§-
förutsättningar vidgäller för beskattningsmyndighetensom genom-
förandet dådessa transportkontroller skall givetvis gälla ävenav
kontrollerna genomförs tjänstemän vid andra skattemyndigheterav
eller tullmyndigheter Också bestämmel-se kap. lagförslaget.13 5 §

i lagförslaget beskattningsmyndighetenskap. 99 § rätt attsen om
iuppdra myndighet fatta beslut bestämmelsenatt samtannan

9 kap. lagförslaget befogenheten anmaningll § att stannaattom ge
skall protokollföringtillämpas. Detsamma gäller bestämmelserna om
och utfärdande bevis verkställighet i kap. och 59 4 §§överav
lagförslaget Slutligen vise kap. lagförslaget.13 2 § attanser
bestämmelserna för kostnaderna för förfarandet skallansvaretom
gälla också beträffande denna kontrollverksamhet se 13 kap. 1 §
andra stycket lagförslaget.

alkohol- och14.2.7 Införsel för privat bruk av
tobaksvaror

14.2.7.1 Inledning

Som framgår utsträckning behandla de bådahar valt i vissattovan
och tobaksvarorområdena införsel för privat bruk alkohol- samtav

införsel för sig.för privat bruk mineraloljeprodukter I dettaav var
och tobaks-avsnitt behandlas införseln för privat bruk alkohol-av

särskilda bestämmelser iAvsnittet innehåller dels förslag tillvaror.
13 kapitlet i föreslagna lagen, dels förslag tillden oss nyaav

i ändringar i privatinförsellagen.å

1 avsnitt beträffande tullmyndighets medverkan.Se 14.2.7. 10även
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på anvisadInförsel endast plats14.2.7.2

fått förslagetmyndighetshållSom har från attnämnts ovan
vidskall fåoch tobaksvaror endastinförsel alkohol- görasav

införse-tullplatserdär det finns bemannade samt attgränspassager
alltid till tullmyndighet.lanmälan skall göras

brukall införsel för privatPrivatinförsellagen omfattar av
såledesmedlemsland ochfrånalkoholdrycker och tobaksvaror annat

inhandlat sinainförsel sker sedaninte bara den resenärer tax-som
och i hamnar ellerfinns på flygplatserfree-ransoner i de butiker som
med dygnet-nmt-färjor. Tullstationerombord flygplan och

och i dede flygplatsernafinns i barabemanning storastort sett
det vid landgränsenexempel kanhamnama; nämnas attstörre som

bemannadHaparanda,tullstation, itill Finland finns endast ärsomen
medi landetkrav alladygnet Ett attrunt. varor somsom reser

förprivatinförsellagen skallskall anmälas enligt omvägar attta stora
betydandebortsett från detullstationer kansig till bemannadeta -

förenligtmedföra knappastpraktiska problem det skulle varasom -
ochfri rörlighet förgrundläggande principenmed den personerom
friahinder för detmärkbartskulle givetvis innebäraDet ettvaror.

flödet varor.av
förall införselinte möjligtVi finner således det är att styraatt

tullstationer.bruk till bemannadeprivat

Deklaration i för anmälanstället14.2.7.3

enligt privatin-skatt skall erläggasför för vilkenDen som en vara
har utformatsanmälningspliktskall anmäla detta. Dennaförsellagen

i VSL.anmälan inte användsVSL, begreppetmed förebild i även om
således både deklarationprivatinförsellagenAnmälan enligt är en

införseln.och anmälan älva Attbeträffande punktskatten aven
olycklig framgår blandbåda institutensammanblandningen de ärav

dubbelsanktioneringLagrådet denkritik riktatden motannat av som
underlåtaföreta elleruppstått attattatt genomgenom en personsom

bådedrabbasanmälan, kanviss handling, det villföreta säga aven
deklarationsskyldighetensigsärskilda avgiften riktarden motsom

införselanmälningsslxyldighetenl.bötesstraffet riktar sigoch motsom

avsnittSe 14.12.
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Det kan vidare ifrågasättas bestämmelse obligatoriskom en om
anmälan införsel punktskattepliktiga från EU-landannatav av varor
står i överensstämmelse med principen fria rörlighet.om varors
Undantaget från cirkulationsdirektivet innebär inte Sverige får haatt
bestämmelser hindrar eller begränsar införseln alkoholdryck-som av

eller tobaksvaror. inteDetta heller syftet med privatinförsella-ärer
handlarden enbart beskattningen och förfarandet vidgen; om

beskattningen införsel för privat bruk alkoholdrycker ellerav av
tobaksvaror. Därför finns det vårenligt uppfattning inte någon
anledning föreskriva den för in punktskattepliktigaatt att som
alkoholdrycker eller tobaksvaror skall anmäla införseln. Det den
enskilde i stället bör åläggas för beskattning skall kunnagöra,att att
ske, avlämna deklaration i fallde skyldighet betala skattär att att
föreligger. Vi föreslår därför bestämmelserna införselanmälanatt om
och den därtill hörande straffbestämmelsen i privatinförsellagen9 §

bort och 4 privatinförsellagen§ istället utformas följandetas att
Den för in för vilken skatt skallsätt. betalas enligtsom en vara

privatinförsellagen skall vid införseln självmant deklarera detta.
Deklarationen skall då införseln vid bemannad tullplatsgörs en
lämnas till tulltjänsteman. Om införseln på skallplatsgörs annan
deklarationen lämnas till beskattningsmyndigheten. fallenl de senare
skall deklarationen ha inkommit sju dagar efter detsenast att
införseln gjordes. Vi har således valt föreslå tidsfrist sjuatt en
dagar i stället för fem dagar, vanlig punktskatteornrådet.ärsom
Vi den något längre tidsfristen motiverad eftersom det ianser vara
dessa fall fråga införsel privatpersoner. Dessaär görsom som av
måste ha rimlig chans deklarationsblanketter, fyllaatt tag atten
i dessa och skicka iväg dem.att

Deklarationen skall lämnas självmant. deklarationEn lämnassom
först sedan kontrollerats och befunnits ha punktskatteplik-resenären
tiga med sig skall inte ha lämnats självmant.varor anses

Vi har medvetet valt renodla konstruktionen såpåatt sätt att
deklaration skall lämnas antingen till tulltjänsteman bemannad
tullplats eller till beskattningsmyndigheten. Vi det inteanser vara
lämpligt ha deklarationslådormed vidatt ett system gränspassager
där det inte finns bemannade tullstationer. Ett med sådanasystem
lådor fyller enligt vår uppfattning ingen uppgift inte kontrollerom

regelmässigt och med korta tidsintervall de platsergörs där
lådorna sitter, kontroller givetvis skulle kunna betraktassom som
gränskontroller.
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avgiftensärskilda14.2.7.4 Den

särskild avgiftSom framgår för gällande skallredogörelsen rätt enav
vid fullgörande anmälningsskyldighet lämnatpåföras resande som av

presenteradeuppgift befinns oriktig. Med hänsyn till vårt ovansom
skall i stället för anmälan, föreslårförslag deklaration lämnasatt

träffa den vid fullgörandeden särskilda avgiften i stället skallatt som
uppgift befinns oriktigdeklarationsskyldighet lämnat varasomav

då den resande underlåtitvidare detsamma skall gälla attsamt att
privatinförsellagen.inge deklaration förslaget till ändring 7se §av

femtionyssnämnda särskilda avgiften uppgår i dag tillDen
skulle ha påförts dendet skattebelopp inteprocent omav som

underlåtelseuppgiften hade eller, vid anmäla,oriktiga godtagits att
särskilda avgiftden skatt påförs. det gäller den denNär somav som

yrkesmässigadrabbas i samband med denskattskyldige kan av
harpunktskattepliktiga transporttillägget,hanteringen varor,av

uppgå fyrtio de punktskat-föreslagit beloppet skall till procentatt av
varomal.kan belöpa Med hänsynbelöper ellerter antassom

det lämpligttill likheterna mellan de båda sanktionema ärattanser
enligt vår mening intede utgår med Det äratt procentsats.samma

oegentligheter vid införselrimligt ha kraftfullare sanktionatt moten
föreslårför införsel för kommersiellt bruk.Viprivat bruk vidän

fyrtioförstnämnda fallet skalldärför i detävenatt procentsatsen vara
privatinförsellagen.förslaget till ändringse 7 §procent av

14.2.7.5 Betalningen punktskattenav

veckornuvarande bestämmelser har den skattskyldige tvåEnligt
harsig betala in skatten efter det beskattningsmyndighetenattatt

Tullverketfattat beskattningsbeslutet; vad gäller de situationer då
fattar inte några bestämmelserbeslutet finns nämnts omsom ovan

tidsfrist tordepunktskatt skall betalas. Bestämmelsen hanär om
praktiska skäl; skattskyldige inte närvarandeendast den är när

han har fått delbeskattningsbeslutet fattas och det kan innanta ett tag
beslutet och haft möjlighet inbetalningen.göraattav

alkoholdrycker tobaksvaror lätt räknaPunktskatten och är att
utgår skatten medSom framgår redogörelsen för gällande rättut. av

såledesbordefastställt belopp för viss mängd Detett en vara.en av

1Avgiften i dag till avsnittuppgår endast 20 10.53.procent; se
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räkna vilkeninte alltför svårt för den skattskyldige själv utattvara
deklarationsblanketten utformasskatt skall erläggas, särskiltsom om

används ipå lika utförligt de anmälningsblankettersättett somsom
dag; och skattesatserna. Enligtdessa de olika varuslagenanges
vår mening finns det inte något hindrar punktskattenattsom

mineraloljeproduktervid införsel för privat bruksätt avsamma som
betalas jämförelse kani samband med deklaration lärrmas. Enatt
också och därmed sammanhängandemed självdeklarationengöras

kvarstående inkomstskatt.för uträkning och betalning Densystem av
enskilde förutsätts skatteberäkningen och betala in skattenklara av

i fall.dessaäven
föreslår således skall betalas samtidigtVi punktskattenatt som

stycketdeklaration lämnas förslaget till ändring andrase 4 §av
vidprivatinförsellagen. Då deklaration lämnas till tulltjänsteman

Tullverket,bemannad tullplats skall punktskatten betalas direkt till
både och uppbär punktskatten för beskatt-således beslutarsom om

inges till beskattnings-ningsmyndighetens räkning. Då deklaration
samtidigt deklaratio-myndigheten skall punktskatten betalas som

framgårkonto. Sominges insättning särskiltett avnen genom
fall sju dagar på sigavsnitt har den enskilde i sådanal4.2.7.3 att

ha gjorts inom sjudeklaration. Följaktligen skall inbetalningenavge
pådag den bokförs detdagar; betalning gjord denanses vara

särskilda kontot.
punktskatter i omfattningSom i avsnitt påförs9.3.3nämnts stor

lämpligtautomatiska vår mening dettabeslut. Enligt voregenom
privatinför-beträffande påförs med stödde punktskatteräven som av

privatinförsellagen införssellagen. Vi föreslår därför det iatt en
Såledesbestämmelse privatinförsellagen.härom se förslaget till 5 §

beskattningsbeslutskall deklaration lämnats i ordningrätt ansesom
ha skall då deklarationfattats i enlighet med deklarationen. Vidare
inte har skatten ha bestämtslämnats i ordningrätt ettgenomanses
beskattningsbeslut deklaration kommer intill 0 kronor; senareom
skall i ha fattats i enlighet med deklarationen,beslutet stället anses

dessförinnan.omprövningsbeslut har meddelatsinteom

14.2.7.6 Transportkontroller

bruk alkoholdrycker ellerKontrollema införsel för privat avav
skall därförtobaksvaror skall punktskattekontroller. Devara rena

beskattningsmyndighetens ledning.enligt vår uppfattning stå under
beskattningsmyn-Av den anledningen tillfredsställandedet inteär att

inte befogenhet utföra kontroller,digheten har någon helst attsom

n
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vilket fallet i dag.är Det bör därför någonövervägas deom av
bestämmelser kontrollbefogenheter föreslår beskatt-om attsom
ningsmyndigheten skall ha beträffande den yrkesmässiga hanteringen

punktskattepliktiga kan tillämpas också för kontrollav varor av
införsel för privat bruk alkoholdrycker eller tobaksvaror.av

Vid bedömningen vilka kontrollbefogenheter kan kommaav som
i fråga måste det tidigare framhållits beaktas det kontrol-som att när
lerna gäller privatpersoner finns risk för intrångstörre i enskildsen
skydd för privatliv och hem då det frågaän kontrollär om av
yrkesmässig hantering. Enligt vår uppfattning skulle kontroller
motsvarande lokalkontroll och transportkontroll enskild plats vara
för långtgående; befogenhet i hem för undersökaatten att om
enskilda fullgjort sin skyldighet deklarera de tagit in någraatt att
flaskor för mycket skulle definitivt inte stå i proportion till
ändamålet med sådan kontroll.en

Enligt vår mening den kontrollbefogenhetär kan komma isom
fråga transportkontroll plats inte enskild plats.ärsom

Det finns ytterligare omständighet det framstårgör atten som
naturligt beskattningsmyndighetenatt i viss utsträckning fårsom

använda transportkontrollinstitutet i dettaäven sammanhang. Som
framgår avsnitt 5.8.3 föreslår transportkontrollinstitutet skallav att
kunna användas inte bara beträffande det eller kanär antassom vara

yrkesmässig överhuvudtagettransport, beträffande pågåendeen utan
och då på-,transporter eller omlastas. Grunden för dettavaror av-

förslag inte baraär transportkontroll skallatt kunnaattanser
användas beträffandeäven införsel för privat bruk, detävenutan att
kan mycket svårt huruvida yrkesmässigattvara transport ärse en
eller inte, särskilt då det fråga så fögaär skrymmandeom varor som
exempelvis cigarretter; tidigare har mycketnämntssom stora
kvantiteter cigarretter hittats i personbilar, Skåpbilar och husbilar

.Enligt vår uppfattning det därför överhuvudtagetär inte lämpligt att
begränsa möjligheten företa transportkontroll till sådanaatt situatio-

då det föreligger misstanke yrkesmässig.ner att transporten ären om
Beskattningsmyndigheten får således enligt vårt förslag redan
härigenom befogenhet kontrollera privataatten transporter, även om
syftet i det fallet givetvis kontrolleraär eventuell yrkesmässigatt
hanteringen. Det framstår därför naturligt beskattningsmyn-attsom
digheten får kontrollera införseläven för privat bruk vid transport-
kontroll.

I och med skyldigheten inkommaatt med deklarationatt enligt
vårt förslag i vissa fall inte inträffar förrän sju dagar efter införseln,
kan syftet med transportkontrollen syftet medsättsamma som-
kontroller yrkesmässiga inte knytas till fullgörandettransporterav -
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vidgjortsinförselnfalli dedeklarationsskyldigheten utomav
säkerställamånmöjligastesyftet iblirövrigtbemannad tullplats. I att

punkt-ochuppfyllaskommerdeklarationsskyldigheten attattatt
betalas.skatten kommer att

beskattningsmyndighe-hurgivetvis ifrågasättaskanDet stora resurser
bruk.privatinförsel förkontrollennedläggaskall förväntasten av

mässigayrkes-deninomgivetvisskatteundandragandena finnsDe stora
tyngdpunktenockså därdetpunktskattepliktigahanteringen ärvaror;av

heller glömmaintefårligga. Manbör attkontrollverksamheteni
gällergivetvislagförslagetkap.proportionalitetsbestämmelseni 8 §l

genomförabmk;privatinförsel förkontrollvid att enäven av
sökai syfteenbarttransportkontrolltidsödandeoch attgenomgripande
föragivetvisskullecigarretternågot paketsprit ellerliterefter någon

sällanmycketbeskattningsmyndighetentordepraktikenför långt. I
införselkontrolleraförtransportkontroller enbartutförakomma attatt

tordeDettobaksvaror.alkoholdrycker ellerbrukför privat snarareav
medsambandibeskattningsmyndighetenfrågablivanligen attom

kontrollerarocksåhanteringenyrkesmässigatransportkontroller denav
transportkontrolldådock situationerfinnsbruk Detinförsel för privat en

fyllaskulle kunnabrukprivatinförsel försig enbartriktar motsom
uppgifterenligtdetexempel kanfunktion. Somviktig nämnas atten

TysklandtillbussresorTullverketförfrån företrädare varsarrangeras
alkoholvarorföra inmöjlighetberedahuvudsyfte attär att passagerarna

fåtttrafik harpunktskatt. Dennabetalabrukfor privati landet utan att
lämpligtnaturligtvisomfattning. Dettämligen omstor voreen

dessabeträffandegenomföraskundetransportkontroller transporter.
brukför privatinförseltransportkontrollerVid de avavsersom

beskattningsmyndigheten haböreller tobaksvaroralkoholdrycker
dentransportkontrollervid debefogenheter avsersomsomsamma

transportmed-undersökagällerdetyrkesmässiga hanteringen när att
underförvaraskanpunktskattepliktidärlet och de utrymmen varorga

transport
riktar sigbefogenheterbehovvisserligen ingetfinnsDet somav

säker-ställdbevisochledsagardokumenthanteringenmot omav
givetviskandetsådana dokument,eftersökandehet, såsom menav

förbetydelsehandlingarandradet finnsförekomma äratt avsom
Beskattningsinyndighet-exempelvis kvitton.såsombeskattningen,

finnasocksåkanhandlingar. Deteftersökadärför habör rätt atten
bestämmelsernabörVidarebehov ta omett att varoma.provav

1 avsnitt 5.8.6.Se
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enskilds skyldighet identifiera sig gälla vid dessaatt även transport-
kontroller. Skyldigheten anmaning behandlas iatt stanna avsnitt
l4.2.6. Likaså bör bestämmelserna i 2 kap. lagförslaget8 § beträffan-
de enskilds skyldighet låsta ochöppnaatt förutrymmen ansvara
packning och gälla. Detsamma gäller bestämmelsernatransport i
2 kap. 14 lagförslaget§ myndighetens befogenhet bereda sigattom
tillträde till eller lokaler och försegling.utrymmen Såsom framgår-

har den enskilde vid dessa transportkontrolleräven möjlighetovan
begära vissa handlingar granskningen.skallatt undantas frånatt
Vi föreslår således beskattningsmyndigheten skall kunnaatt göra

transportkontroller plats enskild plats beträffandeän ävenannan
införsel för privat bruk alkohol- och tobaksvaror samt attav
bestämmelserna i 2 kap. lagförslagetz4 8 och 14 §§ beträffande-
myndighetens befogenheter och enskilds skyldigheter vid sådan
kontroll skall gälla.

Vid utförandet transportkontroller beträffande införsel förav
privat bruk måste myndigheten beakta risken för intrång iatt
enskildas integritet kan då kontrollerna yrkes-större änvara avser
mässiga Att kontroll kan innebäratransporter. intrång i skyddeten
för privatlivet uppenbart. Om kontrollenär exempelvis omfattar
genomsökning husbil kan den också innebära intrång iav en ett
enskilds skydd för sitt hem. Vidare kan genomsökning väskoren av
och handresgods används för privatannat bruk uppfattassom som
integritetskränkande. Den avvägning proportionaliteten mellanav
skälen för kontrollåtgärden och det intrång eller i övrigtmen som
den innebär för den enskilde skall ske enligt den föreslagnasom
proportionalitetsbestämmelsen måste med särskild försiktighetgöras
i dessa fall. Det förs i avsnitt 5.8. 12 gäller givetvisresonemang som
i hög grad dessa kontroller.även

14.2.7.7 Omhändertagande

Även transportkontroll givetvis skall genomföras så denom en att
innebär minsta möjliga för enskild, kan den dra tiden.utmen
Beskattningsmyndigheten skall med stöd bestämmelsernaav om
transportkontroll exempelvis kunna charterbussar ochstoppa

1 Se avsnitt l4.2.6.
2 kap.2 7 lagförslaget§ skall givetvis inte tillämpas; den paragrafen rör
skyldighet tillse ledsagardokument ochatt bevisatt ställd säkerhetom
medföljer transporten.
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bestämmelsernastödmedskallBeskattningsmyndigheten omav
ochcharterbussarkunnaexempelvistransportkontroll stoppa

införselchaufförensocksågivetvisochkontrollera passagerarnas
transportkontrollsådanotroligtintebruk. Det attför privat är en

försenas transport-attinnebära resenärernaskulle kunna att genom
transportkontrollEnhållas.kanavgångstid inteordinariemedlets

svårtdetexempelvis för attärtid attockså kommakan att ta
elleranvändningyrkesmässigförinförselnhuruvidafastställa görs

bruk.för privat
kontrollvidlägeihamna sämreinteenskilde bör ettDen

beträffandekontrollvidbrukprivatförinförsel änbeträffande
bestämmel-meningvårenligtDärför böranvändning.yrkesmässig

innebärdelar. Dettatillämpligaigällaomhändertagandeomserna
fattasskallalltidomhändertagandebeslut enombl.a. ettatt om

denfrån dettimmar attinomavslutatsintetransportkontroll sex
behovtransportkontroll finns attades viddeteller avpåbörj enom
yrkesmässigtföranvändstransportmedel, attkvarhålla ett som
hållaskanavgångstid inteordinariesåbeforda attpassagerare,

skallhandlingarochomhändertagandeVi att varoravanser
skallGivetvispunktskattekontrollen.förbehövsdetgöras om

transportmedelexempelvisomfattakunnaocksåomhändertagandet
omhän-förutsättningenhär atttransporthjälpmedel; äreller även

omhändertagan-Ettpunktskattekontrollen.förbehövsdertagandet
bevis ibehövshandlingenbeståskallhandlingarde somomav

LTS ellerLAS,lagen,föreslagnaenligt denmålellerärende ossav
emballage,omfattaockså kunnaskallOmhändertagandetLPP.

skulledetförvaringsmaterial. Däremot attellerbehållare anser
teknis-omhändertabeskattningsmyndighetenlåtalångtföra for att

omhändertagandetordetidigarehjälpmedel; nämntska avsom
ochkvittonbrukprivatinförsel förmedsambandihandlingar avse

liknande.
ochförstakap. l §i 3bestämmelsernasåledesföreslårVi att

och kap.31kap. 33 §stycket,förstakap. 2 §styckena, 3tredje
kap.13setillämpasskalllagförslagetkap. 123 §och 54 §§ samt

platstransportkontrollerI påutförasfårtransportkontroller är annanDe som
fall.idomstolsprövning dessainget krav påfinnssåledesplats;enskildän

domstolentiddenrekvisitetanledning kommer inomdennaAv som
betydelse.inte någonlagförslageti kap. 3 § lförordnar 3 att

den2 eftersomlagförslaget2kap. 3 §inte 3naturligtvisgällerDäremot
dessaenskildplats;transportkontrollochlokalkontrollpunkten avser

brukprivatinförsel förbeträffandeanvändasinteskallkontrollformer av
tobaksvaror.alkohol- eller
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omhändertagande eller den fått i uppdrag myndighetenom som av
sköta förvaringen; vidare våraatt överväganden i avsnitt 12. 10.6.se

14.2.7.8 Skattebeslag och skatteförverkande

Det kan givetvis inträffa inte har tillräckliga likvidaatt resenären
medel tillgängliga för betala punktskatten i sambandatt med att
deklaration inges till tullen bemannad tullplats. Staten måste i en
sådan situation ha möjlighet säkerställa punktskattenatten att
verkligen betalas kanDet också hända den skattskyl-senare. att
dige betala punktskatten.vägrar Det kanatt vidare inträffa att
beskattningsmyndigheten vid transportkontroll finner att omstän-en
digheterna sådana det inteär framstår troligt denatt skatt-attsom
skyldige Ävenkommer betala in punktskatten. iatt dessa situationer
måste i möjligaste mån kunnastaten säkerställa punktskattenatt
verkligen betalas in. Därför bör det enligt vår mening finnas en
möjlighet fatta beslut skattebeslag.att Vi föreslår därför detattom
införs bestämmelse härom se 13 kap. lagförslaget.7 § Förutsätt-en
ningen för beslut skattebeslag skall fattasatt skall detom attvara
inte framgår punktskatt beträffande betaladatt i Sverige;ärvaran
detta medöverensstämmer regleringen avseende den yrkesmässiga
hanteringen. Liksom då det fråga Skattebeslagär beträffandeom

föremål för yrkesmässigär hantering måste beslutetvaror som om
skattebeslag kunna värde överstiger det värdeett fåravse som som
skatteförverkas se nedan beträffande detta värde.

För skattebeslagsinstitutet inte skallatt stå i orimlig proportion till
syftet med detsamma skall beslagsmöjlighetema begränsas till att
bara kunna omfatta påträffade alkoholdrycker eller tobaksvaror med
tillhörande emballage, behållare eller förvaringsmaterial;annat att
inkludera exempelvis transportmedel skulle enligt vår uppfattning

orimligt. Härmed kommer de värden skattebeslag fårvara görassom
för i de allra flesta fall inte uppgå till några belopp. Medatt större
hänsyn härtill beslut skattebeslag i dessaatt fall skall fåanser om
fattas beskattningsmyndigheten eller, införseln påav görsom
bemannad tullplats, tullmyndighet se 13 kap. 7 och 10 §§av
lagförslaget. Den skattebeslagtagna egendomen skall förvaras av
den myndighet beslutat skattebeslaget eller den fått isom om som
uppdrag myndigheten sköta förvaringen.attav

de fallI skattebeslag aktualiseras då införseln bemannadgörs
tullplats kommer punktskatten ha förfallit till betalningatt detnär
eventuella beslutet Skattebeslag fattas. Då införseln har gjorts påom

plats och beskattningsmyndigheten i sambandannan med en
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ipunktskattentordeskattebeslag,besluttransportkontroll fattar om
beslutstillfzilletl. börDetvidtill betalningförfalllithafall intemånga

proportionalitetsbestämmelsenallmännadenframhållasdock att
beslutsituationer;i dessaskyddenskildedentorde ävengottettge

fattaförskälenendastfattas ettgivetvisfår attskattebeslag omom
åtgärdenövrigtiellerintrångdetbeslutsådant uppväger sommen

skallsjälvklartmyndighetenliggerdettaenskild. Iförinnebär att
säkrandetsyftetåtgärdingripandemindremednöja sig avomen -

åtgärd.sådanhjälpuppnås medkanpunktskatteintäkten enav-
enskildedenfrågaikommaintesåledesSkattebeslag torde om
skälfinnsinteoch detadressuppgifter attoch lämnatsigidentifierat

anledningelleruppgifterna antalämnadedeifrågasätta att annanav
skattskyldigesfall denbetalas. deIinte kommerpunktskatten attatt

förförutsättningsjälvklartorde attkändaoch adress är ennamn
sigdetfrågaikomma rörkunnaskallskattebeslag att enomvara

beträffandeskattebeslagbeslutamängd enattstörre omvaror;
tordefalldessacigarrett-paket inågraflaska ellerenstaka
andraååtgärd. Omproportionerligknappast att som enansevara

sålundaidentitetoch hanssigidentifieraenskildesidan den vägrar att
föreligga.skattebeslagförgrundtordemyndigheten,känd förinte är

enskilde saknardenkanskattebeslaggrund för attEn varaannan
kommakunnaskattebeslagtordefalletSverige; i detihemvistkänt

elleralkohol-kvantitetersmårelativtbeträffandefrågai även av
tobaksvaror.

tullmyndighetenellerbeskattningsmyndighetenSamtidigt som
tiddenfastställaocksåmyndighetenskallskattebeslagbeslutar om

också iskallmyndigheten ettskallbetalningvilken göras;inom
intetidenfastställdadenförlängningmedgekunnaskede omsenare

Beslutetlagförslaget.styckettredjekap. 713 §räcker till se om
ändringtillförslagetsärskilt seöverklagasskall kunnaförlängning

förvaltningsprocesslagen.i
yrkesmäs-vidskattebeslaggällerbestämmelserdeNågra somav

dessagällabörpunktskattepliktiga ävenhanteringsig varorav
kap.i 3skattebeslaghinder förabsolutaskattebeslag. De angessom

förinförselbeträffandegällaocksåsjälvklartskallstycketandra6 §
detfattasskattebeslag intebeslutfårSålundabruk.privat omom

punktskat-Sverige ellerbetalas iskallintepunktskattframgår omatt
skatte-hinder förinteanståndMedgivettid.i utgörerläggs rättten

tillförhållandestå iskattebeslagetskallbeslag. Vidare samma
såledesskallbrottmålibrottsutredning ellerbrottsutredningar; beslag

Jämför avsnitt l4.2.7.5.med
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företräde.ha Vidare skall egendom föremål för skattebeslagärsom
förvaras beskattningsmyndigheten eller den fått i uppdragav som av
myndigheten det; bestämmelsen beträffandegöraatt möjligheten att
låta egendomen kvarbli i innehavarens besittning skall givetvis inte
gälla. Vidare skall egendomen vårdas väl och stå under noggrann
tillsyn. Slutligen skall det möjligt begäran elleratt ägarensvara
efter beslut länsrätten sälja beslagtagen egendomgenastav ärsom

för försämring eller värdenedgång.utsatt Länsrätten skall också
ansökan beskattningsmyndigheten eller till egendomen iägarenav
fråga kunna besluta förtida försäljning kostnaderna förom om
förvaring uppgår till eller beräknas uppgå till betydande belopp i
förhållande till egendomens värde. Vid prövningen skatteförver-av
kandefrägan skall intäkterna förtida försäljning träda i stället förav
den sålda egendomen. Se hänvisningen till bestämmelserna i kap.3
i 13 kap. 7 lagförslaget.§

Bestämmelserna omprövning i 27-28 förvaltningslagen§§om
och överklagande i 23-25 §§ lag gäller beslut skattebeslagsamma om
i ärenden beträffande införsel för privat bruk alkohol- ellerav
tobaksvaror se kap.ll l och 2 lagförslaget.§§

De skattebeslagtagna bör kunna skatteförverkasvarorna genom
beslut länsrätten. Vi föreslår beslut skatteförverkande skallattav om

fattas punktskatten inte betalas inom den tid iom som anges
beslutet skattebeslag eller beslutet förlängning tidsfristen.om om av
De absoluta och hinder för skatteförverkandetemporära som anges
i kap.3 9 lagförslaget§ skall givetvis gälla nämnda skatteför-även
verkanden. Beslut skatteförverkande skall således påom sättsamma

då det fråga yrkesmässigär hantering punktskattepliktigasom om av
fattas bara i de situationer då punktskatten förfallit tillvaror

betalning. Skatteförverkande får inte heller ske under den tid för
vilken anstånd medgivits beträffande betalningen punktskatten.av
Vidare får beslut skatteförverkande inte fattas punktskattenom om
beträffande betalas i tid eller det framgårrättvarorna attom
punktskatt beträffande inte Sverigeskall betalas i Vi föreslårvaran
vidare beslut skatteförverkandeatt ett skall egendomom avse
motsvarande värdet den punktskatt belöper och deav som varorna
avgifter framgår 6 och 7 privatinförsellagen, det villsom av säga
dröjsmålsavgift och särskild avgift se 13 kap. 8 lagförslaget.§

Vi föreslår inte någon bestämmelse beträffande särskild tillrätt
alkoholdrycker eller tobaksvaror införs för privat bruk. Enligtsom

Se avsnitt 6.5.5.
2 Jämför med avsnitt 6.5.4.1. och kommentaren till kap.3 9 lagförslaget.§
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då detsituationeruppstådet knappastkommerbedömningenvår att
bestämmelse.sådanbehovfinnasskulle kunna ett enav

skallkraftlagavunnitskatteförverkandebeslutNär ett om
försorg.beskattningsmyndighetensförsäljasegendomen genom

betalningföranvändasgivetvisskallFörsäljningsintäktema av
lagförsla-stycketförstakap. 913 §och avgifterna sepunktskatten

get.
skallförsäljningenvidintäkteröverskjutandeuppstårOm det

kvarstårdetOmskatteförverkats.egendomdentilldessa utges vars
kostnadser-erlagttill denåterbetalasskall deefter dettaintäkter som

yrkesmässigfrågadå detPå ärsättning. sätt omsomsamma
inombetalashar kunnatinte ettintäkterskall uthantering som

stycketandrakap. 9 §se 13tillfallaförsäljningenfrån staten
lagförslaget.

fårsäljaskanintedenkvalitetsådanOm egendomen attär av en
förstöras.i ställetden

Beslutsbehörighet14.2.7.9 m.m.

förinförselpunlctskattekontrollenframgåttSom att avanserovan
stå underskalltobaksvarorochalkoholdryckerbrukprivat av

beskattnings-såledesViledning.beskattningsmyndighetens attanser
transportkontrollerbeslutfattabehörigskallmyndigheten att omvara

till kap.hänvisning 9denframgåromhändertagande; dettaoch av
anförtsSomlagförslaget.3kap. 6i 13 §styckettredje görs3 § som

fattaskall kurmabeskattningsmyndighetenvidare attanserovan
sigintenormalfallentorde i röradetskattebeslag;beslut omom
belastabefogatknappastskulleoch det attvärdennågra större vara

skallVidarelagförslaget.kap. 713 §frågor semed dessalänsrätten
lagförsla-och 2kap. l §§llöverklagas sesjälvklart kunnabesluten

dengällerdetanförtsskäl närget. Däremot somsammaanser av
varor beslutpunktskattepliktigahanteringen attyrkesmässiga omav

beskatt-ansökanpålänsrättenskall fattasskatteförverkande avav
lagförslaget.kap. 8 §ningsmyndigheten se 13

l avsnitt 13.534.Se
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14.2.7.10 Särskilda befogenheter vid tullmyndighetens
medverkan på bemannad tullplats

Som skall tullmyndighetsagts medverka utföraovan attgenom
transportkontroller för beskattningsmyndighetens räkning. Transport-
kontrollerna riktar sig den införselmot transportmedel,görs i ettsom

då den skattskyldige kör i landet i bil. För kontrollensom att av
införseln för privat bruk alkoholdrycker eller tobaksvaror skallav
kunna genomföras ändamålsenligt måste dock tullmyndig-ett sätt
het bemannad tullplats också kurma kontrollera intepersoner som
befinner sig i transportmedel vid införseln; tullmyndighetenett
måste med andra ord kunna och kontrollerastoppa gårpersoner som
igenom tullfiltret. dagI har tullmyndighet sådana befogenheter

kopplingen mellan privatinförsellagen och inregränslagen.genom
Enligt vår mening det lämpligare tullmyndighetenär kan härledaatt
sina befogenheter vid punktskattekontrollema direkt till den lag som
innehåller bestämmelser punktsskattekontroll. Vi föreslår därförom

bestämmelser tullverketsatt särskilda befogenheter vid punkt-om
skattekontroller bemannad tullplats i stället läggs in i 13 kap.
11 i den§ föreslagna lagen.av oss

De befogenheter tullmyndighet behöver, deutöversom ovan
behandlade befogenhetema vid medverkan i transportkontroller, är
enligt vår mening rätt att undersökarättatt stanna, attanmana person
väska eller handresgods och företa kroppsvisitation.annat rätt att

Den kontroll tullmyndighet skall utföra med hjälp dessasom av
befogenheter punktskattekontroller.är Kontrollema derena
bemannade tullplatsema dock, till skillnad frånär transportkontrol-
lerna avsedda genomförasär i hela riket, till sinattsom natur
gränskontroller.Vi har därför för bestämmelserna inte skallatt-
komma i konflikt med principen den fria rörligheten valt attom -
utforma befogenhetema så kontroll inte fårsätt slump-att göras
mässigt.

En kroppsvisitation torde alltid innebära intrång i denett stort
visiterades integritet. Därför finns det enligt vår uppfattning
anledning föreskriva kroppsvisitationatt skall endastatt göras om
det finns synnerliga skäl i Sverige obeskattadatt punkt-anta att en
skattepliktig döljs i den kontrollerades klädedräkt. Synnerligavara
skäl torde föreligga exempelvis tullen har trovärdig informationom

viss bär sigatt obeskattaderesenär eller detom en utvaror ser
något döljs i klädedräkten. Symierligaatt skäl kan ocksåsom

föreligga tullmyndigheten hittat betydande mängder alko-om av
holdrycker eller tobaksvaror i den kontrollerades handresgods.



bruk 499Införsel för privatSOU 1997:86

kunna begäraskallkroppsvisitationförhar blivitDen utsattsom
Beviskroppsvisitationen.verkställighetenbevis överettatt av

påträffats vidhandlingellerockså utfärdasskall somvaraom en
skattebeslagbeslutellerkroppsvisitationen omhändertas omom

vidpåträffatsfattas punktskattepliktigbeträffande somvaraen
lagförslaget.kap.13 12 §kroppsvisitationen se

överklagandeomprövning ochBestämmelserl4.2.7.l1 om
privatinförsellagenim.m.

rättz någraintefinns detgällanderedovisningenframgårSom avav
gällerdetprivatinförsellagen. Näriomprövningbestämmelser om

enligt lagenbeslutstycket,förstaiendast, 10överklagande § attsägs
prövningstill-förvaltningsdomstolallmänöverklagas hosfår samt att
Somtill kammarrätten. nämntsöverklagandevidstånd krävs

skallbestämmelsetidigarez 1996/97:1l6föreslås i att enprop.
beskattnings-skall förastalanvilken det allmännasenligtinföras av

finns ingaövrigtIöverklagas.lagenbeslut enligtmyndigheten om
för det allmänna.företrädarebestämmelser om

punktskattekontrollbestämmelserallainnebärförslagVåra att om
föreslagnadenibruk läggsför privatinförselbeträffande ossav

såledeskommerprivatinförsellagenenligt attlagen. Beslut vara
meningvåravgift. Enligtsärskildbeslutbeskattningsbeslut samt om

ochLPP12kap. 3 §§omprövning i 4bestämmelsernabör om -
omprövningviddelartillämpligaigällaöverklagande i 8 kap. LPP

införsdetföreslår därförVibeslut.överklagande dessa attoch av
ändringtillförslagetseprivatinförsellagenibestämmelser härom av
till llförslaget §ochprivatinförsellagenstycketförsta10 §

privatinförsellagen.
beskattningsmyn-börutgångspunktenVi vidare attatt varaanser

privatinförsellagen,enligtbeslut ävenskalldigheten ompröva om
beskattningsmyndighetensförtullmyndighetfattatsbeslutet av

uppdramöjlighetdock haBeskattningsmyndigheten bör atträkning.
undersjälvklartstället,iomprövningentullmyndigheten göraatt

detochmedger detmyndighetenden andraförutsättningen attden att

Tullverket dåtankenförslagpresenterade attframgår våraSom ärovanav
kontrollerutföraskall kunnainte baravid bemannad tullplatsinförsel sker

skatte-beslutapunktskattenuppbärabesluta och samt omutan även om
beslag.
2 avsnitt l4.1.2.Se
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inte innebär avsevärd olägenhet för enskild se förslaget till ändring
lO andra stycket§ privatinförsellagen. Våra förslag i denna delav -

med denöverensstämmer ordning föreslår för omprövning av
beslut beträffande punktskattekontroll, kapitel i lagförslaget.llse

Av skäl anförs beträffande överklagande beslutsamma som av
punktskattekontroll bestämmelsen överklagandeattom anser om

i privatinförsellagen bör utformas så beslut enligt lagen fårsätt att
överklagas hos länsrätten i Dalamas län se förslaget till ll §
privatinförsellagen. Vi föreslår bestämmelse enligt vilkenäven en

domstol det föreligger särskilda skäl får flytta mål enligten överom
lagen till domstol, givetvis under förutsättning det inteannan att
innebär avsevärd olägenhet för någon se förslaget till 16 §part
privatinförsellagen. Våra förslag i dessa delar överensstämmer-
med de lagförslag lämnar i lagen punktskattekontrollom mm.
avseende alkoholvaror, tobaksvaror mineraloljeprodukterz.och

Vi vidare beskattningsmyndigheten skall överklagaattanser
länsrättens beslut enligt privatinförsellagen förslagetse till 12 §
privatinförsellagen

Vi också det bör införas bestämmelser företrädareatt föranser om
det allmänna utförliga de finnsär i detän nämndasom mer som ovan
förslaget i 1996/971116. Det bör klart framgå detprop. att är
beskattningsmyndigheten i länsrätten i målär därpart ävensom
beslut i första instans fattats tullmyndighet för beskattningsmyn-av
dighetens räkning. Beskattningsmyndigheten skall dock i denna
situation kunna besluta tullmyndigheten skall föra beskattnings-att
myndighetens talan i målet. Beskattningsmyndigheten skall också
kunna besluta myndighet tidigare fört talan iatt målet fårannan som
överklaga länsrättens beslut och därvid föra beskattningsmyndighe-

Äventalan. i dessa fall skall förutsättningentens beslutet inteattvara
innebär avsevärd olägenhet för enskild den andra myndighe-samt att

medger åtgärden se förslagetten till 13 privatinförsellagen.§ Det
bör också införas bestämmelser RSV föra talanrätt att samtsom ger
överklaga länsrätts eller kammarrätts beslut förslagetse till 14 §
privatinförsellagen.

Slutligen det skall finnas bestämmelse beträffandeattanser en
muntlig förhandling i mål särskild avgift. Den enskilde bör enligtom
vår mening då det frågasätt exempelvis skatte-ärsamma som om
tillägg eller transporttillägg ha möjlighet begära muntligatt att

1 författningskommentarenSe till kap. lagförslagetll avsnitt l3.5.4.l.samt
2 Se avsnitt 13.5.5.
3Jämför med kap.ll 9 § lagförslaget avsnitt 13.54,1.samt
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behövadock inteskallförhandlingMuntligskall hållas.förhandling
kommeravgift att tasanledningfinnsdet inte anta attatthållas om

privatinförsellagen.till 15 §förslagetseut

mineralolje-brukprivatförInförsel142.8 av

produkter

Inledningl4.2.8.l

punktskattekontroll-bestämmelserdebehandlasavsnittdettaI om
mineraloljepro-brukprivatinförsel förbeträffandeverksamheten av

bestäm-motsvarandeutfommingnågot änhardukter annanensom
tobaksva-alkohol- ochbrukprivatförinförselbeträffandemelser av

ror.

Transportkontroller14.2.8.2

börmineraloljeprodukterbrukprivatförinförselKontrollen avav
bestämmelserinföraatt ompåinrikta sig transporterna varorna;av

långt.förledauppfattningvårskulle enligtlokalkontroller
kanmineraloljeprodukter storabrukprivatförInförsel avseav

förinförselvadpunktskattebelopp änbetydligtochkvantiteter större
normalt tordetobaksvarorelleralkoholdryckerbruk avse.privat av

mineraloljeprodukterfrågadetdet varaDärför kan ärnär om
enskild plats. Detfår företastransportkontroll ävenmotiverat att

isig infåskallbeskattningsmyndigheten tafrågahär inte attär om
ledadetskullekontroll,förhem sagtsenskildas göraatt nysssomen

detställeti attDetlokalkontroller. ärtillåtalångtför avsesatt som
körakontrollundgå attkundeförarelämpligtinte genomenvore

finnsplatsenskildtransportkontrollVidplats.enskildpåin en
dettransportkontrollbefogenheter; ärbefogenheterandra äninga

deochtransportmedletkontrollervid sådanasåledes somvaroräven
tillMed hänsynkontrolleras.omlastningpå- ellerunderär somav-,

transportkon-befogenheterfår görabeskattningsmyndigheten attatt
verkställig-kap. 15i §bestämmelsen 2börenskild platstroll om

tillämpning.nattetidellerkvälls- ägaunderhet m.m.
gällandeförredogörelsenframgårharskattskyldigeDen avsom

betalaochdeklarationmedinkommasigdagarfem atträtt
kantransportkontrollägde Eninförselnefterpunktskatten att rum.

syftayrkesmässigafråga transporterdå detlika litedärför är omsom
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till fastställa den skattskyldigeatt uppfyllt sin deklarationsskyl-om
dighet. Det torde inte heller möjligt knyta några bestämmel-attvara

administrativa sanktioner motsvarande transporttilläggetser om till
kontrollen; något krav vissa dokument skall medföljaatt transpor-

såsom ledsagardokumentten vid yrkesmässig finns inte.transport- -
Däremot kan beskattningsmyndigheten fastställa huruvida skattskyl-
dighet föreligger för införseln och i så fall skattskyldig;ärvem som
i de fall deklarationsskyldigheten befinns ha inträffat kan kontrollen
givetvis också huruvida deklarationsskyldigheten fullgjortsavse
riktigt och fullständigt.

Vid de transportkontroller införsel för privat bruksom avser av
mineraloljeprodukter bör beskattningsmyndigheten ha samma
befogenheter vid de transportkontroller den yrkes-som som avser
mässiga hanteringen det gäller undersökanär transportmedlet ochatt
de där mineraloljeprodukterutrymmen kan transporteras.

Det finns visserligen inget behov befogenheter riktar sigav som
hanteringen ledsagardokumentmot och bevis ställd säkerhet,av om

såsom eftersökande sådana dokument, det kan givetvisav men
förekomma det finns andra handlingaratt betydelse förärsom av
beskattningen, såsom exempelvis kvitton och fakturor. Beskattnings-
myndigheten bör därför ha eftersöka handlingar.rätt Det kanatt
också finnas behov mineraloljeproduktema.ett att taav prov

Vidare bör bestämmelserna enskilds skyldighet identifieraattom
sig gälla vid dessaäven transportkontroller. Likaså bör bestämmel-

i kap.2 8 lagförslaget§ beträffande enskilds skyldighetserna att
låstaöppna och för packningutrymmen och gälla.transportansvara

Detsamma gäller bestämmelserna i 2 kap. 14 lagförslaget§ om
myndighetens befogenhet bereda sig tillträde till tillslutnaatt

och försegling.utrymmen I avsnitt l4.2.6 behandlas skyldighe-m.m.
amnaning.ten Såsomatt framgårstanna har den enskildeovan-

vid dessaäven transportkontroller möjlighet begära vissaatt att
handlingar skall undantas granskningen.från

Vi föreslår således bestämmelsernaatt transportkontroll skallom
kunna användas för kontrolläven vid införsel förtransporterav
privat bruk mineraloljeprodukter bestämmelserna i kap.2av samt att
3 6 8 14 och 15 skall§§ gälla härvidsamt se kap.13 13 § l- ,lagförslaget.

1 Se avsnitt l4.2.6.
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skattebeslag ochOmhändertagande,14.2.8.3
skatteförverkande

införselÄven punktskattepliktigfrågadåsituationer deti de är om
de institut,vissamineraloljeprodukter börbrukför privat avav

beträffandeföreslårtransportkontroller,utöver varor somsom
tillämpas.yrkesmässigt kunnainförts

medi sambandmöjlighethaBeskattningsmyndigheten bör att
punktskattepliktigomhändertatillfälligttransportkontroll vara,

handlingartransporthjälpmedelcontainer, tank,transportmedel, samt
punktskattekontrol-förbehövsdetvidmedförts transporten omsom

då detPålagförslaget. ärkap. 13 2 sättlen 13 § §se somsamma
mineraloljeprodukter börhanteringyrkesmässigfråga avom

punktskatte-efter detbeståhandlingomhändertagande även attav
bevishänseeende iibehövshandlingengenomförtskontrollen om

LSE.eller DäremotLPPföreslagna lagen,enligt denmål ärendeeller
l4.2.7.7i avsnittanförtsharskäl att ettsomsammaanser av

hjälpmedel.teknisktkunnaskallomhändertagande inte avse
skattebeslagbeslutfattamöjlighetockså finnasbörDet att omen

förpunktskattframgårfall det inteegendom i denyssnämnd attav
lagförslaget.kap. 14Sverige se 13 §betalad iaktuelladen ärvaran

framgårdetfattasdock inteskallskattebeslag attBeslut omom
Sverige elleribetalasinte skallbeträffandepunktskatt omvaran

anståndMedgivettid.ierläggsbeträffande attpunktskatt rättvaran
praktiskaskattebeslag. Avförhinderintepunktskatt innebärbetala

vilketvärde fördetöverstigervärdebeslutetskäl bör ett somavse
nedan.värde berörsdettaskatteförverkande får göras

införselnfrånsigdagarhar femskattskyldigeden attEftersom
påskattebeslagbeslutkanpunktskattenoch betaladeklarera om -

innanfattaskommainförselyrkesmässigvid attsätt somsamma -
ianförtsVadbetalning.förfallit tillharpunktskatten ovansom

proportionalitetsprincipenallmännabeträffande denl4.2.7.8avsnitt
mineralo-beträffandeskattebeslagbeslutförgäller givetvis även om

bedömningenbruk. Vidprivatförförtsljeprodukter avsom
iredovisarövervägandendesåledesproportionaliteten gäller

avsnitt 6.5.4.1.
punkt-skatteförverkä denmöjlighetfinnasbör vidareDet atten

beräknaspunktskattdenintill värdetskattepliktiga somavvaran
skallförutsättningenförfarandet;förkostnadernabelöpa den samt

beträffandepunktskattframgår ärintedethär attatt varanäven vara
Pålagförslaget.stycketförstakap. 15Sverige 13 §betalad i se

hanteringyrkesmässigfrågadå det ärsätt avomsomsamma
skatteförver-möjlighetfinnasdetpunktskatteplikti bör attenvarorga
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ka transportmedel, container, tank och transporthjälpmedel om
värdet den punktskattepliktiga inte täcker det värdevaran som
skatteförverkandet skall se kap.13 15 andra§ stycket lagför-avse
slaget. På då det frågasätt yrkesmässig hanteringärsamma som om

mineraloljeprodukter skall beslut skatteförverkandeav inteom
fattas innan punktskatten beträffande förfallit till betalningvaran

inte heller under den tidsamt för vilken anstånd med betalaatt
punktskatten har medgivits; detta hinderutgör temporära mot
skatteförverkande. Beslut skatteförverkande skall inte hellerom
fattas punktskatten betalas i tid eller det framgår punkt-om attom
skatt beträffande inte Sverigel;skall betalas i detta absolutaärvaran
hinder skatteförverkande.mot

Beslutet skatteförverkande skall kunna jämkas detom om
framstår uppenbart obilligt med hänsyn till ekonomiskaägarenssom
situation eller övriga omständigheter.

Samtliga bestämmelser skydd för godtroende förhål-ägare,om
landet till brottsutredningar, förfarandet med egendom ärsom
föremål för skattebeslag eller skatteförverkande lösen ochsamt
förtida försäljning sådan egendom föreslår beträffandeav som
beslut skattebeslag och skatteförverkande vid yrkesmässigom
hantering skall i tillämpliga delar gälla i dessa fall seäven hänvis-
ningarna till relevanta lagrum i kap.3 i 13 kap. 13 15 lagför-§§-
slaget.

Vi således det till skillnad då detatt frågaanser mot är om
alkoholdrycker och tobaksvaror skall finnas möjlighet fattaatten
beslut skattebeslag och skatteförverkande beträffandeom transport-
medel, container, tank och transporthjälpmedel. Anledningen härtill

punktskattemaär i de flesta fallatt torde kunna uppgå till betydligt
högre belopp då det fråga mineraloljeprodukter.är Det framstårom
därför lämpligt exempelvis de tidigare nämndaatt specialbygg-som

fordonzda mineraloljeprodukter fraktas i kan i skattebeslagsom tas
och också skatteförverkas. Det bör påpekas till dessaägarenatt
specialbyggda fordon knappast kan komma i godatt troanses vara

han inte själväven införseln.görom

1Jämför med 3 kap. 9 § lagförslaget och kommentaren till detta lagrum.
2 Se avsnitt 2.6.1.
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Distansförsäljning14.3

avseendepunktskattekontrolllagenföreslagnaDen m.m.omossav
avsedd till-mineraloljeprodukteroch är atttobaksvaroralkoholvaror,

andrakap. 11 §distansförsäljning sebeträffandelämpas även
distansförsäljningenförsärlösningarNågralagförslaget.stycket 2

inte.föreslås
distansförsälj-bestämmelsernaavsnitti 2.2.2Som ärnämnts om

TheförredogörelsenAvnågot oklara.cirkulationsdirektivetning i
svårtkandetOklarhetema;Black-fallet framgår attMan in varaen av

brukför privatinförselförfarandehuruvida visstfastställa utgörett
distansförsäljningl. Oklarhetemainförselyrkesmässigeller genom

medförtgivetvisharbestämmelser ävenattcirkulationsdirektivetsi
oklara.LSEochLTS, LASdel ii i denna ärbestämmelserna

cirkulationsdirektivetdistansförsäljning i ärBestämmelserna om
utgångenvidarekandömaalltAvinom EU.förföremål attöversyn

hurbedömningenförBlack-målet betydelseThe haMani in av
distansförsälj-ochbrukför privatinförselmellangränsdragningen

beträffandekontrollbestämmelsemahurskallning göras samt
godtarEG-domstolenOmutformade.distansförsäljning skall vara

bestämmelser-meningvårenligtförfarandet böranvändai måletdet
bestämmel-övrigasamtidigtpunktskattekontroll över somsesomna

resultatetgällerDetsammadistansförsäljning.beträffande avomser
bestäm-innebäraskulleEGinomöversynsarbetetpågående attdet

ändras.måstedistansförsäljningbeträffandemelserna

1 avsnitt 2.2.4.Se
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användningenKontrollen15 av

mineralolje-märktaav

produkter

märktaanvändningenPunktskattekontrollenFörslag: avav
beskattningsmyndighetensskall stå undermineraloljeprodukter

transportkon-skallledning. Kontrollema sätt somsamma
beskattningsmyndigheten. Annanutförastroller m.m. av

Kustbevak-tullmyndighet ochpolismyndighet,skattemyndighet,
utförakontrollverksamhetenningen får medverka i attgenom

Då kontroller-räkning.beskattningsmyndighetenskontroller för
myndighetenharmyndigheter,utförs någon dessana av av

enskild harbeskattningsmyndigheten;befogenheter somsamma
utförsdå kontrollernarättigheter och skyldigheter somsamma

beskattningsmyndigheten.av
transportmedletsundersökafår vid kontrollMyndigheten

mineralo-kandär detbränsletank och andra antas attutrymmen
låsta ellerfår härvidMyndighetenljeprodukter förvaras. öppna

eller befalhavarenförarentillslutna ärsätt utrymmen;annat
får vidareMyndighetensådanaskyldig öppna utrymmen.att

kontrollen.behövs förhandlingareftersöka och granska de som
gällerhandling i LPPundantagandeBestämmelserna avom

mineraloljeprodukter.ocksåMyndigheten fårhärvid. ta prov
skall ersättning inteFör utges.uttagna prov

påskyldigbåtoch befälhavareFörare är stannaatt
godtagbartsig elleranmaning legitimera sättannatsamt att

skall dags-dessa skyldigheteridentitet. Vidstyrka sin brott mot
ådömas.penningböter kunnarespektive



508 Kontroll avanvändningen... SOU 1997:86

15. 1 Gällande rätt

nämntsSom tidigare finns det i kap.2 9 och 9 LSE§§ bestämmel-a
förbud användning märkta mineraloljeprodukter.mot Enser om av

bränsletank förser motordrivet fordon ellermotorsom motor
båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt försedd medären som
märkänmen. Förbudet gäller också mineraloljeprodukt från vilkenen

märkämnen.:avlägsnatman
I 10 kap. LSE bestämmelser sanktioner tillsyn ochsamtom

kontroll beträffande användningen märkta oljeprodukter. kap.I 10av
l och 2 LSE finns§§ bestämmelser straff; bl.a. stadgas denattom

avlägsnar märkämnen från mineraloljeprodukter döms till bötersom
eller fängelse i högst månader. Om brottet har betydanderörtsex
värden eller i hänseende döms,annat är att grovtanse som om
förfarandet inte led i gärning belagd medutgör är strängaresom
straff enligt skattebrottslagen, till fängelse i högst två år. I kap.10

finns3 § bestämmelse förverkande föremål använtsen om av som
hjälpmedel vid brott enligt lagen eller värdet sådant föremål.som av

I 10 kap. 5 8 LSE finns§§ bestämmelser särskild avgift.om-
Enligt kap.10 LSE5 skall§ särskild avgift betalas för motordri-en

fordon och båt, bränsletank innehållervet oljeprodukter i stridvars
kap.2 9 eller 9 Avgiften§§. uppgårmot för personbil och båt tilla

10 000 kr. När det gäller lastbilar, bussar, traktorer och tunga
registreradetcrrängvagnar i bilregistret beräknasär avgiftensom -

på fordonsskatten eftersätt vikt; exempel kansamma som som-
avgiften krnämnas 40 000 i intervalletatt är 15 001 20 000-

kilogram. För andra motordrivna fordon avgiften 20 000 kr. Avär
kap.10 LSE framgår6 § den särskilda avgiften påförs tillatt ägaren

fordonet eller båten. Ett undantag finns dock för de fall då någon
brukar fordon eller båt lov; då påförs brukaren avgiften.utanannan

I kap.10 och9 l0 LSE finns§§ bestämmelser tillsyn ochom
kontroll beträffande användningen märkta oljeprodukter.av
Bestämmelserna har utformats på så tillsynen såvittsätt att avser
motordrivna fordon skall polismyndighetemautövas samtav av
tullmyndighet vad gränskontroll, medan tillsynen båtar skallavser av

Se avsnitt 2.4.2.
2 Beskattningsmyndigheten kam medge undantag beträffande båt som
disponeras Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningenav
eller statlig myndig det föreligger särskilda skäl församtannan ävenom

båt.annan
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inompolismyndighetemaochKustbevakningenutövas avav
LSE.kap.Kustbevakningen 10 9 §övervakasområden inte avsom

och övrigapolismyndighetemaLSE harkap. 10Enligt 10 §
i fordontill låstatillträdetillsynsmyndigheter utrymmenrätt att

upplysningar,deocksåharMyndigheternabåtar.och rätt att
för tillsynen. Förbehövsochhandlingar uttagna provsomprov

brottsutredningarfrågadel detersättning. Till denbetalas inte är om
enligtbefogenhetersinasiganvändaockså kunnatorde polisen av

befogenheterhar vissaKustbevakningenmedanpolislagen,RB och
övervak-polisiärvidmedverkanKustbevakningensenligt lagen om

ning.
förbudbestämmelsernaomfattarframgårSom motomovan

intebåtarbränsletankar imärkta oljeprodukteranvändning menav
användatillåtetför sigsåledes i ochbränsletankar i skepp. Det attär

dettaskepp. Ibränsletankenmineraloljeprodukter imärkta ett
1994/952542uttalande iföljandekan docksammanhang varaprop.

intresse.av

för yrkesmäs-främstanvändasskeppen kanHuvuddelen antasav
tordedessa fartygbränsleförbrukningenändamål och isiga

Vid bunkringvolymer.betydandetillregelmässigt uppgå av
därförförsäkran. Detoljanvanligenutländska fartyg köps ärmot

skattefriaordningen mednuvarandebehålla denlämpligt att
försäkranoch,skattskyldigolja för deninköp motär avsomav

förbrukas skeppförförvärvasoljanförbrukare, iattnärannan
riskenbakgrundändamål. Motföranvänds privatainte avsom
endastbestämmelserna tillämpasbörskatteundandragandenför
gällerregleringMotsvarandeoljor.märkta,för lågbeskattade,

lagstiftning.nuvarandeenligt
brukföranvändsförbrukas skeppOlja privati somsom

energiskatte-högreefter denförslagenligtbeskattas regeringens
ändamål börsådantföranvänder skeppDen ettsatsen. som -

använd-bränsletsförsäkransanningsenligeftersom någon om
hög-köpalämnasändamål kanyrkesmässigtför intening -

föreslagnaEnligt denolja till skeppet.beskattad, omärkt,
alltiddockdetbeskattningsbestämmelsernautformningen ärav

skepp.användningförmärkt, oljalågbeskattad,möjligt köpa iatt
dock förbrukarenblirändamålförOm skeppet används privata

skillnadenbetalaskyldigdenna användning ioch medi att
förbruka-för denlågbeskattad oljamellan hög- ochskattebelopp

bränslemängden.de

1 Kustbevakningen.avsnitt 5.5.7 beträffandeSe även
2 Se 72.s.
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överväganden15.2 och förslag

Syftet delamed in bränslen i olika miljöklasser och märkaatt att
vissa bränslen givetvis miljön. Den metodär värnaytterst att om som
har valts för åstadkomma detta dock skatterättslig. Bestämmel-äratt

märkning och påföljdema vid otillåten användningserna om av
märkta oljeprodukter har också intagits i lag beskattning,en om
LSE. kontroller utförs beträffandeDe användningen märktsom av
olja således huvudsakligen punktskattekontroller, detär även om
också knutits straffrättsliga sanktioner avlägsnande märkäm-mot av

till förfarandet. Vidare beskattningsmyndighetendetärnen m.m.
fattar beslut den särskilda avgift skall betalas vidsom om som

otillåten användning märkta oljeprodukter 10 kap. 8 LSE.§av
Enligt vår mening bör därför punktskattekontrollema beträffande
användningen märkt ståolja under beskattningsmyndighetensav
ledning; vad misstänka märkningsföreskriftemabrott motavser m.m.
skall dock givetvis förtmdersökning i gälla. YtterligareRBom m.m.

omständighet förtalar detta lämpligt dessaäratt atten som vore
kontroller naturligtvis kan utföras i samband med transportkontroller.
Vi därför bestämmelserna beslutsbehörighet i huvudsakattanser om
skall utformas motsvarande bestämmelsersättsamma som
beträffande transportkontroller. finns dock inte skälDet ändraatt
polismyndighetemas och Kustbevakningens förutsättningar utföraatt
kontrollerna tjänstemän från beskattningsmyndighetenattutan

dessa myndigheter har i dag befogenhet genomföranärvarar; att
kontroller och enligt de uppgifter fått fungerar detta bra. Därför

sammabör dessa myndigheter fortsättningsvis och påäven sätt som
skattemyndighet medverkaoch tullmyndighet kunna iannan

beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet utföraattgenom
kontroller beträffande mineraloljeprodukteranvändningen märktaav
för beskattningsmyndighetens räkning.

Vi föreslår således punktskattekontrollen beträffande använd-att
ning märkta mineraloljeprodukter beskattnings-skall utövasav av
myndigheten skattemyndighet, polismyndighet,samt att annan
tullmyndighet och Kustbevakningen skall medverka kontrollverk-i
samheten utföra kontroller för beskattningsmyndighetensattgenom
räkning förslag LSEse till ändring kap. förslag till10 9 § samtav

kap. LSE.10 lO b §
Vi föreslår vidare myndigheten vid kontrollen skallatt

undersöka transportmedlets brânsletank och andra där detutrymmen
kan mineraloljeprodukter förvaras myndighetenantas att samt att
skall låsta eller tillslutna Viöppna sättannat utrymmen.
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föreslår myndigheten också skall eftersöka och granska deatt
handlingar behövs för kontrollen och mineraloljepro-tasom prov
dukter det inte skall någon ersättning församt att utges uttagna prov

förslagetse till ändring kap. första10 9 stycket LSE. Vi§av
föreslår också bestämmelserna beträffande undantagandeatt av
handling i kap.3 LPP skall gälla vid kontrollerdessa se förslaget till
10 kap LSE.10 §a

Vi föreslår vidare föraren eller befälhavaren skall skyldigatt vara
låsta eller tillslutna förslagetse tillöppna sättatt annat utrymmen

ändring kap. sista10 l0 stycket LSE.§av
Förare eller befälhavare båt bör vid dessa kontrolleräven vara

skyldiga legitimera sig eller på godtagbart styrka sinatt sättannat
identitet. Vi föreslår bestämmelser motsvarande kap.2 5 andra§att
stycket första meningen och kap. i förslaget7 3 till lag§ om
punktskattekontroll alkoholvaror,avseende tobaksvaror ochm.m.
mineraloljeprodukter införs förslagetse till ändring kap.10 10 §av
tredje stycket LSE förslaget till kap. d LSE.10 10 §samt

För myndigheterna skall kunna genomföra kontrollerna måsteatt
de utövande tjänstemännen ha befogenhet amnaningatt att stannage
och förare och befälhavare skyldiga följa anmaningen.attvara
Överträdelser bör bestraffas enligt straffrättslig bestämmelse. Vien
föreslår det införs bestämmelser demotsvarande bestämmelseratt
föreslår i kap.2 5 första stycket,§ 9 kap. och kap.12 7 2§ §
förslaget till lag punktskattekontroll avseende alkoholvaror,om m.m.
tobaksvaror och mineraloljeprodukter se förslaget till ändring 10av
kap. LSE10 förslaget§ till kap. och10 10 d LSE.§§samt c

Av anledning då det fråga transportkontroller,ärsamma som om
avsnitt 5.8.9, bestämmelse beträffande enskildsattse anser en

skyldighet lämna upplysningar inte fyller någon funktion;att
föreslår därför inte någon sådan bestämmelse.

Utöver de angivna befogenhetema har tidigare antyttsovan som
polisen och Kustbevakningen givetvis vid misstanke brott deom
befogenheter följer RB, polislagen och lagen Kustbevak-som av om
ningens medverkan vid polisiär övervakning. Självklart står kontroll-
verksamhet har samband med brottsutredning inte undersom
beskattningsmyndighetens ledning. Detta följer gällande rätt;av
någon ändring i nämnda lagar föreslås inte.a

Som framgår omfattar kontrollbestämmelsema i 10 kap.ovan
l LSE båtar inte skepp, eftersom förbudet användning intemotmen

skepp. Samtidigt skall den använder lågbeskattad märktavser som
förolja förbrukning i skepp används för privat bruk betalasom

skillnaden i skattebelopp mellan hög- lågbeskattadoch olja. Därför
föreligger det enligt vår mening behov kunna genomföraattav
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Vimärkt olja i skepp.användningenbeträffandekontroller även av
beträffande sådanareglerutformningendockfinner att nyaav

sidanligger vidställningstagandenskulle föranledakontroller som
Vii del.några förslag dennadärför inteVi lämnarvårt uppdrag.om

LSE.kommandeviddock fråganförutsätter översyntasatt avenupp
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Identitetskontroll16

Skattemyndigheten får befogenhet vid besök iFörslag: att
verksamhetslokaler i samband med skattekontroll begära att

legitimera sig ellerbefinner sig platsen skallperson som
på frågastyrka sin identitet godtagbart isätt,annat om personen

kan ha sådant med den kontrolleradesambandantas ett
verksamheten förkännedom hans identitet betydelseäratt om av

skattekontrollkontrollen. Begreppet besök samband medi är
omfatta såväl revisioner i verksamhetslokaleravsett att som

i exempelvis taxeringsbesök.besök andra sammanhang, Den
bryter skyldighet identifiera sig skall dömas tillmot attsom

penningböter. Ansvar skall dock inte ådömas skattemyndig-om
tillfrågadesheten kunnat fastställa den identitet.genast

Inledning1 1

Skattemyndigheten har i dag bortsett från vid kontroll enligt-
transportkontrollagen inte någon befogenhet vid revisioner,att-
taxeringsbesök eller andra kontroller kräva skallatt personer uppge
sin identitet och vid behov styrka den med legitimation. Detta
innebär naturligtvis dåavbräck i kontrollverksamheten, bl.a.ett stort
det fråga kontroll tillfällig handel på singrundär avom av som
ambulerande ofta okända förbedrivs ärnatur av personer som
Skattemyndigheten platsen. Avsaknaden denna befogenhet kanav
dock innebära problem vid kontroll verksamhet. Vidäven av annan

revision den reviderade, det vill näringsidkaren själv ellerär sägaen
dennes företrädare, tillhandahålla handling-visserligen skyldig deatt

och delämna upplysningar behövs för revisionen. Dennaar som
skyldighet torde kunna innefatta skyldighet för denanses en
reviderade tala han och också styrka det. revidera-Denäratt om vem
des skyldighet medverka kan dock intevid revisionenatt anses
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platsenbefinner siginnebära skyldighet för andra personer somenrl legitimation. enligtdet med Detvilka de och styrka äräratt uppgei
vanligt skattemyn-skatteförvaltningenuppgift från företrädare för att

verksamhetslokaler får höraidigheten vid besök eller revisioner att
anställda barabefinner sig i lokalen intede är utanpersoner som

dag. dessasin anställning Ihjälper till, eller de börjatatt samma
identitetifrågavarandesituationer kontroll personers avvore en av

fastställa underlag förgällervärde, inte minst detnär attstort
Även exempelvisarbetsgivaravgifter vid kontroller avmm.

värdeskulle detbyggentreprenader byggarbetsplatser stortvara av
identitet.kunna kontrollgöraatt av personersen

Gällande16.2 rätt

EuropakonventionenRegeringsfonnen och16.2.1

innehåller någoninteintegritetsskyddbestämmelserRF:s om
myndigheter. Enbestämmelse till anonymiteträtt gentemotom

identifieraenskild skallbefogenhet myndighet begäraför att atten
fri- ochgrundläggandesåledes inte något intrång i desig innebär

garanterad enligt RF.varje Däremoträttigheter medborgare ärsom
för klarläggaföreta kroppsvisitationskulle befogenhet attatten

stridaidentifiera sig kunnahos enskildidentiteten motvägrarsom
åtnjuter enligtvarje medborgaredet skydd kroppsvisitationmot som

dock i och för sig påsådan rättighet kankap. 6 RF. En2 § samma
liknande intrånghusrannsakan ochtill skyddrättensätt motsom

RFI.med stöd kap. 12begränsas 2 §av
något stadgandeinnehållerheller EuropakonventionenInte som

tänkaskan dockovillkorlig till anonymitet. Detinnebär atträtten
identifieraskallbefogenhet krävautövandet attatt personenav en

för sitttill skyddintrång i denskulle kunna innebärasig rättett
Europakonventionen.iåtnjuter enligt artikel 8privatliv enskildsom

resolutionz parlamentariskaEuroparådetshar iRättigheten en av
definierats följandeförsamling sätt:

avsnittSe 5.2.
2 Resolution 4281970.



Identitetskontroll 517SOU 1997:86

the right liveessentiallyThe right sconsists inprivacy toto one
with of interference.life private,minimum consernsown a

andmoral honourfamily ana home life, physical and integrity,
false light,avoidance of being placed inreputation, non-a

unauthorisedfacts,revelation of irrelevant and embarrassing
offrom disclosureof photographs,publication protectionprivate

confidentially.received the individualinformation given or

således huvudsakligen itill skydd för privatlivet bestårRätten rätten
gäller privatliv,intrång. Skyddetleva sitt liv med minimumatt ett av

heder ochmoralisk integritetfamiljeliv och hemliv, fysisk och samt
ställas i felaktigockså den enskilde slipperrykte. gällerDet attatt

avslöjas, privatabesvärande fakta intedager, irrelevanta och attatt
sådan informationtillståndfotografier inte publiceras samt attutan

intekonfidentiellt den enskildetagitsgivits eller emot avsom
avslöjas.

redovisatstidigareprivatlivet kan docktill skydd förRätten som
demokratiskti lag det iinskränkas stadgande ettett omgenom

dentill landets säkerhet,samhälle nödvändigt med hänsynär yttre
förebyggandeekonomiska välstånd,säkerheten, landetsallmänna av

sedlighetenskyddandetoch hälsovårdenoordning eller brott samt av
och rättigheter.andra fri-eller av personers

Övriga bestämmelsersvenska16.2.2

svensk medborgare1978:302Enligt andra stycket passlagen5 § är
vid riket skyldiggiltigtskyldig medföra attär att pass resa ursom

passkontrol-ellerpå begäran visa sitt för polisman annanupp pass
från utomnordisktlant. skyldighet föreligger vid inresaMotsvarande

svenska medborgarskapet inte styrksland, det sätt.annatom
generelltfinns inte någon bestämmelseI polislagen rent gersom

legitimera sig.polistjänsteman kräva skall Däremotnågonrätt att att
polismanfinns enligt vilkendet i polislagen bestämmelse19 § enen
avlägsnaromhändertar ellermed laga stöd griper ellersom annars

anslutning till ingripan-får kroppsvisitera i fråga inågon personen
fastställa hansnödvändigt bl.a. fördet, i den utsträckning det är att

1 avsnittSe 5.3.
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identitet kan sin identitet häktas,Vidare den vägrar attsom uppge
situationeranhållas eller gripas i vissa

körkortsförordningen finns bestämmelse enligt vilkenI 8 § en
körkort skall medföras under färd och tillsägelse visas förupp

polisman. Som framgår redogörelsenbilinspektör eller i avsnittav
skall enligt körkortsförordningen den bryter11.2.l 105 § motsom

skyldigheten enligt dömas till penningböter.8 §
brott allmänBestämmelserna i i 17 kap. BrB verksamhetmotom

bli fall enskild uppfylla sinkan givetvis tillämpliga i de vägrar att
motväm3. Vidare finns iskyldighet enligt och sig till 15sätterovan

ochstraff för intygandekap. BrB allmänna bestämmelser osantom
imissbruk urkrmd. kap. döms bl.a. denEnligt 15 11 BrB§ somav

lämnar uppgift han förintyg eller urkund ärannan osann om vem
månaderintygande till böter eller fängelse i högstosant sex om

åtgärden innebär fara i bevishänseende. Enligt kap. BrB15 12 §
döms bl.a. giva sig förden missbrukar attatt ut varasom pass genom

för missbruk urkund till böter eller fängelse i högst sexannan av
tvåmånader, till fängelse i högst år;eller brottet är grovtom

åtgärden innebär fara iförutsättningen i detta fallär även att
bevishänseende.

överväganden och förslag16.3

föreslår Skattemyndigheten får vid besök iVi befogenhetatt att
verksamhetslokaler i samband med skattekontroll begära att person

sig styrka sinbefinner sig platsen skall legitimera ellersom
fråga kan haidentitet på godtagbart isätt,annat antaspersonenom

känne-sådant med den kontrollerade verksamhetensambandett att
dom hans identitet betydelse för kontrollen. Begreppetärom av

omfatta såvälbesök samband med skattekontrolli är avsett att
sammanhang,revisioner verksamhetslokaler besök i andrai som

exempelvis taxeringsbesök.
föreslagna befogenheten inte i sig befogenhetDen innebär atten

för fåvidta tvång exempelvis kroppsvisitation att personengenom

misstänktVidare kan enligt kap. den sannolika skäl24 2 § RB pâ ärsom
för brott häktas bl.a. han och hemvist; vidarevägrar att nanm seom uppge
hörom avsnitt 1.2.2.l
2 Se avsnitt l 1.2.2.
3 avsnittSe 5.6.även
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befogenhetsådanSkattemyndighetenidentifiera sig. Att tilldelaatt en
innebäranämligenpraktiken skulle detlångt.skulle för Iföra att

gripa ochbefogenhetSkattemyndighetenockså måste attgeman
givetvis finnasmåste detförhör.till Däremotmedtaga enpersoner
föreslår dennaViidentitet.sanktion attvägran attmot uppgeen

penningböter. Dettalämpligenbötesstraff,sanktion utformas ettsom
ansvarsbestämmelserdeöverensstämmelse medstå väl iskulle som

andraidentitetshandlingskyldighet visabeträffandefinns att upp
punktskat-lämnarförslagockså med derättsområden samt som

teområdet.
begärabefogenhetskattemyndighetsBestämmelserna attattom
och andrataxeringslageninföras ibörskall identifiera sigpersoner

skattekontrol-vidförfarandetbestämmelserlagar innehåller omsom
ler.

självakommerför gällanderedogörelsenSom framgår rättav
konfliktinte iidentifiera sigenskild skallbefogenheten krävaatt att
enskildsheller medoch knappastenligt RFenskilds rättighetermed
privatlivi enskildsintrångEuropakonventionen; deträttigheter enligt
innebäraeventuellt skulle kunnabefogenhetenutövandet avsom

samhälle.demokratisktigodtagbarttorde ettatt anse somvara

vilketbegått brottgripai och för sigharEnvar atträtt personer som
kap. 7 § RB,fot 24gärning eller flyendefängelse kan följa bar sepä men

polisen.tillkommerdag endastbefogenheter ilängre gåendehär åsyftas som
vidare avsnitt 1.2.2.Se l
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17 Några frågor tillfälligom

handel

Förslag: Den upplåter plats för tillfällig handel skallsom vara.
skyldig före det upplåtelse sker kontrollera huruvidaatt denatt

önskar plats upplåten till sig innehavare F-skattse-ärsom av
del. Upplåtaren skall också skyldig infordra kopiaattvara en av
befintlig F-skattsedel i de fall F-skattsedel inte finns förasamt
anteckningar platshyrarens och i förekommande fall dennesom
företrädares adress och telefonnummer.namn, personnummer,
Är platshyraren juridisk skall finna och organisa-ävenen person
tionsnummer antecknas. Uppgifterna skall bevaras i sju kalen-
derår efter det upplåtelsen skedde. Den upplåter platsatt försom
tillfällig handel skyldig begäran lämna skattemyndighe-är att

ovanstående uppgifter. Skattemyndigheten fårten besluta om
revision för kontrollera han uppfyllt sina kontroll- ochatt om
anteckningsskyldigheter.

Skattemyndigheten skall påföra platsupplåtaren särskilden
avgift platsupplåtares kontrollavgift med 1 000 kr han inteom
fullgjort sin kontroll- och anteckningsskyldighet. Avgiften får
efterges det framstår uppenbart oskäligt den.att taom utsom

Skattemyndigheten får i syfte identifiera enskild kanatt som
bedriva tillfällig handel beslutaantas identifieringsbesök.om

Vid sådant besök får Skattemyndigheten,ett efterfrågautöver att
identitet, kontrollera innehav F-skattsedel och ställapersons av

frågor verksamheten. Den befinner sig platsenom ärsom
skyldig skattemyndighetens begäran legitimera sigatt eller på

godtagbart styrka sin identitet; denna skyldighetannat sätt skall
dock åvila endast på skälig grund kan haantas ettperson som
sådant samband med den kontrollerade verksamheten att
kännedom hans identitet kan betydelse för skattekon-om vara av
trollen. Den bryter skyldigheten identifiera sig skallmot attsom
kunna dömas till penningböter. Vid identifieringsbesök skall

rotokoll föras. Vidare skall bevis verkställighet utfärdas.över
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SkattemyndighetenDet i det län där upplåtelsen plats förär av
tillfällig handel behörig fatta beslut enligt lagen.görs är attsom
Skattemyndigheten f°ar skattemyndighet i uppdrag attge annan
fatta beslut i visst ärende eller viss ärenden.grupp av

Beslut platsupplåtares kontrollavgift får överklagas tillom
länsrätten.

17.1 Regeringsformen

Enligt kap.2 20 första stycket får§ RF begränsningar i rätten att
driva näring eller yrke införas förendast skydda angelägnautöva att
allmänna intressen och aldrig i syfte enbart vissaatt att gynna

eller företag. bestämmelseDenna tillkom år i1994,personer
samband med Europakonventionen inkorporerades svenskiatt rätt.

följandel.I förarbetena till bestämmelsen bl.a.sägs

Skyddet har utformats så det sikte särskiltpåatt tar ett moment
och yrkesfriheten, nämligen den ekonomiska sidani närings- av

den s.k. likhetsprincipen. Denna kan kortfattatprinip sägas
innebära alla regleringar på och yrkesfrihetensnärings-att
område måste generella alla skall möjlighetpå så hasätt attvara

konkurrera lika villkorpå under förutsättning deatt i övrigtatt
uppjâ/ller de krav kan ställas för det yrket eller denjustsom upp

Under dessa förutsättningar skall bestämmelsennäringsgrenen.
förhindra enskildnågon ekonomiskt skall få på någonatt gynnas

bekostnadannans

Enligt kommittén har inskränkande föreskrifter på näringsområ-
det tillkommit för tillgodose främst säkerhets-, hälsovårds-att
och arbetarskyddsintressen. Kommittén det finnsäven attanger
bestämmelser kompetens eller krav förvissa attom en person
skall yrke fall också näringsidka-utöva visst i vissaett samt att

ekonomiska förhållanden bedöms för ochviljanutrönaattrens
förmågan fullgöra kommande skyldigheter detatt gentemot
allmänna.

Sådana begränsningar och yrkesfriheteni närings- som
tillgodoser angelägna allmänna måste fortsätt-intressen iäven

kunna införas. I paragrafens första stycke slås därförningen
inledningsvis den fast andra inskränkningarprincipen ingaatt
får driva eller yrke sådanaigöras näringrätten att utöva än som

nödvändiga för skydda allmännaangelägnaär intressen.att
Konkurrensverket har uttryckt farhågor för grundlagsskyddetatt

1Prop. 1993/94117 50-52.
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kan urholkas och grundlagsenligheten bli svårbedömd inteom
begreppet angelägna allmänna preciserasintressen närmare.
Som kommentar till detta kan tillåtna inskränkningar isägas att

fall sådanamåste något sikte på intressenröra tarvart som som
kommittén detta sammanhang får, likhet medIi övrigt inämnt.

anförts egendomsskyddet, det slutligavad 5i avsnittsom om
ställningstagandet till vad angeläget allmänt intresseär ettsom

vadfrån fall till fall enlighet med kangöras i som anses vara
acceptabelt demokratiskt samhälle.i ett

för tillgodose angelägetEn inskränkning införs att ettsom---
allmänt generell och får leda tillmåste inteintresse attvara

skulllikhetsprincipen åsidosätts. bör för tydligehetensDet---
juridiska ochanmärkas med uttrycket företag bådeäven att avses

till skillnad från enskildafysiska driver näringpersoner som
offentligtyrke hos någotutövar ettpersoner organ.som

17.2 EG-rätten

EG-rätten tillfälligI finns inga särbestämmelser kontrollom av
handel; området syftar endast tilldet rådsdirektiv finns attsom
främja tillhandahållafaktiska etableringsfriheten och frihetenden att

hemförsäljaré.tjänster förhindrarhandelsresande och Direktivetsom
särbehandling nationalitet vad gäller etableragrundad rätten att

kansig och erbjuda tjänster. Som exempel nämnas att stat,en som av
frågade företeende skötsamhetsbevis, imedborgarna kräveregna av

det andramedborgare i andra medlemsstater skall godta utdragom ur
sådantlandets kriminalregister. Om något intyg inte kan uppvisas,

skall utfärdad behöriggodta motsvarande handlingstaten aven
rättsinstans förvaltningsmyndighet utlänningens ursprungslandeller i

framgåreller hemvistland, handlingdet denna attsenaste om av
vilkoren uppfyllda.är

l Rådets direktiv Direktivet75/369/EEG den juni l975. skall16av
tillämpas bl.a. de former försäljningsverksamhet bedrivspå påav som
marknadsplatser fasta stånd och utomhusmarknader.påutan
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Övrig svensk lagstiftning17

skattekontrollsärbestämmelser förfinns ingasvensk gällandeI rätt
några särskildahellertillfälliga handeln. finns inteden Detav

särbestämmelser1976:125.bestämmelser i bokföringslagen De
upprätthållandet den allmännafinns sikte antingentar avsom

konsumentintressenordningen eller

Ordningslagen17.3 l
.

plats: inom detaljpla-får offentligEnligt kap. ordningslagen3 l § en
användastillstånd polismyndighetenområde intenelagt utan av

ändamål platsen harmed detintesätt stämmer överensett somsom
behövsTillståndallmänt vedertaget.upplåtits för eller inte ärsom

tillfälligt och i obetydliganspråk endastdock inte platsen itasom
tillstånd.Vad gällerinkräkta någonomfattning och utan att annans

förarbetena3 följfrån tillståndskrav idetta undantag anges

längrenyttjande platsen sträcker någraEtt timmarsig änsomav
ianspråktagande.tillfälligt Interegelkan inte ettsom anses vara

platsentillfälligt,heller blir ianspråktagandet att omanse som
underlåt under endast någraanvänds någon timmar menav vara

ochtill platsenkortare uppehåll återkommerefternyttjaren ett
tillståndSåledes krävsverksamhet där.återupptar sin om en

under någraplats gågatagatuhandlare pånyttjar ex. enen
verksamhet under någonvarefter han avbryter timmetimmar sin

försälj-ochdärefter återkomma till platsen återupptaför sinatt
avbrottningsverksamhet. högre grad gäller dettaI än ettom

polisen uppträder platsen.beror på påatt
skalloffentlig platsianspråktagandeFör inteettatt av en

ianspråk-kravuppställs ytterligarekräva tillstånd attettsom
betydelseavgörandetagande endast obetydligt. Av iär samman-

Ar detden offentliga platsen.hanget blir då storleken på ytan av
således mycket blygsamtbegränsad kanfråga ettytaom en

del dentillståndspliktigt,ianspråktagande bli större avom en
betydelse föranspråk. Avoffentliga platsen därigenom itas
blir ocksåianspråktagandetbedömningen omfattningen omavav

samtidigt,den ofentliga platsenflera nyttjar etttex. ompersoner

1 lagstiftningenexempelvis ieventuella särbestämmelser kan finnasDe som
livsmedel berörs inte här.angående kontroll av

2 avsnitt beträffande begreppet offentlig plats.Se 5.7
3 1992/93210Prop. 274.s.
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medbelamrar gågatagatuförsäljare samtidigtantalstort en
samlad bedömningsåfallstånd filtar. fåroch Det i göras aven

gatuförsäljaresheller blir sådanaianspråkstagandena. Inte
anledningentillstånd enbart denfri från kravetverksamhet på av

varandra.platser medverksamhetens byterde under gångatt
offentlig platsenskild skulleAven inyttjare taanses enom en

verksamhethansobetydlig omfattning kanendastanspråk i
andratillstånd, fleraunder kravetsåledes falla på omanses

eller liknandenågotplatsen anspråk påitar sammapersoner
Sätt.

vilka försälj-fordon frånUppställning offentlig platspå av
förevisas, fordonolika utställningarsker, fordon vilkaning i som

exempel pålastfordon ochlotterivinster, containrar ärutgör
ianspråktagandettillstånd,mark-dispositioner kan kräva omsom

omfattning.obetydligtillfälligt och skerendast iinte är

frågatillstånd; det skallfaller utanför kravetTorghandeln vara
med detinteanvänds påplatsen stämmer överenssättatt ett somom

allmänt vedertaget.för eller inteändamål den upplåtits ärsomsom
föreskrifter för kommunenytterligarefår meddela deEn kommun
upprätthålla allmännadenbehövs föreller del denna attav som

plats. ocksåföreskrift omfattarsådanordningen på offentlig En
upprätthålla denframgår endast tilltorghandel, syftar attmen som

ordningen.allmänna

försäljningtillfällig17.3.2 Lagen om

försäljning främjatillfälligSyftet lagen 183med 1990: l är attom
till godtillgångenkonsumenternas långsiktiga intresse enav

basvarorz. näringsidka-gällerLagenkommersiell service med viktiga
dockskalltill konsumenter. Denyrkesmässigt säljerre som varor

faststadigvarande frånbedrivsinte tillämpas vid försäljning ettsom
tillomedelbar anslutningförsäljningsställe eller itillverknings- eller

försäljningsställe. Enligtnäringsidkarens fasta tillverknings- eller
tillfallighetshandel,förarbetena lagen tillämplig på all oavsettär om

vidutnyttjasliknandeden bedrivs i lokaler eller utrymmen som
försäljningsstånd, fordonfrånenstaka tillfällen eller för kortare tid,

1 för ochförordning med bemyndigande kommuner1993:1632Se
föreskrifter enligt ordningslagenlänsstyrelser meddela lokalaatt

1993:1617.
2Prop. 1990/9117 20s.
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eller andra anordningar har ställts utomhus ellersom upp genom
kringföring. Lagen alltså tillämplig torghandel,är marknads-även
handel handel liknande.sker ochsamt mässorsom

Näringsidkaren underkastad informationsskyldighet.är Han skall
väl synlig skylt eller något verksamt lämnaannat sättgenom en

upplysning sitt sin postadress och sitt telefonnummer.om namn,
Annat verksamt kan ha själva fordonet. Omsätt detatt textenvara
pris konsumenten sammanlagt skall betala överstiger 300 kr,som
skall informationen dessutom konsumentenlämnas skriftligen till
Den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter reglernasom motav om
informationsskyldighet döms förseelsen inte ringa tillärom- -
penningböter.

Lagen tillfällig försäljning reglerar också i vilka fall detom
krävs tillstånd för försäljning. Utgångspunkten för lagstiftningen är

tillstånd inte behövs. Om det behövs med hänsyn tillatt Varuförsörj-
ningen i visst område, får regeringen i förordning föreskrivaett atten
försäljning i området kläder, skor eller sådana livsmedel inteav som

avsedda för förtäring stället får skeär bara efter särskilt tillstånd
den kommun där området ligger. Genom förordning 1990: 1235av

kommunala föreskrifter tillfällig försäljning har regeringenom om
också föreskrivit kommunerna får meddela föreskrifteratt om
tillståndskrav. Av lagen framgår dock föreskrifter får meddelasatt
bara i fråga försäljning sker i lokal eller liknandeom som en

näringsidkaren utnyttjar vid enstakautrymme tillfällen eller försom
kortare tid eller från fordon huvudsakligen inrättat förett ären som

försäljning eller Föreskrifterna får intetransport av varor. avse
försäljning inom lokal där någon näringsidkare bedriveren annan
stadigvarande försäljning, försäljning från fordon har ställtsett som

efter tillstånd enligt kap.3 ordningslagenl eller§ på salutorgupp ett
eller någon liknande plats kommunen har upplåtit till allmänsom
försäljningsplats eller försäljning vid allmänna sammankomster eller
offentliga tillställningar i ordningslagen.som avses

Tillstånd skall lämnas, försäljningen inte kan medföraväntasom
någon störning betydelse för Varuförsörjningen inom området.av
Tillstånd för bestämt tillfälle eller för viss tid, högst årett treges en
i sänder. Tillståndet får förenas med villkor. tillståndEtt får återkal-
las föreskrift i lagen eller föreskrift eller villkorom etten en som

Prop. 1990/9117 s.29.
2 Bestämmelserna informationsskyldighet gäller inte hemförsälj-om om
ningslagen 1981:1361 tillämplig; de informationsskyldighetenär ersätts av
enligt denna lag.
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hänseende.väsentligti någotlagen åsidosattsmeddelats med stöd av
bedriveroaktsamhetelleruppsåtligenskall denVidare avsom

villkor dömastillstånd eller bryterföreskrivetförsäljning motutan
näringsidkarenringa.förseelsen inte Detbötertill om ärär som

haft elleroch hanrörelsebegåtts i hansgämingen denför omsvarar
haft vetskap den.borde ha om

tillstånd. KommunensbeslutfattarkommunenDet är omsom
fåri sinbeslutlänsstyrelsen,överklagas tillbeslut får turvars

prövning i kammar-förvaltningsdomstol. Föröverklagas allmänhos
prövningstillstånd.krävsrätt

årgenomfördestillfälliga handelndenavregleringDen somav
konsumenträttsligaiutgångspunktsåledes medgjordes1990

ansågskonkurrenseffektivFrämjandethänsynstaganden. varaav en
denframtida regleringkonsumentpolitiken. Enled iviktigtett av

skulleSträvankonsumentintresset.utgå fråntillfälliga handeln skulle
beslutsfattandet.decentraliseraochreglerminska antalet attattvara

tillfälligadenlagstiftningsynpunktenVad beträffar att omen
tillfällighetsförsäljarekontrollfungerahandeln borde över attsom en

konstaterade departement-skall,avgifter debetalar skatter och som
näringsidkareschefen förbelägginte funnitkortfattat attatt man

mindre benägnaskullehandel generellttillfälligdriver sett varasom
dethandelfastdrivernäringsidkarebetala skatt samt attänatt som

oegentlig-motverkasyfteföreskrifter medflertalredan fanns attett
område borderespektiveföreskrifter påoch generellaheter dessaatt

åtgärder.ytterligarebehövdesdetskärpas om

Hemförsäljningslagen17

överlåtelse elleryrkesmässigvidHemförsäljningslagen tillämpas
till konsumen-utförande tjänsterellerupplåtelse lös egendom avav

hembesök,avtalet ingås videnskilt bruk,för huvudsakligenter om
verksamheteller liknandeförsäljningtelefonsamtal led ivid ärsom

utanförtill platsorganiserad utflyktnäringsidkareneller under en av
tillämpasdock inteskallförsäljningsställe. Lagenfastadennes om

betala understiger 300skallsammanlagtkonsumentendet pris som
bestämmelser ochavtalsrättsligahuvudsakligenkr. innehållerLagen

vårt utredningsarbe-förintressenågottorde därför inte störreavvara
te.f

Prop 1990/9117 sid 16-17.
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17.4 Skattekontrollen tillfällig handelav

i andra länder enkätsvaren-

I den enkät i samband med revisionsreglemaöversynensom av
skickade till Damnark, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike,

ÖsterrikeTyskland, och USA ställdes bl.a. frågor beträffande
skattekontrollen tillfällig handel.av

Varken Norge, Danmark eller Finland sig ha någrauppgav
speciella regler för den tillfälliga handeln. Finland påpekade dock att

i samband med det så kallade grå ekonomi-projektet revideratman
såväl byggnadsföretag och då krävt arbetstagar-restauranger attsom

visar sina legitimationer och samtidigt hos vilket företagna uppger
de arbetar. Detta har skett med stöd de vanliga revisionsreglema.av

StorbritannienI har taxeringsinspektörema inte någon befogenhet
kräva handlare skall identifiera sig.att påpekadeatt Man dock att

handlare normalt måste ha tillstånd från myndigheterna på orten
local authority. Skatteförvaltningen kan kontrol-government ta
luppgifter beträffande dessa tillstånd.

I Frankrike finns liknade En ambulerande handlareett system.
med fast bostad måste deklaration till prefekturen och innehaavge

tillstånd de marchand ambulantett erhålls först eftercarte som- -
kontroll med handelsregistret. Tillståndet skall förnyas år.vart annat
En handlare inte har någon fast bostad måste dessutomsom uppge

kommun han har anknytning till och i vilken han måste haen som en
postadress. All den information samlas prefekturema samlassom av
i central databas tillgänglig för skatteförvaltningen.ären som

I USA finns inga särskilda regler för kontroll tillfällig handel.av
Skatteförvaltningen kan dock använda sig sin generella befogen-av
het företa stickprovskontrolleratt deklarationsskyldighetenattav
uppfylls.

I Tyskland finns särskilda regler beträffande omsättningsskatt.
Alla företagare bedriver handel ha fast driftställeutan att ettsom
eller utanför sådant, skyldiga föra så kalladett är omsättnings-att en
skattebok. Företagaren ansöker denna bok hos Skattemyndighetenom
innan han påbörjar sin verksamhet och skall sedan alltid ha den med
under utövandet verksamheten. Av boken skall bl.a. samtligaav
leveranser till eller från företagaren och all import framgå.av varor

ÖsterrikeI finns inte några speciella regler.
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utvärderingKonsumentverkets17.5 av

försäljninglagen tillfälligom

med tillfällig försäljningI samband den lagen antogsatt nya om av
uppdragriksdagen regeringen Konsumentverket i göraattgav en

avlämnades i 1994,utvärdering lagen. I sin rapport, som marsav
infomia-Konsumentverket bl. efterlevnadenkonstaterade att ava.

exempelvis saknadetionsskyldigheten otillfredsställande; änmervar
fler. Verkettredjedel torghandlama skylt i storstäderna ännuen av

för kontrollera och beivra oseriöstdrog slutsatsen insatsernaatt att
både tillfälligdetajhandeln förstärkas vadbeteende inom bör avser

och ansåg borde inte defast handel. Verket det övervägasatt somom
upplåter för tillfällig försäljning tex. marknadsarrangörer,plats

lokalerkommunala torgföreståndare, polisen och tillägare som
tillfällig försäljning skulle kunna åläggas lämnaanvänds för att

vederbörande skattemyndighet. Påuppgift aktuella försäljare tillom
förverket, kontrollförutsättningama denså vis, menade kunde

tillfälliga försäljningen och den fasta handeln bli likartade.mer -
inom Inrikesdepar-Konsumentverkets bereds för närvaranderapport

tementet.
Konsumentverkets grundarEnligt den utvärdering rapportsom

på ökat kraftigt sedan avregleringen.sig har den tillfälliga handeln
frånhar ökat från 1990 till 1993,Antalet med 30torg procent

utnyttjandet vecka hartill faktiska365 474 Det torgentorg. perav
årfrån vecka 1991 till 13 305ökat 10 944 torgdagplatser per

har stödAntalet marknader medtorgdagsplatser vecka 1993.per
årenkät beräknats ha ökat från 538 1991till landets kommunerenav

Även fråntillfälliga lokaler ochtill år försäljningen i605 1993.
naturligaambulerande fordon omfattande denäven om avanses vara

skäl svårär mäta.att
försäljningen skulleDet finns inget tyder den tillfälligaattsom

minskat efterha år 1993.
finns några belägg förI utvärderingen också det intesägs attatt

handelnskattefusk i den tillfälligadet skulle finnas utbrett änett mer
i den fasta handeln.

1Magnusson, tillfälliga handeln,Den 1994.mars
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17.6 på den tillfälligaKrav översyn av

handeln

Som har den tillfälliga handeln, främst och mark-nämnts torg-ovan
nadshandeln, ökat kraftigt sedan år 1990, samtidigt den harsom
avreglerats. Detta har inneburit allt uppmärksamhet harstörreatt en
riktats tillfälligaden handeln. har också från olika håll gjortsDetmot
gällande redovisningen skatter och avgifter bristfällig inomäratt av
vissa delar den tillfälliga handeln. motion till årsI 1991/92av en
riksmöte framställdes yrkande lämpliga åtgärder skulleett attom
vidtas för förbättra redovisningen skatter och sociala avgifter;att av
motionärerna anförde LO-distriktet Sverige tillsam-i sydöstraatt

skatteförvaltningenmed och riksdagens revisorer kunnatmans
konstatera 90 den tillfälliga handeln underlåteratt runt procent attav
fullgöra sina skyldigheter bådemed mervärdesskatt och sociala
avgifter. tillfälligaDen handeln också i motion tilltogs enupp

1992/933,riksmötet vari motionärerna framställde yrkandeett om en
skatte- och avgiftsredovisningen inom och gatuhan-översyn torg-av

deln. Motionerna föranledde skatteutskottet i föreslog1993att mars
riksdagens revisorer skulle granska skattekontrollen ochatt torg-av

gatuhandel i syfte klarlagt de problem från kontrollsyn-att som
punkt finns detta område och komma förslag hurmedäven om
kontrollmöjlighetema skulle kunna förbättras. Riksdagens revisorer
konstaterade skattekontrollen den tillfälliga handeln och denatt av
reguljära kontrollen lokal nivå Revisorernapå borde utvidgas. ansåg
bl.a. åtgärder skulle skattemyndighetema möjlighetatt attsom ge

undersökningar angående den bedriveridentiteten hosgöra egna som
skattepliktig verksamhet borde famiRevisorerna dockövervägas.
inte skäl genomföra fördjupad granskning i medärendetatt en
hänsyn till RSV fått i uppdrag regeringen utreda dessaatt attav
frågor. Regeringen hade nämligen efter beslut riksdagen vårenett av
1993 uppdragit RSV redovisa möjligheternabedömningatt en av

förbättra kontrollen skatte- och avgiftsredovisningen inomatt av
och gatuhandel och verksamhet bedriven för myndigheternatorg- av

okända RSV skulle också bedöma genomförbarheten ochpersoner.
ändamålsenligheten förena den kommunala tillståndsgivningenattav
på detta område med krav vissa former redovisning ärav som
anpassade till gatuhandelns karaktär.

1Motion Ju 810 Hans-Göran Franck mfl. s.av
2Motion 1992/93:Sk803 Lundberg och Martin NilssonInger s.av
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promemoria den februariredovisade sin bedömning i 24RSV en
åtgärder för underlättaoch föreslog vissa konkreta1995 därvid att

RSV:s promemoria tillhar överlämnatskattekontrollen. Regeringen
förslag RSV lämnat.beslutat skall utreda deoch attoss

förslagRSV:s17.7

står tillkontrollformerRSV påpekar i sin promemoria deatt som
överenskommelseSkattemyndigheten normalt byggerbuds för

skattemyndig-ochoch samverkan med den skall kontrolleras attsom
för denkunskapheten måste ha konkret som ansvararom vem

innehavare inte självmantkontrolleras. Omverksamhet skallsom en
tidsödandemåste Skattemyndighetenrelevanta uppgifterlämnar göra
Någonfastställa förhållandena.efterforskningar för de rätträttaatt

inte.kräva legitimera sig föreliggerskallatt att personer
ha möjlighetRSV Skattemyndigheten bör göraattatt egnaanser

bedriver närings-identiteten hos denundersökningar avseende som
registreringsbe-besöksform,verksamhet och föreslår därför att en ny

skulleRegistreringsbesöketsök, införas i taxeringslagen.skall
beträffande okändidentitetenuteslutande syfta till klargöraatt en

för efterfö-denne platsen,näringsidkare eller den företrädersom
företagsskatteregi-registrerad iande kontroll vederbörande ärom

skulle tillämpasRegistreringskontrollen motstret. person somen
sådantnäringsidkare, säljerkan sätt attettantas som varorvara

försäljning tillämplig.tillfälligdet finns skäl lagen äratt anta att om
straffsanktionerfinnas möjlighet tillskulleDet att motta en

legitimera sig.näringsidkare eller företrädare vägrar attsom
rapporterings-Konsumentverkets förslagRSV anför vidare att om

skattekontrollsynvinkel, det skulle ledaskyldighet braär attmenur
antal beträffan-Skattemyndigheten skulletill rapporterett stortatt

till. RSVredan kännerverksamhet Skattemyndighetende som
tillståndalternativti stället den upplåter platsföreslår att gersom

F-skattsedelskall hyresgästen bevisåläggas avkräva ett attatt om
debiterats. RSVerhållits särskild A-skatteller i undantagsfall att

. vanligt redan i dagpåpekar krav innehav -skattbevisFå är näratt av
utökning skulle sigoch upphandlingar, varfördet gäller tjänster teen

måste dockfrån kravet F-skattbevisnaturlig. Ett undantag görasé

1 avsnitt F-skattsedel.Se 17.10 beträffande innebörden innehav avav
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för viss försäljningar, såsom privatpersoners försäljningar ityp av
mindre skala eller ideella föreningars icke skattepliktiga verksamhet.
I de fall hyresgästen eller tillståndssökanden gällandegör att
näringsverksamhet inte bedrivs eller frikallad frånäratt man
skattskyldighet, skulle det åligga platsupplåtaren eller tillståndsgiva-

kontrollera de förhållandena Skattemyndighetenmedrättaattren
innan upplåtelse sker eller tillstånd RSV föreslår reglernaattges.
införs i lagen tillfällig försäljning.om

RSV föreslår också för komma till med denrättaatt attman
otillfredsställande efterlevnaden informationsskyldigheten bordeav

den nuvarande straffsanktionen lageniöverväga ersättaatt om
tillfällig försäljning med med administrativa avgifter. RSVett system
ställer sig tveksam till huruvida överflyttning tillsynsansvareten av
beträffande infonnationsskyldigheten från polisen till de olika
platsuthyrama skulle fungera i praktiken, möjligentror attmen man
skulle kunna ha kommunen tillsynsansvarig samtidigtsom om man
införde med administrativa avgifter, det villett system säga ett

med kommunala parkeringsvak-system sort systemetav samma som
direkt plats kan skriva parkeringsavgifter. börAvgiftenter utsom

den har tillstånd bedriva försäljning. Eftersomtas ut attav som
försäljama ofta har tillstånd i flera kommuner kan krävasdet ett
centralt register för sanktionsavgiftema. RSV påpekar vidare detatt

lämpligt informationsskyltama enhetligt utformade ochvore om var
inforrnationsskyldigheten omfattade eller organisa-ävenom person-

tionsnummer.

17. 8 Skattemyndighetemas synpunkter

I den enkät skickat till länsskattemyndighetema i landet iutsom
samband med revisionsreglema fråganställdes bl.översynen av a.
vilka svårigheter skattemyndighetema vid kontrollstött torg-av
och gatuhandeln hur dessa svårigheter skulle kunna undvikas.samt
Av döma ligger svårigheterna huvudsakligen i problemetattsvaren

få fram handlamas identitet. Skattemyndighetema vill haatt
möjlighet själva kräva handlama skall identifiera sig.att att

några fallI har skattemyndighetema fått till stånd samarbeteett
med kommunerna, så kommunerna kräver desätt att att personer

önskar hyra torgplats och ellersom uppger namn personnummer
företer F-skattsedel. Vissa skattemyndigheter förordar krav påatt
företeende F-skattsedel för erhållande torgplats skall införas.av av
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Entvång på kassaapparat.skattemyndigheter föreslårNågra
behörighe-probleminnebärapåpekar det kanskattemyndighet attatt

denSkattemyndigheten därrevision tillkommerbeslutaten att om
enligtskall ansökanVidarehemortskommun belägen.reviderades är

framställ-för år dådetden länsrätttvångsåtgärdslagen prövas somav
inkomstskatt för denstatligtaxering tillgjordes skallningen pröva

länsrätteninte finnssådan länsrättFörståtgärden äromsom avser.
behörig.verkställtseller haråtgärden skall verkställasdet däri län

Branschsaneringsutredningen17.9

Branschsaneringsutred-i sammanhangetkanDet ävennämnas att
för sitt arbete.inomtillfälliga handelnbehandlar denningen ramen

direktiven frågorbl.a.skall utredarenEnligt överväga om van-
branscheråtgärder fördelsprövning och andra äratt somsanera

ocksåskallekonomisk brottslighet. Hansärskilt för övervägautsatta1
i denförebyggande arbetetfrågor hur främst detvissa motomi kontroll ieffektiviserasbrottsligheten kanekonomiska genom

bidragsgivning.samband med tillstånds- eller

F-skattsedelVad17.10 är en

förslagskattemyndigheter har lämnatnågraEftersom RSV och som
F-skattsedel lämnasbevis innehavpå företeendebygger över avav

F-skattsedel.för bestämmelsernakortfattad redogörelsehär omen
utfärdas efterpreliminärskattesedel,F-skattsedeln är somen

kommabedriver eller kanför skattskyldigansökan attantassom
bedriva näringsverksamhet.

F-skattsedel. TillerhållakanSåväl fysiska juridiska personersom
förnyasSkattsedeln,F-skattbevis.fogasF-skattsedeln skall ett som
januaridenskattskyldige 18till denårligen, skall översändas senast

inkomståret.under

l ekonomiskåtgärderDir. Branschsanering och andra1995:142, mot
brottslighet.
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Preliminärskattesedelns funktion reglera i vilkenär ordningatt
betalning preliminärskatt och sociala avgifter skall ske. Innehavav

F-skattsedel innebär den skattskyldige självattav föransvarar
inbetalningen. Samtidigt finns det inslag vandelsprövningett iav
tilldelandet F-skattsedel. Skattemyndigheten nämligenav gör en
kontroll den sökande inte har någraatt skatteskulder, hanav att
inkommit med självdeklarationer i laga ordning och han inteatt satt
tidigare bolag i konkurs innan innehav F-skattsedel medges.mm. av
Det finns vidare möjlighet återkalla skattsedeln. Så skallatt skeen
bl.a. då innehavaren inte efterkommer föreläggande lämnaatt
särskild självdeklaration. Detsamma gäller då innehavaren brister i
redovisning eller betalning preliminär eller slutlig skatt, skattav som
skall innehållas skatteavdrag, sådana avgifter uppbärsgenom som
enligt lagen uppbörd socialavgifter från arbetsgivare ellerom av
mervärdesskatt och försummelsen inte ringa. F-skattsedeln skallär
också återkallas då innehavaren meddelats näringsförbud eller då
innehavaren försatt i konkurs ellerär företagsledare i fåmansägtär ett
handelsbolag och företagets eller bolagets F-skattsedel har återkallats
på grund förhållande kan hänföras till företagsledaren.ettav som

överväganden17.11 och förslag

17.1 l Regeringsformen

Som framgår beskrivningen gällande finns det i kap.2rättav av
20 RF§ skydd för bedrivaett näringrätten elleratt yrke. Enutöva
bestämmelse innebär vissa förutsättningar måsteattsom vara
uppfyllda för näringsverksamhet skall bedrivasatt kan givetvis
innebära intrång i tillett näringsfrihet.rätten Rättigheten får dock
begränsas förutsatt begränsningen till skyddatt för angelägnagörs
allmänna intressen. Med ledning det i avsnitt 17.1 återgivnaav
förarbetsuttalandet torde kunna dra den slutsatsen säkrandetman att

skatteintäktema sådant angelägetär allmänt intresseett förav vilket
begränsning driva näringrätten får Självklart måsteen att göras.av

dock begränsning näringsfriheten stå i rimlig proportion tillen av
ändamålet med begränsningen.

Begränsningen näringsfriheten får inte heller stridaav mot
likhetspricipen. Någon konflikt med denna princip intetorde
föreligga; framgår nedan ligger tyngdpunkten i våra förslagsom
beträffande kontroll tillfällig handel i den upplåter platsattav som
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vissaoch bevarainhämtaskyldigskallhandeltillfälligför attvara
enskildbemöjlighetfårSkattemyndigheteni attuppgifter attsamt en

Liknandesig.identifierahandeltillfälligbedriva attkan antassom
föreslåssigidentifieraskyldighetbeträffandebestämmelser att som

andraskattekontrollervidgällakapitel 16framgår även avav
punkt-beträffandeförslagliknandelämnar ävenverksamheter;

skattekontrollen.

EG-rätten17.1 l

rådsdirektivdetbehandlaravsnitt 17.2framgårSom avsersomav
grundpåsärbehandlingfrågorhandeln endasttillfälligadenbl.a. om

förslagVåraoch dylikt.vandelsprövninggällernationalitet vadav
SomF-skattsedel.meddelvisvisserligen systemetbaseras

påkravställasskalldetdock inteföreslårnedanframgår att
handeltillfälligförtillståndellerF-skattsedel attinnehav annatav

SkattemyndighetenendastförslagVårabedrivas.skall ger
Någonbedrivs.de factohandeldenkontrollerabefogenhet att som

därför inte.föreliggerEG-rättenmedkonflikt

lagstiftningBehovet17.11.3 nyav

blivit allthar detökatharhandelntillfälligadenmedtaktI att
förbefogenheterbättrebehöver attskattemyndighetematydligare att

kontroll.ändamålsenligbedrivakunna en
ochskatte-hävdatshållolikafrånhar det attSom nämnts ovan

tillfälligadendelarbristfällig inomavgiftsredovisningen är av
denbeträffandegjortsstudieri vissaSamtidigt har dethandeln. som

beläggagårintedet attkonstateratshandeln atttillfälliga att
fastai denhandelntillfälligadeni änskattefusket skulle störrevara

omfatt-utredavårt uppdragiingåttdock intehar atthandeln. Det
intehandeln. Dettillfälliga ärdeninomskatteflyktenningen av

tillfälliginomvanligareskattefuskmisstanke ärheller attomen
huvudsakliga skäletdethandelnfastainom den utgörhandel än som

andraenkeltheltellerbättre,behöverskattemyndighetemaför att
kontrollbefogenhetersärskilda ärBehovetkontrollbefogenheter. av

karaktär. Dehandelnstillfälligadenkopplat tillställeti somsnarare
demheltrörligaofta äntillfällig handel sättbedriver annatettär
oftaHandeln bedrivsdriftsställe.fasthandel frånbedriver sin ettsom

i andrasåledesochi landetolika ävenflera orter runt om
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kommuner hemortskommunen.än Handlaren ofta endast kortär en
tid på varje Själva denna rörlighetort. torde innebära möjlighet atten
ställa sig utanför skattesystemet, bygger näringsidkareattsom
skall taxerade för skatter och avgifter vissvara Detort.en
befintliga kontrollsystemet bygger i sin på bestämmelsernatur om
taxering deklarations- ochsamt upplysningsplikt. Utgångspunkten

hela tidenär Skattemyndigheten i förvägatt skallvet vem som
kontrolleras.

Enligt vår mening det uppenbartär skattemyndighetemaatt
behöver särskilda kontrollbefogenheter för kontrollen denav
tillfälliga handeln. Samtidigt det självklartär dessa befogenheteratt
skall stå i rimlig proportion till de befogenheter skattemyndighe-som

har vid kontrollenterna den fasta handeln. Utgångspunkten skallav
framhållits den tillfälliga handelnsom att till sinovan vara ärnatur

sådan vissa särskilda befogenheteratt behövs; det finns inte någon
anledning utpeka handlama inomatt den tillfälliga handeln som
särskilt benägna till skatteflykt. Vi förutsätter vidare denatt översyn

lagen tillfällig försäljning pågår inom lnrikesdepartemen-av om som
kommer leda tilltet efterlevnadenatt de konsumenträttsligaatt av

bestämmelserna exempelvis skyltar blir bättre.om
Nedan redovisas våra överväganden och förslag till åtgärder.

17.11.4 Platsupplåtarens kontrollskyldighet

Den upplåter plats till torghandel ellersom tillfälligen annan
försäljning bör kunna åläggas viss skyldighet vidta åtgärder föratt att
underlätta skattekontrollen. Man kan dock inte ställa alltför långtgå-
ende krav på upplåtaren. De åtgärder upplåtaren skulle kunnasom
åläggas vidta måste kunna vidtasatt lätt och snabbt, hanutan att
tvingas företa betungande utredningar. Ett åstadkomma dettasätt att

ha utgångspunktatt den skall bedrivavore tillfälligattsom som
handel skall kunna förete bevis utfärdats skattemyndighe-ett som av

efter prövningten sikte den skattskyldigestar skötselen som av
redovisning och betalning skatter och avgifter. Platsupplåtarenav
kan då åläggas kontrollera den villatt hyra plats inneharatt som ett
sådant bevis.

Av allt döma skulle det befintligaatt med F-skattsedelsystemet
och tillhörande F-skattbevis kunna användas i förevarandeäven
sammanhang. F -skattsedeln skulle således kunna tjäna bevis försom

innehavaren bedriveratt seriös näringsverksamhet.
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näringsverksamhet inombedriverde handlareFlertalet somav
TOMERuppgift från F-innehar enligthandelnden tillfälliga

kravskatterättsligtnågotdock inteföreliggerskattsedel. Det att
förekommer detVidareF-skattsedel.skall innehanäringsidkare att

falloch i vissaföreningarbedrivs ideellaförsäljningtillfällig avav
dessanäringsverksamhet. Förbedriverinteprivatper-soner som

föreslårfråga. RSVinte iF-skattsedelinnehavkommer attav
förhållandenadekontrolleraskyldigplatsupplåtare skall rättaattvara

de fall hyresgästenupplåts iinnan plats görSkattemyndighetenmed
hannäringsverksamhet ellerbedriver ärhan integällande attatt

råderdettillhänsyn bl.a.skattskyldighet. Medbefriad från att
sådanvadifrågasättaskan deti skatteärendensekretessabsolut en

fall intei flestasannolikt deskulleUpplåtarenkontroll skulle ge.
huruvida denbedömningförtillräckligt underlagfåkunna ett aven

effektivaseriös eller inte. Det sättettilltänkte hyresgästen attmestär
påinföra kravkontrollsystemheltäckandetill stånd attfå attett vore

tillstånd utfärdatnågot slagsinnehaskalldessaäven avpersoner
medföraskulle docksådantskattemyndigheten. Ett system en

också vidtordepappershantering; detomfattandetämligen en
kunnafasta handelndenkontrollenmed exempelvisjämförelse av

föreslår i ställetlångtgående. Vioproportionerligtupplevas ensom
gående ordning.mindre långtalternativ,

handel skalltillfälligförplatserupplåtareföreslårVi att av
kopia F-infordraupplåtelsenskyldighet vidåläggas att avenen

F-skattebevis intefalloch i desådant finnsskattebevis i de fall
till.upplåtelsen skeranteckningar denföraföretes person somom

eventuelleoch dennesskall hyresgästensanteckningardessaAv
telefonnummeradress ochställföreträdares personnummer,namn,
organisations-firma ochfalli förekommandeVidare skallframgå.

särskildtill lagförslagetförsta stycket iframgå se 2 § omnummer
tillfällig handel.beträffandeskattekontroll

givetviskaninhämtatplatsupplåtarenuppgifterDe avvarasom
underåtminstonedärför bevarasskatteutredningar. De börintresse i

initierarSkattemyndighetenkan bli aktuelltdå normaltden tid det att
Skattemyndighets besluteftertaxeringsärende handlaren.motett om

åretfemteutgångenföreskall normalt meddelaseftertaxering av
vidinhämtatsuppgifterinnebärtaxeringsåret. Dettaefter att som
Omår.åtminstoneibehövas i taxeringsarbetetskattekontroll kan sex

bevarasbehövauppgifternaräkenskapsår, kanhar brutethandlaren



538 Några frågor tillfällig handel SOU 1997:86om

kalenderåH.i Det dockän orimligt ålägga denmer attsex vore
enskilde upplåtaren kontrollera vilka räkenskapsår handlama har.att
Vi föreslår därför i stället upplåtaren skall bevara uppgifterna i sjuatt
kalenderår efter det kalenderår då upplåtelsen skedde se 2 andra§
stycket i förslaget till lag särskild skattekontroll beträffandeom
tillfällig handel.

Vi föreslår administrativ sanktionsavgift, platsupplåtaresen
kontrollavgift, skall säkerställa upplåtaren fullgör sinattsom
skyldighet se 9 i förslaget till§ lag särskild skattekontrollom
beträffande tillfällig handel. Det bör dock beaktas sanktionenatt
endast kan själva skyldigheten kopia F-skattebevisatt taavse av
och föra anteckningar; upplåtaren torde inte kunna åläggasatt någon
skyldighet efterforska de uppgifter lämnas riktiga.att Hanärom som
kan exempelvis inte någon befogenhet kräva skallatt attges personer
legitimera sig. harHan inte heller i normalfallet någon möjlighet att
kontrollera uppgifterna dataregister eller dylikt. Det intetordemot
heller praktiskt möjligt ha sanktionsavgift beträffandeattvara en

sig upplåtarens eller den enskilde handlarens skyldighetvare att
lämna uppgifter, eftersom avsikten med sådan sanktionsavgiften
endast skulle bestraffa brott uppgiftsskyldigheten.att motvara

Avgiften bör kännbar samtidigt stå i rimlig proportionvara men
till förseelsen. Vi föreslår därför avgiften skall uppgå till 000 kr1att
för varje enskilt tillfälle då skyldigheten inte uppfyllts.

Vi föreslår vidare avgiften skall kunna efterges detatt om
framstår uppenbart oskäligt den vidare beslutatt ta ut samt attsom

plats-upplåtares kontrollavgift skall kunna överklagas till allmänom
förvaltningsdomstol se och9 15 i förslaget till lag särskild§§ om
skattekontroll beträffande tillfällig handel.

17.11,5 Skyldighet för upplåtare lämna kontroll-att

uppgift till Skattemyndigheten

Det har bl.a. från konsumentverkets sida framställts förslag attom
tillståndsgivare och upplåtare platser för tillfällig handel skallav

1En handlares bolag har räkenskapsår maj april. En upplåtelse den lgörs-
juli 1995. Uppgiftema beträffande denna upplåtelse aktuella vidär
taxeringen Eñeitaxeringsbeslut1996. får fattas före 2001.utgången ärav
För uppgifterna skall finnas kvar under helaatt den tid vilkenunder
eñertaxeringsbeslut kan fattas bör uppgiñema bevaras från den l juli 1995
till och med den december31 eller i2001, och halvt år.ettsex
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upplåtelsema tillkontrolluppgiftåläggas skyldighet lämnaatt omen
Skattemyndigheten skulleSkattemyndigheten. innebärFörslaget att

företrädare förupplåtelse sker. Dekontrolluppgift förfå somvaren
skulledetsamtalat med har inväntkatteförvaltningen attsom

mängd uppgiftersåinnebära svårigheter hantera storattstora aven
många depåpekatsskulle har vidaredetta Det att avsom ge.

överflödiga i denskullemyndigheten skulleuppgifter vara
aktuelladenredan har kännedombemärkelsen myndighetenatt om

kontrollbefogen-borde deEnligt vår meninghandlarens verksamhet.
lämnasförslagfår deheter Skattemyndigheten somgenomSom

identifieringskon-identitet ochkontrollerabeträffande befogenhet att
utföramöjligheterså godatroller Skattemyndigheten att enpassge
föreslag-behov denfinns något reellteffektiv kontroll det inteatt av

någon sådanföreslår därför inteuppgiftsskyldigheten. Vina
behovgivetvis finnasuppgiftsskyldighet. kan detDäremot attett av

dockSkattemyndigheten börupplåtaren.hämta uppgifter frånin
skallföreslår därför detså skall ske. Visjälv få bedöma attnär

begäran Skattemyn-för upplåtaren påföreligga skyldighet att aven
han enligt vadupplåtelserdigheten lämna Sådana uppgifter somom

ochskyldig inhämtaSkallframgår våra förslag attvaraovansom av
skattekontroll beträffan-särskildi förslaget till lagbevara se 3 § om

tillfällig handel.de

Revision17.1 1.6

denmöjlighet kontrolleraSkattemyndigheten måste ha attatt somen. anteck-kontroll- ochfullgjort sinaupplåtit plats för tillfällig handel
myndighetentillräckligtinteningsskyldigheter. Det torde attvara

måsteSkattemyndighetenuppgifter från upplåtaren;kan begära in
föreslår därförupplåtaren. Vihosockså företa kontrollerkunna att

beträffan-Särskild skattekontrolllagendet i den föreslagnaoss omav
i dettarevisionsbestämmelse se 4tillfällig handel införs §de en

lagförslag.
förrevisionSkattemyndigheten Skall kunna besluta attom

handel fullgjortför tillfälligkontrollera den upplåter platsatt som
lagenl; detta Skallföreslagnaskyldigheter enligt i densina 2 § vara

frågaSåledes inteändamålet revisionen. Detdet medenda är om en
vill företaOm Skattemyndighetenskatterevision upplåtaren. enav

1 skyldigheter.upplåtarensavsnitt beträffandeSe 17. l 1.4
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sådan skall i stället revisionsbestämmelema i taxeringslagen,
skattebetalningslagen eller andra skattelagar tillämpas.

här föreslagnaDen revisionen skall kunna hos den hargöras som
eller kan ha upplåtit plats för tillfällig handel. Revisionen skallantas
vidare exempelvis taxeringsrevision inte fåsätt görassamma som
hos den eller kan bokföringsskyldigän är antasannan som vara
enligt bokföringslagen eller jordbruksbokföringslagen 1979: 141

hos juridisk dödsbo. Vidare skall revisionenänsamt annan person
bedrivas i samverkan med den enskilde och sådant densättett att

Överhuvudtagetinte i onödan hindrar verksamheten. beträffandebör
förfarandet vid revision regler gälla för bl.a. taxeringsre-samma som
visioner. Vi föreslår därför bestämmelserna i 3 kap. 6 och 9 14att -

taxeringslagen skall§§ tillämpliga beträffande dessa revi-c vara
sionerl.

I flertalet fall kommer revisionen givetvis genomföraskunnaatt
i samverkan med upplåtaren. kan dock inträffa samförståndDet att
inte kan uppnås. Skattemyndigheten måste genomförakunna
kontroller i sådana situationer. Vi föreslår därför tvångsåt-även att
gärdslagens bestämmelser skall tillämpliga beträffandeävenvara

tvångsåtgärdslagenf.dessa revisioner se förslag till ändring 1 §av

Identifieringsbesök17.1 1.7

Vi har i delbetänkandet SOU 1996:79 föreslagit befogenhetenatt att
företa revision det löpande årets handlingar tredjemansrevi-samtav
sion skall återinföras. Redan förekomsten sådana befogenheterav
skulle givetvis underlätta kontrollen den tillfälliga såsomhandelnav
de överhuvudtaget skulle skattekontrollenunderlätta all närings-av
verksamhet. Vidare föreslår framgår föregående avsnittsom av
vissa kontrollåtgärder riktar sig den upplåter plats förmotsom som
tillfällig handel. Det kan dock finnas behov ytterligareav en
kontrollbefogenhet. hindret för kontrollenDet demstörsta att somav
bedriver tillfällig handel skall kunna genomföras effektivt sättett
torde skattemyndighetens svårigheter kännedomattvara om
handlaren och hans verksamhet, tillfälligaDen handeln till sinär

1 kap.3 6 taxeringslagen§ skall enligt förslag innehålla bestämmelsevått en
identitetskontroll, avsnitt 11633.I 3 kap. 9 taxeringslagen finns12om se -

bestämmelser förfarandet vidtaxeringsrevisioner. I 3 kap. 13 14om c-
taxeringslagen finns bestämmelser undantagande handling.om av
2 Se avsnitten 5.5.12 och beträffande6.4.1 1 tvångsâtgärdslagen.
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Ävennödvändiga.platsenkontrollersådan ärutenatur att om
försäljamakontrolleraskyldighetåläggs vissupplåtaren platser attav
genomförasjälvmöjlighetSkattemyndigheten hamåste atten

upplåtarensverifierabehovkan finnaskontroller. Det attett av
inte erhållitför- säljareförekommaVidare torde detuppgifter. som

formellupplåten till sigfått platstillstånd och inte heller väg.
revisionsamband medbefogenhethar efterlystRSV att utanen
bedriverbesök hostaxeringsärende företaeller visst personer som
informa-insamlaSkulleSyftet med besökettillfällig handel. attvara .

anställ-eventuellaochföreträdareseller dennestion handlarensom
företagsskatte-skattemyndighetensavstämningidentitet fördas mot

förslagRSV:sidentifieringsbesök iföreslagnaregister. Detta
kontrolldeniregistreringsbesökbenämnt stort Settmotsvarar av
polisen ochsamverkan mellanii dagtillfällig försäljning görssom

huvudsa-besökofta formenSkattemyndigheten; denna har ett somav
anställdaoch denneshandlarenidentifieratill syftekligen har att

Även framkom-informationdenmedhjälpare.eller andra somom
för polisen,intressekanbesök i vissa fall utgörvid dessa vara avmer

Skattemyn-skattekontroller,övervägande delbesöken till somrena
skattelagstift-förutföra inombefogenhetdigheten inte har att ramen

dettasamlas ininformationningen. Den sätt vara enansessom
finns därförUppenbarligeni kontrollarbetet.värdefull hjälp ett

skattekon-frågaEftersom detidentifieringsbesök.behov är om enav
besöken,befogenhetenSkattemyndigheten hatroll borde göraatt

Skattemyndighetenochpolisennaturligtvis inte hindrarvilket att
föreslårlämpligt. Vidå såutför kontroller tillsammans anses vara

SkattemyndighetenbestämmelserSkall införasdärför detatt som ger
enskildidentifieraidentifieringsbesök förbefogenhet attgöraatt som
till lagi förslagethandel se 5kan bedriva tillfällig §antas om

handel.beträffande tillfälligsärskild skattekontroll
ellerbedriverhos denkunna företasIdentifieringsbesök bör som

näringsverksam-sker ihandel sig detkan bedriva tillfälligantas vare
fastställabl.a. behovSkattemyndigheten harhet eller inte; attav

föreligger eller inte.huruvida näringsverksamhet
Självklart fåSkattemyndighetenidentifieringsbesök skallVid ett

innehar F-handlarenoch kontrolleraefterfråga identitet ompersons
beträffandefrågorockså ställabörskattsedel. Myndigheten

skattekontrollsärskildtill lagverksamheten i förslagetse 5 § om
skallplatsenbefinner sigbeträffande tillfällig handel. Person som

legitimera sigbeskattningsmyndighetens begäranSkyldig attvara
armat förekomman-identitet igodtagbart styrka sineller på sätt samt

åvilaidentifiera sig skallfall F-skattsedel. Skyldighetende förete att
Sambandsådantendast skälig grund kan ha ettantasperson som
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med den kontrollerade verksamheten kännedom hans identitetatt om
kan betydelse för skattekontrollen se 6 i förslaget till§ lagvara av

särskild skattekontroll beträffande tillfällig handel. Vidare skallom
den bryter skyldigheten identifiera sig kunna dömasmot tillattsom
penningböter se 20 i förslaget§ till lag särskild skattekontrollom
beträffande tillfällig handel. Ansvar skall dock inte ådömas om
Skattemyndigheten kunnat fastställa identiteten.genast

i 17.1 l Krav på kassaapparat

Det har från skattemyndighetemas sida föreslagits det skallatt
införas krav de näringsidkare bedriver tillfälligatt handelsom
skall ha plomberbar kassaapparat. Möjligheten kunnaen att avstäm-

inkomsterna kassaremsor skulle givetvis detmot lättare förma göra
skattemyndighetema genomföra sina kontroller. Det kan dockatt
ifrågasättas eventuellt krav kassaapparat bör begränsasett tillom
den tillfälliga handeln; behovet kunna avstämningargöraatt motav
kassaremsor torde lika vid kontroller den fasta handeln.stortvara av
Dessutom skulle införande krav på kassaapparatett innebäraav
ändringar i bokföringslagen och därmed också överväganden som
inte skatterättsligär Vi sammanfattningsvisrent art.av attanser
frågan eventuellt införande krav på kassaapparaterett börom av
behandlas i sammanhang. Vi lämnarstörre därförett inte något
förslag i denna del.

17.11,9 Skattemyndighets behörighet 1n.1n.

Beslut i taxeringsärenden fattas nonnalt Skattemyndigheten i detav
län där den skattskyldiges hemortskommun för taxeringsåret är
belägen. Beslut gällande mervärdesskatt fattas nomialt skattemyn-av
digheten i det län där den skattskyldige registrerad. Beslutär
beträffande punktskatter och prisregleringsavgifter fattas Skatte-av
myndigheten i Dalarnas län. Det den skattemyndighet fattarär som
beskattningsbesluten beskattningsmyndigheten behörigär attsom
fatta beslut kontrollåtgärder och genomföra dem. finnsDetom
visserligen möjlighet för beskattningsmyndighet uppdraen atten

skattemyndighet fatta beslut i dess ställe i visst ärendeatten annan
eller i viss ärenden. Detta förutsätter dock beskatt-en attgrupp av
ningsmyndigheten i förväg kontrollen skall eftersomvet vem avse;
syftet med identifierings-besöken och infordrandet uppgifter frånav
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tillfälligbedrivervilkafastställaplatsupplåtare är att personer som
möjlighetentidpunkt denvissställe vidvissthandel på är attett en

värdelös.tämligenbeslutsbefogenhetenöverlämna
uppgifterinfordrandeföreslår,kontrollbefogenheterDe avsom

skattemyn-måste fåidentifieringsbesök,upplåtare och görasfrån av
därförföreslårViupplåtelsen sker.aktuellai län där dendigheten det

i det länSkattemyndighetenskall vidtaskontrollåtgärderdessaatt av
särskildtill lagförslagetise 12upplåtelsen §där äger omrum

tillsedantillfällig handel. Detbeträffandeskattekontroll är upp
och i deuppgifternainsamladedeSkattemyndigheten sorteraatt -

deöverlämnalänihemmahörandeenskildefall den annatär -
beskattnings-behörigatill denintressekanuppgifter som vara av

skallprövningför dendock inomgivetvismyndigheten, somramen
sekretesslagenstycketkap. förstaenligt 314 §göras

skattemyndighetockså denpraktiska skäl bör detAv somvara
kontrollavgift.platsupplåtaresfattar beslututför kontrollerna omsom

praktisktdå detsituationerförekommaskulle kurmaDet omvore
fattaskattemyndighetuppdrakundeSkattemyndigheten attannan

bestämmelsedärför finnasbörställe.beslut i dess Det somen
skattekontrollsärskildtill lagi förslagetmöjliggör detta se 12 § om

tillfällig handel.beträffande

överklagandeochOmprövning1017.1 l 1n.1n.
.

ochomprövningbestämmelserförvaltningslagensVi att omanser
platsupplåtaresbeträffande beslutskall tillämpasöverklagande om

särskildtill lagförslagetioch 15kontrollavgift 13 §§se om
tillfällig handel.beträffandeskattekontroll

.kunnaSkattemyndigheten skallföreslårhänsyn tillMed attatt
platsupplåt-bl.a.fatta beslutskattemyndighetuppdra att omannan

vilkeni klargöraanledning lagendetkontrollavgift finns attares
utgångs-Viavgiftsbeslut.skallmyndighet attompröva ansersom

skattemyn-villdetSkattemyndighetenpunkten skall sägaattvara -
omprövningenskallskettupplåtelsendigheten i det län där göra-

uppdrag. Avenligtbeslutetskattemyndighet fattatäven annanom
denbeslutadock kunnaSkattemyndighetenskäl börpraktiska att

ocksåskalldet beslutmyndigheten, fattatandra omprövas,somsom

1 myndighettilllämnasuppgift fâr enligt det lagmmmetSekretessbelagd om
framför detföreträdeuppgiftenintresset lämna hardet uppenbart attär att av

intresse sekretessen skall skydda.som
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skall omprövningen. Förutsättningengöra för detta skall givetvis
den andra myndigheten medger detatt och det inte innebärvara att

avsevärd olägenhet för enskild. Dessutom bör beslutet attom
överlämna omprövningen till myndighet kunna överklagas tillannan
allmän förvaltningsdomstol se i förslaget15 till§ lag särskildom
skattekontroll beträffande tillfällig handel. Skattemyndigheten bör
vidare kunna uppdra skattemyndighet föra det allmännasattannan
talan i visst ärende eller viss ärenden, givetvis undergrupp av
förutsättning den andra myndigheten medger detatt och det inte
innebär avsevärd olägenhet för enskild se i förslaget17 § till lag om
särskild skattekontroll beträffande tillfällig handel.

Slutligen bör RSV i enlighet med vad gäller enligt andrasom
lagar skatteornrådet kunna uppgiften föra det allmännasöverta att
talan i allmän förvaltningsdomstol; verket bör också överklaga ett
beslut länsrätt eller kammarrätt verket inte tidigare harävenav om
fört det allmännas talan i målet. Det skall också RSV förvara som
det allmännas talan i Regeringsrätten. Av praktiska skäl bör verket
kunna uppdra tjänsteman vid skattemyndighet företrädaatten en
verket i allmän förvaltningsdomstol se 18 och 19 i förslaget§§ till
lag särskild skattekontroll beträffande tillfällig handel.om

17.1 l l Protokollföring

ldentifieringsbesöken innehåller de överrask-sättsamma som
ningsrevisioner genomförs med stöd tvångsåtgärdslagensom ettav
visst mått tvång. l de allra flesta fall kommer den enskilde inteav att
ha något sin identitet, han skulleemot finnsatt vägrauppge men om
hotet bötessanktion. Vi finner därför det skall förasattav en
protokoll identifieringsbesökenöver se 7 i förslaget§ till lag om
särskild skattekontroll beträffande tillfällig handel. Av protokollet
skall framgå besöket avlagts, vilka närvarande vidvar som var
besöket besöket påbörjades ochnär avslutades. Vidaresamt skall

betydelse förekommitannat vid besöket framgå, vilketav som
exempelvis kan relevanta uppgifter lämnats enskild,vara som av
vilka ombetts identifiera sig det enskild identifie-sättsamtsom som

sig på.rat
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Övriga frågor18

Proviantering1 1

till åtgärder förfram förslagtilläggsdirektiv skall läggaEnligt våra
alkohol- ochskattefriaförsäljningproviantering förkontroll avav

inom gemenskapen.färjor mellan ländertobaksvaror ombord på
proviante-det gällerupptäckt detarbetets gång harUnder näratt

förbruk-beträffande kontrollenproblemring också föreligger vissa av
förbruk-också gäller försäljning ochkontrollproblemenning samt att

proviante-omfattar problemen påflygplan. Dessutomning ombord
beträffandepunktskattefrågor frågorringsområdet inte bara ävenutan

därförjordbruksområdet. Viexportbidragmervärdesskatt och anser
direktivomfattas vårafrågalämpligt dendet inte är attatt som av

behandlas istället bör fråganbehandlas enskilt; i störreett samman-
hang.

Kostnader8.2l

Punktskattekontrollen1 8.2. 1

skattekontroll betonatsförstärktåren har viktenUnder de senaste av en
budgetarbeteU. punktskattekontrollensyftari Våra förslag till göraatt

föreslagnapunktskatter effektivare. Deindrivningen berördaoch av
på såeffekt ochåtgärderna komma ha preventivtorde sättatt en

området förslagVidare kommer våraminska skatteflykten på om
säkramöjligheterinnebära förbättradeskatteförverkande attatt

hurnågra beräkningarskatteindrivningen. dock svårtDet är göraatt

utgiftsområde 10.bl.a. 1996/97:1 3Se s.prop.
2 avsnittBeträffande omfattningen skatteñykten, 2.6.av se

18I7-08I5
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ökningar skatteinkomstema våra förslag kommer medföra.stora attav
Enligt vår bedömning torde dock de intäktsökningar, förbättradsom en
skattekontIoll och skatteindrivning punktskatteområdet kommer att

vida överstiga de direkta kostnadema för ochuppbyggnadenge,
vidmakthållandet effektiv kontrollorganisation.av en

Skatteförvaltningen tillfördes inga medel i samband mednya
tillkomsttransportkontrollagens Transportkontrollverksamheten be-

drivs i dag inom för beskattningsmyndighetens revisions-ramen
verksamhet på punktskatteområdet. Totalt årsarbetskrafter25är
avdelade för punktskatterevisioner och transportkontroller. huvud-Den
sakliga verksamheten revisioner och endast mindre delavser en av

används således för transportkontroller. Skatteförvaltningenresurserna
har inte rekryterat särskild förpersonal transportkontrollverk-ännu
samheten; i stället sköts verksamheten punktskatterevisorer.av

Våra förslag innefattar delvis helt uppgifter för Skattemyndig-nya
heten i Dalarnas län. våra förslag genomslagskraftFör skall fåatt
måste organisation kontrollgruppermed mobila byggas Dettaen upp.
kommer leda till kostnader beträffande både personal ochatt utrust-
ning. Organisationen måste rikstäckande. Arbetsuppgifterna måstevara
utföras personal dels har vid genomföra fysiskaattav som vana
kontroller, dels besitter nödvändiga juridiska kunskaper.

Det svårt idag färdig bild hur medorganisationenär att ge en av
mobila kontrollgrupper skall Om den föreslagna omfattningenut.se
ligger på tillräcklig nivå bör kunna bedömas, ytterligarenären
praktiska erfarenheter kontrollverksamheten vurmits. Givetvis måsteav
dock frågan ytterligare till denna kontrollverksamhettypom resurser av

effekterna använda till kontrollverksamhetvägas mot attav resurserna
skatteområden.andra
bör finnas mobila enheter åtminstoneDet tiotal ställen iett

Varjelandet. mobil enhet bör ha tillgång till bil och bemarmas meden
minst två tjänstemän; eftersom de mobila kontrollgruppema inte bör

verksamma endast kontorstidunder kommer det krävas åtminstonevara
fyra årsarbetskrafter mobil enhet. Varje stationeringsort bör haper
några mobila enheter; för vissa stationeringsortema kommer detav
sannolikt behövas antal enheter.störreatt ett

1 propositionen tillI transportkontrollagen Skatteförvaltningenattangavs
borde kunna hantera transportkontrollverksamheten inom för befintligaramen

bl.a. bakgrund förvaltningen fått vissa resursförstärkningarmot attresurser, av
i syfte förbättra skattekontrollen. Se l995/96:l97 17att prop. s.
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förslagvårauppkommaocksåkommerKostnader att omom
ocksåTill detta kommergenomförs.punktskattekonlrollregistret m.m.

skatteförvaltningen,underrättelseenhet inomkostnader för somen
samordnasmöjligtvis kan dettadygnetruntbemarming;sannolikt kräver

GTS.USC inomverksamhetenmed
kan bedöma,såvittslag kommer,skissatorganisationEn ovanav

125åtminstone 100motsvarandepersonalkostnaderinnebäraatt -
Viutrustningkostnader fördetta kommerårsarbetskrafter. Till m.m.

finansieraskostnaderna kande nämndabedömakan inte genomom
ytterligareellereffektiviseringarochomfördelningar resurserom

skatteförvaltningen.behöver tillföras
punktskattekontroll-imedverkaTullverketskallvåra förslagEnligt

tillvararationelltdetAnledningenverksamheten. att taärär att
Skatteförvalt-kontrolleravseende fysiskakompetensTullverkets m.m.

kanTullverketkontrollverksamheten;ansvarig förformelltningen är
Deträkning.beskattningsmyndighetensförkontrollernamedverka i

överenskommaTullverketochskatteförvalmingenbör ankomma att
fördelas.skalloch kostnaderarbetsuppgifterhur

KustbevakningenochpolismyndighetinnebärförslagVåra även att
vissaföreslåsVidarepunktskattekontrollema.vidskall biträda

ochåklagarepolis,arbete förmedförakanstraffbestämmelser som
dock intetordeåliggandenOmfattningen dessadomstolar.allmänna av

nuvarande anslag.förfinansieras inomde kanbli större än att ramen
förvaltningsdomstolamaallmännamedför vidare deFörslagen att

i dagmåltyper. DettillförsDalarnas län ärisärskilt Länsrätten nya--
kanmåltillströmningenhurnågonsvårt över storgöraatt prognos

medföra tordekanmerkostnad förslageneventuellatänkas bli. Den som
för deanslagetomfördelningfinansierasdock kunna avgenom

förvaltningsdomstolama.allmänna
skatte-omhändertagande,alltbeträffande framförVåra förslag

ochför förvaringkostnadervissaskatteförverkande innebärochbeslag
ivåra förslagdock enligtskallkostnaderförsäljning Dessam.m.

enskilda.bestridashuvudsak av

handeltillfälligIdentitetskontroll ochl8.2.2

skattemyndighetemassyftar tilllämnarförslagDe göraattsom
avgifterochskatterberördakontrollverksamhet beträffande mer

någrainte innebäroch då dedärförkaneffektiv. Förslagen nya-
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åligganden för myndigheterna medföra såväl kostnadsbesparingar-
skatteintäkter.störresom

Förslagen medför vidare de allmänna förvaltningsdomstolamaatt
tillförs målgrupp, nämligen beträffande platsupplåtarensen ny
kontrollavgift. Den ökning måltillströmningen detta innebärav som
torde dock marginell. Kostnaden torde kunna finansieras inomvara

för befintliga anslag.ramen

18.3 Ikraftträdande

föreslagnaDe bestämmelserna punktskattekontroll, identitetskon-om
troll och tillfällig handel torde kunna träda i kraft den juli1 1998. De
flesta bestämmelserna torde kunna tillämpas omedelbart efter ikraftträ-
dandet med följande undantag. I samband med den föreslagnaatt av oss
lagen punktskattekontroll avseende alkoholvaror, tobaksvarorom m.m.
och mineraloljeprodukter träder i kraft upphävs transportkontrollagen.
Den upphävda lagen skall dock gälla frågai kontroll- åtgärdom som
har påbörjats före ikraftträdandet den lagen i frågasamtav nya om
ärende transporttillägg hänförligt till kontrollåtgärdärom som som

Ävenpåbörjats före ikraftträdandet den lagen. beträffandeav nya
inregränslagen skall tidigare bestämmelser gälla kontrollåt-avseende de
gärder påbörjats innan ändringarna i kraft.trädde Vidare skallsom
beträffande ändringarna i 10 kap. LSE tidigare bestämmelser gälla
beträffande kontrollåtgärder påbörjats innan ändringarna trädde isom
kraft. Slutligen skall beträffande privatinförsellagen de tidigare
bestämmelserna tillämpas beträffande införsel gjorts innan lagensom
trädde i kraft.

18.4 De generella direktiven

Regeringen beslutade den l0 juni 1996 direktiv till samtligaatt ge
kommittéer och särskilda utredare redovisa konsekvenser föratt
brottsligheten och arbetetl.det brottsförebyggande direktivenI anges
bl.a. alla förslag läggs fram skall föregås analys ochatt som av en

1 dir.Se 1996:49.
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och detbrottsligheteneffekternaredovisninginnehålla aven
brottsförebyggande arbetet.

strategi förregeringensdel iarbetevårtSom tidigare ärnämnts en
brottslighetenl.ekonomiskadenåtgärder mot

tillmöjligheternaförbättrasyftar tilli del AförslagVåra att
Förslagenpunktskatteområdet.indrivningpunktskattekontroll och

förbefogenheterbetydligt bättreleda tillgenomförs,dekommer, attom
samverkanförslagetinnefattarbeskattningsmyndigheten. Dessutom

Kustbevakningen.ochpolismyndighetertullmyndigheter,med
tillledasannoliktskattekontroll kommer attävenEffektivare att

punktskatteplik-hanteringenmedi sambandskattebrottslighet avm.m.
ocksåtordeeffekternapreventivaförväntadeupptäcks. Detiga varor

beträffandeskatteflyktbeträffandebaragenomslag inte ävenutan
tillförslagvissalämnatTill detta kommerskattebrottslighet. ävenatt

således iförslagvåratordeSammantagetsanktioner.straffrättsliga
ekonomiskbekämpningeffektivareleda tillförlängningen aven

brottslighet.
Även tillfälligoch kontrollidentitetskontrolli delförslagen B avom

Även tordehärskattekontroll.effektivaretillhandel syftar enen
brottslighetekononomisktillskattekontroll kunna ledaeffektivare att

upptäcks.
ochkommittéersamtligadirektiv tillgivitRegeringen har även

jämställd-effekterförslagsbeskriva lämnadeutredaresärskilda att
regionalpolitiken3. påverkaruppfattninghetspolitikenz vårEnligtoch

områden.förslag inte dessavåra

1 1996/9749 19.ochs.l8skrivelser 1994/951217regeringensSe s.
2 dir. 1994: 124.Se
3 dir. 1992:50.Se
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Del A

Författningskommentarer
förslagenbeträffande om

punktskattekontroll m.m.

till lagFörslaget om

punktskattekontroll m.m.

tobaksvaroralkoholvaror,avseende
eproduktermineraloljoch

1 kap.

1§

skalltillämpningsområde. LagenlagensparagrafenI varaanges
punktskattekontrolldenbeträffandeenbarttillämplig avsersom

flestacirkulationsdirektivet. Deomfattashanteringsådan avavsom
svenskiinförtstidigareharbestämmelsercirkulationsdirektivets
styckeandraparagrafensLSE. ILAS ochLTS,ilagstiftning

hanteringyrkesmässigbeträffandetillämpliglagenpreciseras äratt
punktskatteplikti-distansförsäljningpunktskattepliktiga avvaror,av

punktskattepliktigaprivatbrukförinförsel varorsamt avga varor
skälfunnitharkap. Vii 13 attinskränkningmed den angessom

distansförsäljningbeträffandetillämpasskalllagenförtydliga att
yrkesmässiginnebärsigoch förförsäljningsfomi idennatrots att

föremåldistansförsäljning ärtill dettaanledningenhantering; är att
Skillnadencirkulationsdirektivet. motisärskild regleringför en

, punktskatteplikti-såsomhantering,yrkesmässig transporter avannan
distansförsäljningvidskatteupplag,mellan är mottagarenattvarorga

privatperson.ofta är en

2§

tobaksva-punktskattepliktigdefinieras begreppenparagrafenI vara,
mineraloljeprodukt.ochalkoholvarara,
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Begreppet punktskattepliktig används i lagen ettvara som
samlingsbegrepp för sådan tobaksvara, alkoholvara och mineral-
oljeprodukt omfattas cirkulationsdirektivet. Med tobaksvarasom av

i sin sådana i l andra styckettur § LTS, detavses varor som anges
vill cigarretter, cigarrer, cigarrillersäga och röktobak hänförs tillsom

2402 och 2403 i den kombinerade nomenklaturen enligt förord-nr
ningen EEG 2658/87. alkoholvaraMed sådanavses vara som

i 2-6 LAS.§§ Dessa öl, vin och andra jästaär drycker,anges varor
mellanklassprodukter etylalkohol; till etylalkohol räknas såvälsamt
spritdrycker alkohol, exempelvis sådan alkohol ingårsom annan som
i parfymer, denaturering inte skett. Med spritdryck iom avses
huvudsak drycker med alkoholhalt överstiger 22 volympro-en som

Med mineraloljeproduktcent. i l kap. 3 §avses vara som anges a
LSE. Detta bl.a. bensin, eldningsolja ochär dieselbrännolja.

3§

I paragrafen definieras begreppen handling, ledsagardokument och
bevis ställd säkerhet.om

handlingBegreppet har utformats med förebild i tvångsätgärds-
lagen. En handling således framställning i skriftär eller bild samten
upptagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattassättannatsom
endast med tekniskt hjälpmedel.

ledsagardokumentBegreppen bevisoch ställd säkerhet harom
innebörd de har i cirkulationsdirektivet. ledsagardo-Ettsamma som

kument således sådantär avsändaren dokumentett upprättatav som
enligt artikel 18.1 i cirkulationsdirektivet skall åtfölja alla punkt-
skattepliktiga flyttas mellan medlemsstater under skat-varor som
teuppskov. I de fall inte godkänd lagerhavare god-mottagaren är
känd upplagshavare eller näringsidkare med punktskatteregistrering
registrerad varumottagare måste enligt artikel cirkulations-18.3 i
direktivet ledsagardokumentet åtföljas dokument intygarettav som

punktskatt har erlagts i destinationsmedlemsstatenatt eller någotatt
förfarande för uppbörd punktskatter harannat följts i överens-av

stämmelse med de villkor fastställts destinationsmedlems-som av
behöriga myndigheter.staternas Detta dokument bevisär ettsenare

ställd säkerhet.om

4§

I paragrafen definieras begreppen transportmedel, fordon, fartyg,
luftfartyg, förare och befälhavare.
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församlingsbegreppanvändstransportmedelBegreppet ettsom
och tåg.luftfartygfartyg,fordon,

från 2fordon hämtats §har vägtra-begreppetUtformningen av
enligt dennafordonmotordrivetMedfikkungörelsen. senareavses

dockmedförsettframdrivandeförparagraf fordon motor,ärsom
cykel.till Etthänförarullstolsådan eldriven ärflygplan eller attsom

förinrättatfordonparagraf ärenligtsläpfordon ettär somsamma
förochmotorredskaptraktor ellertill bil, avsettkoppling person-

bilen,drivandeföranordningbäraeller förgodsbefordraneller att av
innefattarterrrängfordonmotorredskapet. Begreppettraktorn eller

tillefterfordonterrängsläp. Ett är ettterrängmotorfordonsåväl som
fordonkopplatterrängmotorfordonmotorredskap ellerbil, traktor,

terrängsläp.släpfordon ellerinte ärsom
från l §fartyg har hämtatsbegeppetUtformningen av

1986:300.ordningensjötrafikför-
farkostvarjeomfattaluftfartygBegreppet är attavsett som

tordeBegreppetlufttransporter.föranvändaskanelleranvänds
luftfarts-omfattasluftfartygbl.a. sådanainbegripahärmed avsom

lagen.definierats i dendock inteluftfartyg harlagen; begreppet
styckefjärdeparagrafensframgårförareBegreppet avavser som

samlingsnamnbefälhavaremedan begreppet ärfordon, ettförare av
Ombordtågbefalhavare.luftfartygochfartygför befälhavare samt

och körandetloketsjälvaförlokförarentåg harpå ansvaret avett
tågetförövergripandedettågbefälhavaren hartåget, medan ansvaret

tågbefälhava-likställalämpligtfunnit detdärföri övrigt. Vi har att
luftfartyg.ochfartygbefälhavaremedlokföraren,inteochren,

5§

flygplats.och allmänplatsenskilddefinieras begreppenparagrafenI
förharplatsoffentlig attbegrepp använtsOrdningslagens

plats.enskild Vad ärskall attvadavgränsa somanses varasom
platsEnskildavsnitt 5.7.iangivetplats finnsoffentligbetrakta som

enligtoffentliginteparagrafen markidefinitionen ärenligtär som
ellerparkeringsplatsträdgård,ochordnings-lagen utgör annansom

ellerförplatsellerupplagsplatsfordon,uppställningsplats för av
pålastning av varor.

bruk. Dennaför allmäntflygplats flygplatsallmänMed avses
luftfartslagen.från kap. 4hämtats 6 §definition har

ivadstycket skallframgår tredjeSom 5 sägs§ oavsett somav
inteflygplatseroch allmännabangårdarförsta områdenstycket

enskild platsbestämmelsernaSyftet medenskild plats. omanses vara
risken för.därsådana platsertransportkontrollerkringgärdaär att
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intrång i enskildas skydd för privatliv kan med särskildastorvara
rättssäkerhetsgarantier i form domstolsprövning. Enligt vårav
uppfattning innebär transportkontroll utförs på områdenen som
bangårdar och allmänna flygplatser inte någon risk för intrångstörre
i enskildas integritet andra transportkontroller;än vi därför attanser
det inte föreligger något behov särskilda rättssäkerhetsgarantierav
beträffande dessa kontroller.

6§

I paragrafen definieras vad med begreppet skattskyldigsom avses
dels vid yrkesmässig hantering punktskattepliktiga ochav varor
distansförsäljning sådana dels vid införsel för privat brukav varor,

punkt-skattepliktiga alkholdrycker eller tobaksvaror. I paragrafenav
hänvisas till 9 första§ stycket 1 5 och 27 LTS, 8 första§ § stycket-
1 5 och 7 26 LAS, kap.l§ 4 första stycketsamt § l 5 7 ochsamt- -
8 2 LSE§ till privatinförsellagen.samt samt

7§

l första stycket i denna paragraf definieras begreppet beskattnings-
myndighet. beskattningsmyndighetMed Skattemyndigheten iavses
Dalarnas län, den skattemyndighet beskattningsmyndighetärsom
enligt 1 kap. 5 1 LPP.§

I andra stycket i paragrafen länsrättmed länsrät-attanges avses
i Dalarnas län. Eftersom Skattemyndighetenten i Dalarnas län är

beskattningsmyndighet följer det forumreglema den länsrättattav
skall beskattningsmyndighetensöverpröva beslut och fattasom

beslut undantagande handlingar länsrätten i Dalarnasärom av m.m.
län. Med hänsyn till våra förslag andra myndigheter skallattom
medverka i beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet har
dock det nödvändigt klargöraansett länsrätten i Dalarnasatt attvara
län forum; olikaär tolkningsproblemrätt skulle kunna uppstå.annars
Det sagda innebär givetvis belastning för länsrätten i Dalarnas län.en
Som framgår kap.12 8 har§ länsrätten dock möjlighetav att
överlämna mål till länsrätt se vidare avsnitt l3.5.5.annan

8§

I paragrafen finns proportionalitetsbestämmelse. Denna beskrivsen
i den allmänna motiveringen i kapitel Vidare i våra övervägan-ges
den i kapitel 5-14 exempel hur bestämmelsen tänkt tilläm-är att
pas.
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får fattasendaståtgärdbeslutbestämmelsenl omatt omanges
övrigtiellerintrångdetåtgärdenskälen för uppväger sommen

åtgärdberörsenskildaAllaför enskild.innebäråtgärden av ensom
vidsåledesinnebärbestämmelsen. Den attskyddasskall manav
hosintressenbeaktamåstetransportkontrollbeslutexempelvis ett om

befälhavaren,föraren,hosintressensåsomberörda,olikaflera
propoitiona-innebärSjälvklarttransportföretag.ochmedpassagerare

tvåmellanvaletimyndighetemaocksålitetsbestämmelsen att
ingripandeminstenskildedenfördenanvändaåtgärder skall

genomförasyftet,bakomliggandedet attåtgärden, t.ex. enom
intedärigenomskatteindrivningen,säkrapunktskattekontroll eller

försvåras.förfelas eller

9-12§§

mellangränsdragningenbestämmelserfinnsparagrafemaI om
vidbrukprivatförinförselochanvändningyrkesmässigförinförsel

lagen.tillämpningen av
beskattningsmyndighetenomständighetervissaI 10 § somanges

gjortsinförselhuruvidabedömningentill vidhänsynalltid skall ta av
bruk. Deprivatförellerhanteringyrkesmässigförinom ramen

omständigheteromständigheternauppräknade är somsamma
fastställandetvidtillhänsynmåstemedlemsstaterna omavta

enligtbrukkommersielltavsedda förpunktskattepliktiga ärvaror
inneha-gällerVadcirkulationsdirektivet.stycket iförstaartikel 9.2

partihandel-innehavexempelviskommersiella tordestatus avvarens
kommersiellfrågadettydaalkohollagen ärstillstånd enligt att om

juridiskinförselntolkningsdata görsviktigaAndra ärinförsel. avom
näringsverk-bedrivernågoninförselneller görs somavomperson

mineraloljeprodukterellertobaksvaroralkoholvaror,samhet där
skallmineraloljeproduktergällerdetanvänds. När transporter av

dessahuriakttas;farligt gods ävenbestämmelser transport avom
bedömagällerdetkaniakttagits när attbestämmelser vägas

kaninnehavetförskäletBeträffandekommersiell varornastatus. av
familje-firaskallhanexempelvis störreenskildeden att enuppge

alkoholdryckerkvantiteter attinförskaffatoch därförhögtid större av
införseltillställning;privatfamiljefest elleranvändas annanenen

exempelvisprivatanvändasskallalkoholdrycker ensomav
härvidmåsteMyndighetenprivatinförsel.femtioårsfest utgör

enskildesi dentrovärdighetenbedömningnaturligtvis göra aven
omständigheterna.övrigamed dedessauppgifter och väga samman

presumtions-särskildainförseln finnsomfattningendet gällerNär av
referensnivåerdeharparagraferdessaloch 12 §§.regler i ll
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beträffande tobaksvaror och alkoholdrycker i artikel 9.2som anges
andra stycket i cirkulationsdirektivet tagits in; införseln översti-om

de angivna nivåerna presumtionen detär fråga yrkes-ger äratt om
mässig införsel. Vad med tobaksvaror och alkoholvarorsom avses
behandlas i författningskommentaren till kap.1 2 Vid bedömning-

enligt 11 och 12 skall§§ varje varuslag behandlas för sig;en om en
samtidigt för 20 liter spritdrycker och liter20 ölperson är

presumtionen således införseln spritdrycker kommersiellatt av avser
användning, införseln öl för privat bruk.att ärmen av

Bestämmelserna kommenteras i avsnitt l4.2.4.

13-15§§

Iparagrafema finns bestämmelser undantagande handling frånom av
granskning. Bestämmelserna har i huvudsak utformats i enlighet med
motsvarande bestämmelser i b1.a. taxeringslagen.

l 9 kap. 2 bl.a.§ beslut undantagande handlingattanges om av
fattas länsrätt. I kap.12 och5 finns6 bestämmelser§§av om
handläggningen i domstol mål beträffande undantagandeav av
handling.

v16.§

I paragrafens första stycke endast de tekniska hjälpmedelsägs ochatt
sökbegrepp behövs för tillgodose ändamålet med åtgärdenattsom
får användas vid granskning upptagning för automatisk databe-av
handling. Vidare granskningensägs inte får genomförasatt via
telenät. Bestämmelsen har utfomiats med förebild i revisionsbestäm-
melsema, exempelvis 3 kap. 12 tredje§ stycket taxeringslagen.se
Bestämmelsen granskning upptagning inte får skeatt via telenätav
innebär exempelvis granskningen inte får skeatt on-linegenom en
kontakt databas där uppgifter basenmot granskas skärmen ur en
via modemuppkoppling. Enligt vår uppfattningen är även en
filöverföring för granskning förbjuden enligt bestämmelsen;senare
ñlöverföringen får inledande åtgärd i granskningsarbetet.ses som en

Däremot hindrar bestämmelsen inte uppgifter skrivits påatt utsom
faxas eller telefon diskuterar uppgifteratt hämtadepapper man per

från upptagning för automatisk databehandling meden en annan
behörig tjänsteman; bestämmelsen sikte endast granskningtar av

för automatisk databehandling.upptagning
Av paragrafens andra stycke framgår bestämmelserna i 2 4att -

och 6 lagen 1987:1231 automatisk databehandling vidom
taxeringsrevision skall tillämpas vid eftersökning, granskningm.m.
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databehandlingupptagning för automatiskoch omhändertagande av
nyssnämnda lag stadgasenligt föreslagna lagen. I 2den § attav oss

otillbörligt intrång igranskning personregister inte får leda tillav
registrerads Enligt första stycket lagpersonliga integritet. 3 § samma

granskning sker medDatainspektionen tillsynutövar över att som
intrånghjälp automatisk databehandling inte medför otillbörligtav

i och datalagen skallpersonlig integritet; andra stycket 1615 §§
härvid. i paragraf skall dentillämpas Enligt andra stycket samma

uppgifterverkställer revisionen lämna Datainspektionen de omsom
automatiska inspektionen begär för sinden databehandlingen som

frågatillsyn. Enligt lag får Datainspektionen i4 § omsamma
granskning, i mån för förebygga risk för otillbör-den det behövs att

föreskrifter i särskilda fallligt intrång i personlig integritet, meddela
beträffande utförandet automatiska databehandlingen, dendenav
tekniska använd-utrustningen, bearbetning, utlämnande eller annan

personuppgifterning personuppgifter, bevarande och gallring avav
kontroll och säkerhet. första stycket lag finnsI 6 §samt ensamma

ochbestämmelse överklagande; den har beslutat revisionom omsom
den hos vilken revisionen sker får överklaga Datainspektionens
beslut fårenligt lagen hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare
Justitiekanslern föra intressen.talan för till allmännaatt ta vara
Enligt lagenandra stycket i paragraf gäller beslut enligtsamma
omedelbart inte i beslutet. 1996/972100lannatom anges prop.-
föreslås ordet automatisk databe-i 3 och 6 lagenrevisionatt om
handling vid taxeringsrevision skall med ordetersättasmm.
granskning.

kap.2

I kapitel finns bestämmelser och lokalkontroller.2 transport-om
Vissa bestämmelserna transportkontroll helt delvisellerärav om

bådetillämpliga vad beträffar yrkesmässig hantering punktskatte-av
pliktiga distansförsäljning och vad beträffar införsel församtvaror
privat bruk punktskattepliktiga Av bestämmelserna i 13av varor.
kap. avseende alkohol- och tobaksvaror och avseende6 l 13 1§ §
mineraloljeprodulder framgår vilka bestämmelser gällerävensom
införsel för privat bruk; i kap. finns vidare13 1-5 vissa generella
bestämmelser avseende införsel för privat bruk. Bestämmelsema i l
kap. 9 12 beträffande gränsdragningen mellan införsel för-
yrkesmässig användning och införsel för privat bruk givetvisär av
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betydelse myndighetenstor när skall ställning till vilka kontrollåt-ta
gärder skall vidtas.som

1§

I denna paragraf hur punktskattekontroll enligt lagen fåranges
genomföras; punktskattekontroll enligt lagen får göras genom
transportkontroll eller lokalkontroll.

I andra stycket erinras två kontrollinstitut kanom sägassom vara
kopplade till bestämmelserna och lokalkontroller,transport-om
nämligen omhändertagande se kap.3 l-5 §§ och särskilda kontroll-
befogenheter se kap.4 l §; den sistnämnda kontrollbefogenheten
kan dock användas direktäven samband medutan ellertransport-
lokalkontroller.

2§

Iparagrafen i vilka fall måste åtföljastransport ledsagar-anges en av
dokument och i förekommande fall bevis ställd säkerhet. Närom
punktskattepliktiga förflyttas under det förfarande skatte-medvaror
uppskov fastställts cirkulationsdirektivet suspensions-som genom
ordningen skall ledsagardokument och i förekommande fall bevis

ställd säkerhet medfölja jämför med kommentarenom transporten
till kap.l 3 §. Vi har valt knyta direkt till cirkulationsdirekti-att an

och inte till LTS, LASvet och LSE eftersom de relevanta bestäm-
melserna i dessa lagar enligt uppgift från tillämpare har givit upphov
till vissa tolkningsproblem beträffande vilka fårtransporter som
kontrolleras.

3§

Av paragrafens första mening framgår transportkontroller fåratt
genomföras dels beträffande pågående dels då på-,transporter, varor

eller omlastas i direkt anslutning tillav- Begreppettransport.
pågående innefattar ocksåtransport kortare uppehåll, exempel-som
vis chaufförens lunchrast. Vad beträffar kontroller då på-,varor av-
eller omlastas den typiska situationenär underatt varorna en

bytertransport transportmedel, det skall också möjligtmen attvara
företa transportkontroll lastas inär börjanen varorna av en

eller i slutettransport transport.av av en
Rätten företa transportkontrolleratt har inte begränsats till visst

kontrollertransportsätt; får således oberoendegöras transportsätt.av
Denna bestämmelse skall dock läsas tillsammans med kap.2 5 § och
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befälhava-förares ellerbestämmelserinnehåller9 kap. ll omsom
befogen-myndighetsanmaningskyldighet samtatt stanna omres

framgårbestämmelsernämndaanmaning Avhet attatt stanna.att ge
kananmaninginleds medtransportkontroll görasatt stannasom

fartygfordon ochbegreppenbeträffande fordon och fartygendast
definitionluftfartyg seTransportkontrolldefinieras i kap. §.1 4 av

ellerpå-medsambandendast ikap. kan såledesi 4 §l göras av-,
samband meditåg kanomlastning. Transportkontroll göras av-,av

ellervid stationdå tåget står stillaomlastning ellerpå- eller annan
kontrollennågot hindrarhelleranhaltspunkt. finns inteDet attsom

praktisktlämpligt ochfärd dettaombord tåget under ärgörs om
trafiksäkerheten integivetvisFörutsättningen dockmöjligt. är att

riskeras.
måsteomhändertagandeframgår beslutkap.Av 3 § 33 att om

yrkesmässigtföranvändstransportmedelfattas för attatt som
avgångstidordinariesåskall kvarhållasbefordra attpassagerare

möjligheter-fall begränsakan i vissainte kan hållas. stadgandeDetta
på- eller omlast-medi sambandtransportkontrollföretaatt av-,na
genomföras medsådana fallkontroll ikan erforderligsjälvklartning;

omhändertagandebeslut.stöd ettav
transportkontrollfårparagrafens meningandra ävenEnligt

enskild plats definieras ienskild plats. Begreppetgenomföras
endastgenomförasplats får§.Transportkontroll enskildkap.l 5

punktskattekontrollbehövliggenomförainte möjligtdet är attom
tvångsåtgärdslagen.i LPP ellerrevisionsbestämrnelsemamed stöd av

beträffandegällerbeslutbehörighetreglerSärskilda transport-om
kap. och 3 §§.enskild plats 9 lkontroller se

4§

kontrollbefogenheterbeskattningsmyndighetensI paragrafen anges
låda,undersökafår såledesMyndighetentransportkontroll.vid en

tank ellercontainertransportmedel,utrymmeibehållare eller annat
förvaras underkanpunktskattepliktigtransporthjälpmedel där vara

mineral-ellertobaksvaroralkohol- ochdärAllatransport. utrymmen
undersökas ochfårunderoljeprodukter kan förvaras transporten

för sittenskild använderhandresgodsockså sådantsåledes som
del.avsnitt i dennabruk 58.12privata se även

olikarransporthjälpmedel täckaBegreppet sortersär attavsett
punktskatteplik-för frakten deforslingsredskap konstruerats avsom

ochtiga somvarorna
ocheller tankcontainertransportmedel,inte är ett enen-
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inte kan emballage, behållare eller förvarings-ett ettanses vara en-
material.

Ett exempel vad kan transporthjälpmcdel ärettsom anses vara
lådorde eller ställningar parti vin fraktas i själva vinflaskor-ettsom

enzballage,däremot författningskommentarenär attna anse som se
till kap.3 2 §.

Myndigheten fär också eftersöka och granska ledsagardokument,
bevis ställd säkerhet och handlingarandra kanom som vara av
betydelse för beskattningen undersöka ochsamt ta prov varoma.

handling, ledsagardoltvzment bevis ställdochBegreppen om
säkerhet definieras i kap. Vidare får myndigheten vidl 3 §.
granskningen använda de tekniska hjälpmedel finns i transport-som
medlet. Härvid inte enbart tekniska hjälpmedel behövsdeavses som
för granskning upptagning för automatisk databehandling, utanav
alla tekniska hjälpmedel. Hjälpmedlet får dock självklart användas
endast det behövs för punktskattekontrollen och myndighetenom om
inte själv förfogar motsvarande hjälpmedel kan användasöver som
i stället; så fallet följatorde proportionalitetsbestämmelsenäratt av
i l kap. 8 Vid granskning upptagning för automatisk databe-av
handling kap.gäller kommentaren till den paragrafen.1 16 se Av§

kap. framgårl 13 enskild kan begära handling skall§ att att en
frånundantas granskning; bestämmelser undantagandeom av

handling finns också i kap. och kap. kap.l 14 15 9 2 12§§, § samt
och5 6 §§.

kap. finns packaI 2 8 enskilds skyldighet och§ att upp vara
lås angivna. kap. finns bestämmelserl 2 14 §öppna m.m. om

myndighets befogenhet lås Bestämmelseröppnaatt m.m. om
enskilds kostnadsanvar framgårfinns i kap. Av kap.48 8 § attm.m.

inte ersättning för har tagitsstaten utger prov som vara.
Frågor beträffande beskattningsmyndighetens kontrollbefogenhe-

vid transportkontroll behandlas bl.a. i avsnitten 5.8.6 ochter m.m.
5.8. 12.

5§

paragrafensI stadgas förares eller befälhavares skyldighet stannaatt
på anmaning. skall läsas i hop med kap.Lagrummet 9 ll § som
innehåller bestämmelser myndighetstjänstemans behörighet attom

anmaning kap.straffbestämmelsen i kap. 97 2 §att stanna, samtge
6-10 innehåller bestämmelser beskattningsmyndighetenssom om
samverkan med andra myndigheter.

Förare definitionse i kap. §-är skyldigl 4 att stanna
anmaning beskattningsmyndigheten,tjänsteman vidsom ges av
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skattemyndighet, tullmyndighet eller polismyndighet.annan
Befälhavare fartyg skyldig anmaningär att stanna som ges av

befälha-polisman eller tjänsteman vid Kustbevakningen begreppen
fartygoch definieras i kap. Vid jämförelse med kap.l 4 §. 9vare en

framgår förares skyldighet11 och befälhavares§ äratt att stanna
vidare utformad bestämmelserna tjänstemännens behörighetän om

anmaning. Att så fallet naturligt; kan inte rimligenär äratt ge man
kräva föraren skalleller befälhavaren då hanatt att stannaanmanas
kunna huruvida just den tjänstemannen har behörighetavgöra att ge
honom anmaning andra stycket framgårAv 7 kap. 2 §att stanna.en
dock straff inte följtskall ädömas den inte anmaningatt attsom en

tjänsteman inte behörigden givit anmaningenstanna attom som var
det.göra

tjänstemänDe anmaning skall självklartstannaattsom ger vara
unifonnerade sådant det tydligt framgår det frågasätt ärett att att

myndighetsutövning.om

6§

Paragrafen behandlar enskilds skyldighet legitimera sig eller påatt
godtagbart styrka sin identitet vid transportkontroll. Intesättannat

bara föraren eller befälhavaren medföljeroch skattskyldig som
skyldig identifiera sig; skyldigheten gällerärtransporten ävenatt

andra medföljer eller befinner sigtransportenpersoner som
enskild plats där transportkontroll Skyldigheten identifieragörs. att

harsig dock begränsats till åvila endast skäligatt person som
grund kan ha sådant samband med eller undersöktantas ett stannat
transportmedel, container, tank, transporthjälpmedel eller attvara
kännedom hans identitet kan betydelse för punktskatte-om vara av
kontrollen. Befälhavare hör naturligtvis normalt till denna person-
krets, det kan förekomma så fallet, exempelvisinte ärattmen om
transportkontrollen färja eller transportmedelgörs annaten som
yrkesmässigt fraktar andra transportmedel eller containrar. Den
skattskyldige den aktuella hör naturligtvis alltidägaresamt varans
till personkretsen. Detsamma torde gälla föraren, i fall detvart om
föreligger oklarheter beträffande innehållet i ledsagardokumentet
eller beträffande identiteten hos eller den skattskyldi-ägarevarornas

Även den under visst i sitt arbete har förett momentge. som ansvar
till exempel vid lastning, eller harden eller nyttjan-ägervaran, som

derätten till den enskilda plats där transportkontroll kan tillhöragörs,
personkretsen.

Bestämmelsen kopplad till straffbestämmelsen i kap.7 3 denär
bryter skyldigheten identifiera sig döms till penningbötermot attsom



Färfattningskommentar562 del A SOU 1997:86

beskattningsmyndigheten inte kunnat fastställa identiteten.genastom
Ett fastställa identitetensätt den enskildesatt medverkan kanutan

utnyttja tenninalåtkomsten till körkortsregistretatt förslagetsevara
till ändring i körkortsförordningen.

7§

I paragrafens första stycke föraren eller befälhavarenatt äranges
skyldig till föreskrivna ledsagardokument elleratt bevisattse om
ställd säkerhet följer med vid transportkontroll skalltransporten;
föraren eller befälhavaren också tillhandahålla beskattningsmyndig-

Begreppenheten dokumenten. förare och befälhavare definieras i l
kap. 4 och begreppen§ ledsagardokument och ställd säkerhet i 1
kap. 3

Det kan inträffa transportkontrollen genomförs ombordatt en
bil- eller tågfärja eller tåg. Kontrollen gäller då de kanskeett
hundratals transportmedel, containrar eller tankar fraktas påsom
färjan eller tåget. Det inte rimligt ålägga befälhavarenattvore
färjan eller tåget någon skyldighet beträffande dokumenten för
ombordvarande I paragrafens andra styckettransporter. därföranges

skyldigheten enligt första stycketatt inte gäller befälhavare
transportmedel i yrkesmässig trafik befordrar andra transportme-som
del, containrar eller tankar. Det bör understrykas detta undantagatt
gäller enbart befälhavare; förare, exempelvis lastbilschaufför, ären
givetvis skyldig medföra föreskrivna dokument hansatt även om
transportmedel används för yrkesmässigt befordra containeratt en
eller tank. Självklart varje förare transportmedelen ettansvarar av
för erforderlig dokumentation finnsatt transportmedletäven när
fraktas exempelvis bilfärja.en

8§

I paragrafens första stycke vissa de skyldigheteranges av som
enskild har vid transportkontroller. Förare eller befälhavare samt

till skallägare kontrolleras skall för denvara som transportansvara
behövs för punktskattekontrollen förav vara som samt ansvara

uppackning och återinpackning Vidare enligt andraärav vara.
stycket förare, befälhavare, till eller enskild platsägare ellervara
nyttjanderättshavare till enskild plats i förekommande fall skyldig att

transportmedel, container,öppna tank eller transporthjälpmedel, som
låst eller tillslutitsär första punkten ochsätt beredaannat

myndighet tillträde till enskild plats andra punkten.
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Av tredje stycket framgår skyldighet enligt första stycket latt
låda,gäller behållare eller finns iäven annat utrymme transport-som

medel, container, tank eller transporthjälpmedel eller enskild
plats.

Det skulle orimligt ålägga enskild skyldighet vidta deatt attvara
åtgärdernanämnda beträffande sådant eller sådanutrymmeovan

egendom han inte förfogar Därför stadgas i fjärde stycketöver.som
paragrafeni skyldighet enligt andra stycket gäller endast i denlatt

utsträckning enskild förfogar den i punkten nämndaöversom
Vidare stadgas i stycket skyldighet enligt andraegendomen. att

stycket 2 gäller endast för enskild förfogar den enskildaövrsom
Slutligenplatsen. stadgas skyldighet beträffande låda, behållareatt

eller gäller endast den förfogar dem. Detöverannat utrymme som
sagda innebär exempelvis chaufför inte kan åläggas öppnaatt atten
låsta transportmedel det han självänannatutrymmen ansvarar
för. heller kanInte till enskild plats, parkerings-ägaren t.ex.en en
plats, åläggas bereda beskattningsmyndigheten tillträdeänannat att
till platsen, det inte omständigheterna framgår han ävenattom av

exempelvis för eller flera parkerade fordon.ettansvarar
Enskild åtgärder paragrafenansvarig för de iär nämnsatt som

vidtas, sig han vidtar myndighetendem själv eller det.görvare om
skallBestämmelsen läsas i hop med bestämmelserna kostnadsan-om

i kapitel och beträffande8 bestämmelsen i kap. beskatt-2 14 §svar
ningsmyndighetens befogenhet bereda sig tillträde till ochatt
försegla Jämför författningskommentarenmedävenutrymmen m.m.
till 2 kap. 13 innehåller motsvarande reglering för lokal-§ som en
kontroller.

9§

I paragrafen för lokalkontroll får företas. Dennäranges ramarna
första förutsättningen det finns skälig anledningär anta attatt att
punktskatten beträffande eftersöka betaladde vill inte ärvaror man
i Sverige eller laga ordning säkerhet beträffandei ställdatt varorna
saknas eller inte kan infrias jämför med förutsättningarna för
skattebeslag och skatteförverkande i kap. och andra3 6 8 §§. Den
förutsättningen det inte möjligt genomföra behövligär äratt att
punktskattekontroll ellermed stöd revisionsbestämmelsema i LPPav
tvångsåtgärdslagen. förutsättningar måste såledesDessa vara
uppfyllda för lokalkontroll skall genomföras; dessutomatt en
måste förutsättningarna i uppfyllda.10 § vara

I kap. och beslutsbehörighet9 l 3 finns bestämmelser om
beträffande bl.a. lokalkontroller.
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10§

I paragrafen lokalkontroll får företas. Lokalkontroll fåranges var
således företas i lokal på därtill hörande enskild platssamt se
definition i 1 kap. 5 § hör till lokalen, det finns skäligsom om
anledning punktskattepliktigaatt yrkesmässigtanta att tasvaror

avsänds, tillverkas, bearbetas eller förvarasemot, där. Det skall
således fråga kontroll yrkesmässig hantering punkt-vara om av av
skattepliktiga anförts i den allmänna motiveringen sevaror; som
avsnitten l4.2.7.6 och 14.2.8.2 skall lokalkontroller inte användas
för kontroll införsel för privat bruk.av

Skälig anledning punktskattepliktiga yrkesmäs-att anta att varor
avsänds, tillverkas,sigt bearbetas eller förvarastas emot, platsen

föreligger givetvis myndigheten punktskattepliktigasettom varor
dit ellertransporteras myndigheten har fått information detom om

bedöms trovärdig. Det torde dock räcka myndighetensom attvara
exempelvis utnyttjande sina i 4 kap. 1 angivna§ spanings-genom av
liknande befogenheter fått vetskap platsen i fråga brukarattom
användas för något de nämnda ändamålen. Begreppetav ovan
förvaras har i stället för lagra föranvänts det skall framgå detatt att
kan fråga kortare tidsperiod; kanske förvaras ivara om en varorna en
lokal i avvaktan på omlastning före fortsatt kanDet finnastransport.
skäl i detta sammanhang påpeka transportkontrollatt visserligenatt
får företas enskildpå plats,även det så fort det frågaatt ärmen om
kontroll lokal bestämmelsernai lokalkontrollär skallen om som
tillämpas. Om lastbil körts i skall således bestämmel-etten garage

lokalkontroll tillämpas och inte bestämmelsernaserna om om
transportkontroll på enskild plats. Vid lokalkontroll exempelvisen
i f°ar beskattningsmyndighetenett givetvis undersökaävengarage
transportmedel finns där, kap.2 11som se

11§

I paragrafen vilka kontrollbefogenheter beskattningsmyndig-anges
heten har vid lokalkontroller. Befogenhetema huvudsakligenär
desamma vid transportkontroller se författningskommentarensom
till kap.2 4 §. Bestämmelsemai kap.1 13 kap.-15 9 och§§, 2 § 12
kap. 5 och 6 beträffande§§ undantagande handling gäller ävenav
granskning handlingar vid lokalkontroller. Vidare gäller bestäm-av
melserna i kap.8 beträffande kostnadsansvar m.m.

Eftersom beskattningsmyndigheten vid lokalkontroll fåräven
granska handlingar, har i paragrafen intagits bestämmelse atten om
myndigheten härvid får använda tekniskt hjälpmedel finns isom
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lokalen. Bestämmelsen skall läsas i hop med kap.l 16 se§
kommentaren till den paragrafen.

12§

I paragrafen den befinner sig plats där lokalkontrollattanges som
skyldig beskattningsmyndighetens begäran legitimeragörs är att

sig eller godtagbart sin identitet; skyldighetenstyrkasättannat
åvilar dock bara skälig grund kan ha sådantantas ettperson som
samband med kontrollerad kännedom hans identitet kanattvara om

betydelse för punktskattekontrollen. Bestämmelsen harvara av som
utformats i enlighet med det förslag till bestämmelsersynes om

identitetskontroll ochlämnar i kapitel 16 är avsett attsom som
gälla på hela skatteornrådet.

Varans och under visst i sittägare ett momentpersoner som
arbete har för hatorde sådant samband medett attansvar varan varan
kännedom hans identitet kan betydelse för punktskatte-om vara av
kontrollen. Om fortfarande befinner sig under kantransportvarorna

chaufförens eller befalhavarens identitettransportörens, vara av
Ävenbetydelse jämför författningskommentaren till kap.2 6 §.

identiteten hos den eller har till lokalennyttj anderätten därägersom
kontrollen och sådan ställföreträdare kangörs persons vara av
betydelse.

13§

paragrafenI vissa skyldigheterde enskild har vidanges av som
lokalkontroller. Den eller har nyttjanderätten till den platsägersom

lokalkontrolldär eller till skall kontrolleras skallgörs ägare vara som
Ägarenför uppackning och återinpackning tillansvara av varan.

punktskattepliktig påträffas också ansvarig för denärvara som
behövs för punktskattekontrollen. Vidare skalltransport av vara som

enligt andra stycket i paragrafen den eller innehar nyttjan-ägersom
derätten till den plats där lokalkontroll eller tillgörs ägare vara som
skall kontrolleras i förekommande fall transportmedel,öppna
container, tank eller transporthjälpmedel låst eller harärsom
tillslutits han skall också bereda myndigheten tillträdesätt;annat

lokaltill eller enskild plats. Skyldigheten eller låsaöppnaatt upp
gäller lådor, behållare eller finns iäven annat utrymme tran-som
sportmedel, container, Enskild således ansvarig föräretc. att
åtgärderna vidtas, sig han vidtar dem själv eller myndig-vare om
heten det. Bestämmelsen skall läsas i hop med bestämmelsernagör

kostnadsansvar i 8 kap. och bestämmelsen i kap.2 14 beträf-§om
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fande beskattningsmyndighetens befogenhet bereda sig tillträdeatt
till och försegla utrymmen.

skulle orimligt ålägga enskild skyldighet vidta deDet attattvara
sådannämnda åtgärderna beträffande sådant ellerutrymmeovan

egendom han inte förfogar Därför stadgas i fjärde stycketöver.som
paragrafen gäller endast i deni skyldighet enligt andra stycket latt

punktenutsträckning enskild förfogar den i nämndaöversom
skyldighet enligt andra stycket gäller endastegendomen 2samt att

enskildaför enskild förfogar lokalen eller den platsen.översom
ellerSlutligen skyldighet beträffande låda, behållarestadgas att
Somandra enskild förfogar dem.gäller endast överutrymmen som

innehålleri kommentaren till kap. 8 motsvarande2nämnts som
bestämmelser beträffande transportkontroller, kan exempelvis en

någotchaufför inte åläggas skyldighet låsta påöppna utrymmenatt
transportmedel det han själv har för. detNäränannat ansvarsom

kangäller i lokal eller till lokalen hörande enskild platsutrymme
förfoga fråga tillkomma lokalens ellerirätten överatt utrymmet

och ställföreträdare,platsens dennes eventuelleägare ommen
hyri fråga uthyrt det i stället denär ärutrymmet utrymmet somsom

förfogar det.över

14§

paragrafen finns beträffande verkställighe-I särskilda bestämmelser
beslut Jämförelse böroch lokalkontroller. görasten transport-av om

med bestämmelserna enskilds skyldigheter i kap. och l32 8 §§om
bestämmelserna kostnadsansvar i 8 kap.samt om

Enligt får beskattningsmyndigheten transportmedel,14 § öppna
låst tillslutitscontainer, tank eller transporthjälpmedel, ellerärsom

på första punkten. Vidare får beskattningsmyndighetensättannat
bereda sig tillträde till lokal inte bostad andra punkten.ärsom
Myndigheten får också till enskild plats tredjebereda sig tillträde

bereda tillträde till myndighe-punkten. innefattarBegreppet sig att
det får lås. Slutligen får myndigheten förseglabehövs, öppnaten, om

transportmedel, container, lokal och enskild plats fjärde punkten.
lådor,Behörigheten enligt första och fjärde punkterna gäller också

behållare elleroch andra i transportmedel, container, tankutrymmen
transporthjälpmedel i lokal eller enskild plats se andrasamt
stycket.

Befogenheten låstabereda sig tillträde tillatt utrymmen m.m.
skall givetvis användas eftertanke och försiktighet. syftetmed Kan
uppnås mindre ingripande åtgärd, exempelvis förseglinggenom en
i avvaktan någon behörig låser skall myndighetenatt person upp,
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naturligtvis till den åtgärden i stället proportionalitetsprincipenseta
i kap.l 8 §. Man bör också komma i håg bestämmelserna om
enskilds enligt kap.2 8 och 13 enskild exempelvis§§g äransvar
skyldig låsta Självklart bör myndigheten inteöppnaatt utrymmen.

lås den enskilde frivilligt dem.öppna öppnarom
Befogenheten bereda sig tillträde till lokal har begränsats tillatt

lokal integälla bostad. När det gäller den mindre ingripan-äratt som
åtgärden förseglingde finns inte begränsning. Bestämmelsensamma
försegling dock givetvis inte avsedd användas såär sättatt attom

enbart används förseglas.bostad Det kan bliutrymmen som som som
aktuellt torde försegling ellerett ett annatsnarare vara av rum

där eller har anledning det finnsutrymme vet att anta attman
punldskattepliktiga Det bör vidare erinras förutsättning-attvaror. om

för kontroll skall företas i lokal det finns skäligatt är atten en
anledning yrkesmässigtpunktskattepliktigatt anta att tas emot,vara

tillverkas,avsänds, bearbetas eller förvaras kap. ochdär se 2 10 §
författningskommentaren till denna bestärrmaelse.

15§

Enligt 15 får beslut transportkontroll enskild plats och lokal-§ om
kontroll inte verkställas mellan kl. och kl. det19.00 08.00 utan att
föreligger särskilda skäl. Huvudregeln således kontroll skallär att
företas dagtid. Bestämmelsen har utfonnats med förebild i
tvångsåtgärdslagen och sikte de kontrollertar som synes som
torde kunna innebära det intrånget i enskilds integritet; någotstörsta
skäl för motsvarande begränsning beträffande transportkontrolleren

på eller plats inte enskild finns enligt vårvägar ärute annan som
mening inte. Särskilda skäl föreligger självklart i de fall det finns
anledning de aktuella kan försvinnaatt attanta varoma om man
avvaktar kontrollen.med Särskilda skäl föreligger också detom
föreligger fara i dröjsmål det kan exempelvis finnassätt;annat en
risk de ansvariga avviker eller handlingar bortförs.att attpersonerna
Särskilda skäl kan också genomförasföreligga kontrollen skallom
på plats där det bedrivs verksamhet kvällen eller natten.

kap.3

Bestämmelserna omhändertagande, skattebeslag och skatteför-om
verkande gäller fullt vid kontrollverksamhetut mm. som avser
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yrkesmässig hantering punktskattepliktiga inklusiveav varor
distansförsäljning kap. andra stycketse l l §

bestämmelserna i kap. också helt eller delvisVissa 3 ärav
tillämpliga beträffande införsel för privat bruk; kap. lagförsla-13av

införselframgår vilka bestämmelserna gäller förävenget av som
ocksåprivat bruk. redogörelsen i kapitel framgår hur bestäm-Av l4

melserna införsel för privat bruk i kap. lagförslaget13 samman-om
hänger bestämmelserna i kap. lagförslaget. kap. 9 l2med 3 l l §§-

införsel för yrkes-finns bestämmelser gränsdragningen mellanom
betydelsemässig användning och privat bruk; dessa får givetvis stor

huruvida kontrollbefogenheter enligtdet gäller ställning tillnär att ta
eller kap. lagförslaget skall användas.3 13

1§

för omhän-paragrafen de grundläggande förutsättningarnaI anges
dertagande transportmedel, container, tank,av vara,

författningskom-transporthjälpmedel angående detta begrepp, se
särskilt framhållastill kap. eller handling. Det bör2 4 § attmentaren

punktskattepliktigtillomhändertagande inte begränsatärett av vara
kan såledesomhändertagande ävenett avse envara; av en vara

samlastad eller samförvarad vidare avsnitt 6.5.3.5.sevara
vidOmhändertagande beskattningsmyndighetenkan göras enom

lokalkontroll behöver ingripandeeller göratransport- en meren
i punktskatte-punktskattekontroll; omhändertagande ingår således

framgår paragrafens första och andrakontrollverksamheten. Detta av
punktskattekontrollen.det behövs förstycke rekvisitetgenom om

Vid kontroller efter omhändertagandebeslut fattats fårgörs ettsom
beträffandebeskattningsmyndigheten använda de befogenheter

i detrespektive lokalkontroll lagrummet; ärtransport- som anges
omhändertagan-därför viktigt det tydligt framgår vilken grundatt

har fattats. Hänvisningen till bestämmelsen i kap. 14debeslutet 2 §
vid båda fomierna omhändertagande innebär exempel-som görs av

container,vis myndigheten får försegla transportmedel, tank,att
Om försegling itransporthjälpmedel, lokal eller annat utrymme. ett

enskildvisst fall mindre ingripande åtgärd för änanses vara en
bortforsling, starka skål detbör försegling väljas inte talar motom
jämför proportionalitetsbestämmelsen i kap.med den allmänna l

intelagförslaget. Försegling kan användas exempelvis då8 § man
hunnit fullfölja undersökningen Omhändertagna ochdet ämnarav
fortsätta dagen därpå.

första och styckena framgår också förutsättningAv andra att en
för omhändertagande skall kunna det behövergöras äratt att som
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omhän-kontrolleras påträffats vid eller lokalkontroll;transport-en
endast viddertagande med stöd bestämmelsen kan nämligen görasav

eller lokalkontroll. Om punktskattepliktiga påträffastransport- varor
myndigheten intevid myndighets kontroll och denen annan

beskattningsmyndighe-genomför eller lokalkontroll förtransport-en
räkning måste således först beslut ellertransport-tens ett om

lokalkontroll fattas innan kan omhändertas. Detsammavaror m.m.
punktskatterevisiongäller beskattningsmyndigheten vidom en

påträffar punktskattepliktiga avsnitt 6.5.3.2.se ävenvaror
det behövs förfårI rekvisitet omhändertagande endast skeatt om

punktskattekontrollen omhändertagande får beståligger också att ett
endast sådan kontroll skallunder den tid det behövs för attsom

genomföras. behov kvarhållakunna de fall det föreliggerI attav
genomförts för säkraegendom efter punktskattekontrollen attatt

skatteindrivningen skattebeslag eller skatteförver-måste beslut om
kande fattas. härför framgår kap.Förutsättningarna 3 6 9 §§av -
lagförslaget.

I paragrafens tredje stycke finns särbestämmelse rörandeen
omhändertagande handlingar. definition begreppetEn avav
handling lagförslaget. Handlingar fårfinns i kap. första stycket1 3 §

omhändertas behövs för punktskatte-givetvis under den tid desom
kontrollen följer första och styckena. Om detdetta andra ärav
möjligt för omhändertaoch lämpligt kopiera handling i ställetatt att

förden bör detta självklart Kopiering handling torde dengöras. av
enskilde åtgärd omhänder-i många fall mindre ingripande änvara en

enligt den allmänna proportionalitetsbestämmelsen i kap.tagande; l
Om handlingenbör den minst ingripande åtgärden alltid väljas.8 §

behövs i bevishänseende i mål enligt lagförslaget, LSE,ärende eller
LTS, LAS eller får omhändertagandet bestå också under den tidLPP

behövs för detta ändamål. viktigt understrykadet Det är attattsom
handlingar i tredjeinte kan omhändertas med stöd stadgandetav
stycket mål någon skatteförfattningde behövs i enligtettom annan

de stödnämnda. Inte heller kan handlingen omhändertas medän av
för i brottmålbestämmelsen handlingen behövs bevisatt ettsom

angående punktskattepliktiga åklagare behovharvaror; om en av en
handling brottmålsprocess fåri han i stället fatta beslutetten om

RB.beslag enligt

I Jämför med vad beträffandegäller 26 § tvângsåtgärdslagen avsnittsom
6.4.1 ovan.
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Vid omhändertagande handlingar skall bestämmelsernaav om
undantagande handling i kap. 13-16 lagförslaget1 §§av m.m.
iakttas.

2§

I paragrafen vad omhändertagande eller handlingettanges av vara
omfattar älva eller handlingen.utöver varan

Bestämmelsen till viss del med vad gälleröverensstämmer som
tvångsåtgärdslagen.enligt skillnad finns på24 Den beror§ attsom

omhändertagande enligt lagförslaget inte begränsat till handlingär
kan beträffande se skillnaden mellan be-även görasutan varor

emballage, behållare och förvaringsmaterial i lagförslagetgreppen
och begreppen och dylikt förvaringsmaterial i 24 §pärm, mapp
tvångsåtgärdslagen; det således i paragrafens första styckenär anges

emballage och förvaringsmaterial får med vid omhänderta-att tas
gande detta stöd för omhänderta elleräven pärm,attger mapp
dylikt. emballage,Med behållare eller förvaringsmaterial förannat

det den punktskattepliktiga förvarasnärmastvara avses som varan
flaska alkoholvara, paket cigarretter eller bensin-t.ex. etten en

dunk eller oljefat författnings-mineraloljeprodukter. Se ävenett
kommentaren till 2 kap beträffande gränsdragningen4 mot tran-
sporthjälpmedel.

3§

I paragrafen finns bestämmelser omhändertagandebeslutnär ettom
måste fattas. Bestämmelsen kommenteras utförligt i avsnitt 6.5.3.4.

I paragrafens tredje punkt finns beträffandebestämmelseen
kvarhållande transportmedel föranvänds yrkesmässigtattav som
beforda Detta begrepp omfattar alla former förpassagerare. av
allmänheten tillgängliga kollektiva transportmedel, flygplan it.ex.
reguljär trafik, tåg, bussar, färjor avgår enligt tidtabell.vissetc. som
Även transportmedel används vid charterresor, yrkesmäs-som som
sigt anordnas särskilda för allmänhetens räkning,arrangörerav
omfattas. Om vid transportkontroll måste kvarhålla sådantettman en
transportmedel så den ordinarie avgångstiden inte kan hållasatt
måste beslut omhändertagande fattas se vidare avsnittett om

föreskrivs1 Beträffande vad i tvångsåtgärdslagen, avsnitt 6.4.1som se
ovan.
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6.5.3.4. Däremot omfattas inte privatperson ellerett av en en grupp
privatpersoner specialchartrat transportmedel bestämmelsen.av av

4§

I paragrafen finns specialbestämmelse beträffande omhänderta-en
gande handling; omhändertagande handling omfattar ADB-av om av
upptagning skall, det möjligt, exemplar upptagningenär ettom av
lämnas kvar hos innehavaren. Beträffande definitionen handling,av

kap.l 3 första stycket lagförslaget.§ Bestämmelsen överensstäm-se
tvångsåtgärdslagem.med vad gäller enligt 24 §mer som

5§

I paragrafen finns bestämmelser förfarandet med egendomom som
föremål för omhändertagande. Det beskattningsmyndighetenär är

har för förvaringen den Omhändertagna egendomen,ansvaretsom av
myndigheten kan uppdra sköta förvaringen. Det kanattmen annan

exempelvis fråga förvara båt eller mineral-att ettvara om en varv
oljeprodukter oljedepå. Eftersom omhändertagandeetten av
punktskattepliktiga kan bestå under längre tid, måstevaror en
myndigheten också ha möjlighet magasinera sådana Detatt varor.
bör i detta sammanhang understrykas beskattningsmyndighetenatt
har det för den förvarade egendomen,yttersta ansvaret även om

fått i uppdrag sköta förvaringen. Beskattningsmyndighetenattannan
således för den skada kan drabba vid felaktigansvarar som annan

förvaring, skadeståndsskyldighet skulle uppstå. Detta hindrarom
dock inte myndigheten i sin kan rikta regresskravatt tur mot
uppdragshavaren. vissa fallI kan myndighet sköta förvaringenannan
efter ha fattat beslut för beskattningsmyndighetens räkning; iatt
sådana fall det oftast den andra myndigheten kommerär attsom

för förvaringen vidarese avsnitt l2.lO.6, 14.278 ochansvara
l4.2.8.3.

Myndigheten får vid behov flytta omhändertagen egendom till ett
lämpligt kontrollställe. Behov detta kan föreliggagöraattav
exempelvis då transportkontroll företagits vid vägkant ochute en
myndigheten funnit det nödvändigt igenom hel last.äratt att en
Rätten flytta egendom gäller sådan med punktskattepliktigatt även

samlastad eller samförvarad egendom inte hunnit kontrolle-vara som

1 Beträffande vad föreskrivs i tvångsålgärdslagen, avsnitt 6.4.llsom se
ovan.
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något förintresseegendom egentligen inteSådan ärän. avras
undersökning gjortsförst sedanpunktskattekontrollen, det ärmen

sådana från punktskatte-kan särskiljamyndigheten säkert varorsom
punktskattepliktigakan nämligen inte uteslutaspliktiga det attvaror;

iSom anförtssamförvarad egendom.i samlastad ellergömsvaror
dock omhänderta-avsnitt 6.5.3.5 skallallmänna motiveringenden

så forthävasbeträffande sådana samlastadegandet somvaror
möjligt.

6§

angivna; vissaför skattebeslagstycket finns rekvisitenförstaI
förstastycket. Rekvisiten iåterfinns dock i andrabegränsningar

kap.för skatteförverkande i 3med rekvisitenstycket överenstämmer
lagförslaget.första stycket8 §

föremål för skattebeslag.kanförsta stycket vadI varaanges som
fattasskattebeslag kanframgår beslutbestämmelsernaAv att om

container, tanktransportmedel,punktskattepliktigbeträffande vara,
ellerpåträffats vidtransporthjälpmedeloch transport-ensom

itransporthjälpmedel kommenterasVadlokalkontroll. utgörsom
Beträffande fårkap.författningskommentaren till 4 §.2 ävenvaran

medförvaringsmaterial sebehållare elleremballage, äventasannat
kanHandlingar däremottill kap. 2 §.författningskommentaren 3

omhändertagande handlingföremål för skattebeslag;inte ett avvara
avslutats denpunktskattekontrollenbestå efterkan dock även att om

punktskatteför-angivnaärende enligtbevis i mål ellerbehövs som
märka också endasttredje stycket. Attfattningar kap.se 3 l § är att

andrai skattebeslag;punktskattepliktiga kan tas varor somvaror
inte längre finnskvarhållas detomhändertagits kan således inte när

omhändertagande.grund för
för skattebeslagförutsättningförsta stycketEnligt 6 l§ attär en

skattebeslagbetald Sverige. Ettpunktskattdet framgår iinte äratt
inte kan klarläggassituationer detsåledes i allakan attgöras

skattebeslagförutsättningar förövrigapunktskatt betalad ärär om
skattebeslag sågrund förkan föreliggauppfyllda nedan. Detse

har erlagts.punktskatten de facto intelänge
fårpunktskattepliktigaframgårförsta stycket 2Av 6 § att varor

beträffandesäkerhetframgårskattebeslag det intei atttas om
lagainfrias. rekvisitetoch kan Avställts i laga ordning ivarorna

i ordningskall ställd denordning framgår säkerheten.att somvara
EU-landmyndigheter i detförfattning ellerrgodtagitsföreskrivits i av

säkerhet skall ställasuppstått. Omskyldighet ställa säkerhetdär att
säkerhetställandegäller således föreskrivitsi Sverige vad avomsom
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i punktskatteförfattningama och i tillämpliga anvisningar från RSV.
kanDet i detta sammanhang påpekas det i l996/97:l 16att prop.

framläggs förslag rörande bestämmelserna ställande säkerhetom av
LAS.i LSE, LTS och Begreppet laga ordning innebär endasti att

sådan säkerhet ställts före punktskattepliktigadesom varorna
påträffades skall beaktas. uttrycka dettaEtt sätt ärannat att att en

inte har möjlighet ställa säkerhet efter han upptäcktsatt attperson
för slippa undan skattebeslag och i förlängningen också skatteför-att
verkande; detta möjligt skulle ställaattom vore en person genom
säkerhet i efterhand kunna undgå betala det tillägg fyrtioatt

på skatteskulden kan vid skatteförverkande se 3procent tas utsom
kap. första stycket lagförslaget. Om han6 2 dessutom ingav bevis§

ställd säkerhet skulle påfört tranporttillägg undanröjas kap.se 6om
2 lagförslaget. Rekvisitet§ kan infrias i andra punkten innebär att

säkerhet inte kan infrias inte heller innebär hinderett moten som
skattebeslag eller skatteförverkande; jämför med kap.3 8 §
lagförslaget. Om anledningen till säkerheten inte kan infrias äratt

rättslig tvist, obestånd hos eller något förhållandegaranten annaten
saknar härvid betydelse. Säkerheten skall kunna infrias efter det att
skattskyldigheten beträffande inträtt.varorna

tillämpningenVid bestämmelsen i första stycket skalll ävenav
bestämmelserna i paragrafens andra stycke beaktas.

Enligt andra stycket får beslut skattebeslag inte fattas detom om
framgår punktskatt beträffande inte skall Sverigebetalas iatt varan
eller punktskatt erläggs i tid. Om punktskatten erläggs irätt rättom
tid skall redan fattat beslut skattebeslag hävas. viktigtDetett ärom

understryka betalningen måste ske i tid för den skallatt att rätt att
hinder för beslut skattebeslag; punktskatten skallutgöra ett om anses

betalad i tid då den betalas inom den tid irätt ävenvara som anges
anståndsbeslut. Att punktskatten betalas för eller först efterett sent

indrivning således inte skäl häva skattebeslagsbeslut;utgör att ett en
sak skattcbeslaget då bara bör värde avseendeär att ettarman avse

det i kap. första3 7 stycket och av tredje§ 2 3 6 §nämnssom
stycket framgår i och för sig skattebeslag får värdeatt ettavse som
överstiger det värde i självklart7 bör alltidsom anges men man
eftersträva inte skattebeslagta egendom vadatt än ärmer som
nödvändigt. Medgivet anstånd betala punktskatt beträffandeatt

inte hinder för skattebeslag.utgörvaran

Ses.64ñ°.
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besluttidigaretredje stycketI nämnts, att ett omanges, som
förstai kap. 7överstiga det värde 3skattebeslag får §som anges

avsnittbestämmelsen beskrivs i 6.5.4.5.Innebördenstycket. av
finns ytterligare bestämmelserkap. i lagförslagetI 12 7 § som

skattebeslag ellerfattar beslutlänsrättenskall iakttas när om
sådant fattasbeslutskattebeslagsbeslut;fastställer verkställt när ett

skatteförver-vilken ansökanden tid inomskall länsrätten utsätta om
skallkande göras.

7§

dels vilken egendomskall framgåskatteförverkandebeslutetAv om
skatteförverkandetvärdeskatteförverkats, dels vilket avser.somsom

beslutet.förstnämnda I 7bestämmelser det §kap. finnsI 3 8 § om
skatteförverkande fårvilket värdefinns bestämmelser ett avse.om

skatteförverkas måsteskallfastställandet det värdeVid somav
styckena.och andrai både förstatill bestämmelsernahänsyn tas

hänsyn dels tillmåstevid tillämpningeninnebärDetta taatt man
skatteförverkande fårstycketbestämmelserna i första att ett avseom

beräknas belöpaden punktskattmotsvarande värdetegendom somav
på fyrtiotilläggpunktskattepliktiga medpå de procentettvarorna
till bestämmelsenhaft, delsför förfarandetkostnader statensamt som

stycket jämkning.i andra om
skilda skattesatsermineraloljeprodukter finnsBeträffande

användningsområdä. beräknas belöpa pårekvisitetAvberoende
vilkenberäkningmåsteförsta stycket följeri l göraatt avenman
ocksåmåstehärvidbelöperpunktskatt manvarorna;som

användningsom-tänktmineraloljeproduktema fastställabeträffande
beträffandeskatteförverkandevärdetbestämmandetråde. Vid av

det tilltänktaförsökaskall såledesmineraloljeprodukter utrönaman
skatteförverkandevärdet ianvändningsområdet och bestämma

ianvändningsområdetdet tänktaenlighet med vad stadgas omsom
skallanvändningsområdetänktgår fastställaLSE. Om det att

fårfallefter detta. Isåledes beräknasskattesatsen göraannat man en
efter detberäkningenomständigheterna ochsammanvägning göraav

sannolikt.användningsområde framstår mestsomsom
skatteförverkande-skall räknas in imärka kostnadernaAtt är att

någotförfarandet;avseendehaft kostnadervärdet endast statenom
enskildfaktiskt erlagtskostnadergrund för räkna rentatt avsom

avsnittSe 2.4 ovan.
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med kap.stöd 8 i det värde får skatteförverkas finns inte.av som
Detta framgår första stycket7 §av

Innehållet i paragrafen beskrivs i allmämnotiveringen seäven
avsnitt 6.5.4.4 ovan.

8§

framgåbeslutetAv skatteförverkande skall dels vilken egendomom
skatteförverkats, dels vilket värde skatteförverkandetsom som avser.

I finns bestämmelser8 vilken egendom beslutet§ om som om
skatteforverkandet får avse.Vidare i paragrafen förutsättningar-anges

för beslut skatteförverkande skall fattas. I lagförsla-7 §attna om
finns bestämmelser vilket fårvärde skatteförverkas.get om som
I första stycket finns rekvisiten för skatteförverkande punkt-av

skattepliktiga angivna. Rekvisiten i detta stycke överensstäm-varor
med rekvisiten för skattebeslag kap. förstase 3 6 stycket§mer

lagförslaget. viss finns också med rekvisitenEn överensstämmelse
för lokalkontroll kap. lagförslaget. förstase 2 9 första stycket l§
stycket också vilken föremål föregendom kananges som vara
skatteförverkande. Punktskattepliktig får tillsammans medvara
emballage, behållare eller förvaringsmaterial förklaras skatteförver-
kad se specialmotiveringen till kap. lagförslaget beträffande3 2 §
begreppen emballage, behållare och förvaringsmaterial. kanVidare

transportmedel, container, tank och transporthjälpmedeläven
skatteförverkas.

Skatteförverkande kan form sakförverkande,ses som en av
eftersom det viss bestämd egendom förklaras skatteförverkad;är som
vid beslutsfattandet saknas möjlighet välja mellan skatteförver-att att
ka viss egendom eller helt eller delvis skatteförverka värdet den.av
Bestämmelsen i 3 kap. lösen kan dock innebära15 § sägas ettom
värdeförverkande, eftersom beslut lösen innebär egendo-ett attom

förpliktas visst lösenbelopp baserat på egendomensägare utgemens
värde, i stället för egendomen skatteförverkas. Bestämmelsernaatt

skatteförverkande och lösen kopplade till varandra.ärom
Enligt 8 första stycket förutsättning för skatteförverkan-l§ är en

de det framgår betaladpunktskatt Sverige. Ettinteatt iäratt
skatteförverkande kan således i alla situationer det kanintegöras
klarläggas punktskatt betalad, övriga förutsättningar föräratt om
skatteförverkande uppfyllda nedan. föreligger grund förse Detär
skatteförverkande punktskatt beträffande inte har erlagtsom varorna
till beskattningsmyndigheten; skatteförverkande får dock inte göras,
innan skatten förfallen till betalning se kap.3 9 3. Detsamma§är
gäller den tid för vilken anstånd med betalning punktskattav
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hellerSkatteförverkande får intekap.medgivits se 3 9 4. göras§
detellerkap. 9 lbetalas i tid se 3 §punktskatten rätt omom

skall betalas i Sverigeintebeträffandeframgår punktskattatt varan
kap. 9 2.se 3 §

i ordningrörande lagabestämmelsestycket finnsförsta 2I 8 § en
dennaskatteförverka;möjlighetenförsäkerhets betydelseställd att

skattebeslag i kap. 63 §bestämmelsenmedöverensstämmer om
författningskonnnentaren sistnämndatill denstycketförsta I

tänkt tillämpas.paragrafenbeskrivet hurbestämmelsen finns är att
undgåsäkerhet förefterhand ställakan inte iEgendomens attägare

haregendomenssakskatteförverkande. En ägareär attannan
förklarasför egendomeni ställethanmöjlighet begära attattatt -

erläggandetillbaks egendomenskallskatteförverkad mot av-
skalllösenbestämmandetvidlagförslaget,kap. 15lösen se 3 § av

faktiskaochskatteskuldenfyrtiotillägg statensprocentett av
medräknas.för förfarandetkostnader

stycket kani andrastöd stadgandet 8Med § även transportme-av
vidtransporthjälpmedelellercontainer, tank använtsdel, som

transportmedel,skatteförverkandeskatteförverkas. Etttransporten av
medvadtransporthjälpmedelcontainer, tank eller som avses

till kap.2författningskommentarenframgårtransporthjälpmedel av
skatteförverkandesubsidiärt tilldock tänkt§4 ettär att avvara

skatteförverkasfår såledesSådan egendompunktskattepliktiga varor.
täcker denintepunktskattepliktigavärdet deendast varomaom

avsnitt 6.5.4.4se vidareberäknas belöpapunktskatt varornasom
Se 3m.m..punktskattepliktiga värderasbeträffande hur ävenvaror

tillgodtroendeskydd förlagförslaget beträffande ägarekap. ll §
skatteförverkande.vidtransportmedel m.m.

särskild tillbestämmelsetredje stycket finnsI rätt egen-omen
harexempelvis denhartill egendomSärskilddom. rätt som

särskildHuvudregelnåtertagandeförbehåll till egendomen. rättär att
Ävenskatteförverkats.egendomefteregendom bestårtill även att

skatteförverkad; detförklaraskan docksärskild till egendomrätt om
innehar denskatteförverkande och denförgrundföreligger som
ellerkap. 10 llgod enligt 3 §5,varit isärskilda rättigheten inte tro

skallsärskildadenförordnasåledes länsrätten rättenkan ävenatt
vunnitssådan särskildskatteförverkas. Beträffande rätt genomsom

bestämmelse;särskildfinnsbetalningssäkringutmätning eller en
såvidaskatteförverkad,förklarasegendomenupphörsådan rätt om

bestå. Vidskallförordnassärskild anledningintedet rättenattav
förbehåll förskallskatteförverkad egendomförsäljning görasav

viktigt det tydligtdärförkap. Detsärskild se 3 16 §. är atträtt
kvarståendedet finnsframgår skatteförverkandebeslutet enomav
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skatteförverkade egendomensärskild rättighet beträffande den se
stycketsista meningen i tredje i 8 §.

9§

finns bestämmer hinder skatteförverkande.I 9 § motom
absoluta förbudI 9 och 2 finns bestämmelserl§ motom

inte kunna skeskatteförverkande. skatteförverkande skallEtt om
punktskatten i tid. framgår Beslutbetalas Detta 9 §rätt av om

anståndskatteförverkande får inte fattas under den tid för vilken
anståndstidenmedgivits nedan. Om punktskatten betalas innanse
får hellerlöpt har den betalats i tid. Skatteförverkande interättut

beträffande skalldet framgår punktskatt integöras att varanom
betalas Sverige 2.i se 9 §

och hinder förBestämmelserna i 4 kan9 § 3 temporärases som
skatteförverkande; hindret enligt dessa punkter inte längrenär
föreligger ske förutsättningarna ifår skatteförverkande således om

skatteförverkande beslutövrigt för uppfyllda. I 9 3§är attanges om
skatteförverkande får fattas innan punktskatt enligt kap.inte 3 7 §
första stycket förfallit tidigaretill betalning. gäller,l Detsamma som

enligt under den tid för vilken anstånd betala9 4§nämnts, att
punktskatt enligt första stycket medgivits. Hänvisningen till7 l§
första punkten i innebär det den punktskatt beräknas7 § äratt som
belöpa de punktskattepliktiga skall beaktas. Mot-varorna som

finns beträffande skattebeslag. Så längesvarande begränsningar inte
punktskatten inte har förfallit till betalning eller anstånd med-om-
givits således föremålför skattebetalningen kan egendomen vara-
för skattebeslag, den kan inte skatteförverkas.men

10 och 11 §§

Paragrafema innehåller bestämmelser skydd för godtroende ägareom
vid skatteförverkande. kommenteras utförligt iBestämmelserna
avsnitt 6.5.4.7 ovan.

12§

Paragrafen, reglerar förhållandet mellan skatteförverkande,som
skattebeslag omhändertagande och brottsutredningar, kommen-samt

i avsnitt 6.5.5.teras
första stycketI beslut skatteförverkande, skatte-attanges om

beslag eller omhändertagande inte får fattas egendom beslagta-om
igits samband med brottsutredning eller brottmål. Det straffrättsliga

l9 I7-08I5
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Bestämmelsen gäller inte omhänder-beslaget har således företräde.
kopieras och finnas ieftersom sådana kanhandlingar,tagna en

brottsutredning samtidigt.skatteutredning och
Även brottmålmed brottsutredning ellerbeslut i sambandom

omhändertagande eller skattebeslagmeddelas efter det beslutatt om
brottsutredning elleri samband medfattats har beslagsbesluten

stycket. heller dennaframgår andra Intebrottmål företräde. Detta av
Någon motsvarandeOmhändertagna handlingar.bestämmelse gäller

eftersombeträffande skatteförverkande,bestämmelse finns inte ett
fråntas sin äganderättskatteförverkande innebär någon slutgiltigtatt

långt ifråndet dessutomskatteförverkad egendom.Vidaretill är
finns kvar iskatteförverkad egendom fortfarandesäkert statensatt

vunnit laga kraftskatteförverkandebesittning; efter beslutett om
skall egendomen säljas.

13§

förfarandet med egendomparagraf finns bestämmelserdennaI om
Liksom då fråga egendomföremål för skattebeslag. det ärär omsom

beskattningsmyndighetenföremål omhändertagande detför ärärsom
myndighe-egendomen,har för förvaringen ävenansvaret omavsom

författnings-seuppdragit förvara egendomenhar attten annan
också kap. lagförslagettill kap. Se 8 2kommentaren 3 5 §. §

vid förvaring.beträffande enskilds kostnadsanvar

14§

förtida försäljning egendomparagrafen finns bestämmelserI om av
kommenteras iföremål för skattebeslag. Bestämmelsenärsom

avsnitt 6.5.4.8.

15§

för beslutbestämmas iställetparagrafen lösen kanI attatt omanges
beträffande viss egendom fattas. Bestämmelsenskatteförverkande

värdeförverkande, eftersomkan innebäralösen sägas ettom
medan beslutförpliktas visst lösenbelopp,egendomens ägare ettutge
sakförverkande,fonnskatteförverkande kan avses som enom
skatteförverkad.eftersom viss bestämd egendom förklarasdet är som

första stycke motsvarande det värdeI paragrafens lösensägs att
§ skatteförver-7 skall betalas i stället för egendomeni attsom anges

kas; hänvisningen till gäller beträffande lösen dels7 §genom
bestämmelserna i denna paragrafs första stycke skatteför-att ettom
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verkande får egendom motsvarande värdet den punktskattavse av
beräknas belöpa de punktskattepliktiga med ettsom varorna

tillägg fyrtio punktskatteskulden kostnaderna förprocent samtav
förfarandet, dels bestämmelsen i andra stycket jämkning.om

Enligt andra stycket skall lösenbeloppet betalas månadsenast en
efter beslutet lösen vunnit laga kraft. Om betalning inteatt om
erläggs inom denna tid skall egendomen istället skatteförver-anses
kad. Vid utebliven betalning blir egendomen således automatiskt
skatteförverkad. Det därför viktigt det beslutet lösenär att av om
tydligt framgår vilken egendom täckas lösenbeloppet.som avses av
Det nämligen denna egendom skatteförverkadär lösensom anses om
inte erläggs i tid.

Av tredje stycket framgår den egendom täckasatt som avses av
lösenbeloppet får återlämnas till först betalning lösenägaren när av
har erlagts. När betalningen har erlagts skall egendomen genast
återlämnas.

16§

I paragrafens första stycke finns bestämmelser försäljningom av
skatteförverkad egendom och i andra stycket finns bestäm-m.m.
melser i vilken ordning influtna försäljningsintäkter skallom
avräknas.

Det beskattningsmyndigheten för försäljningen;är som ansvarar
egendomen skall nämligen enligt stadgandet i första styckets första
mening försäljas beskattningsmyndigherens försorg. Dettagenom
innebär det åvilar beskattningsmyndigheten tillse försälj-att att att
ning beskattningsmyndigheten ansvarig förgörs densamt att är
skada kan åsamkas försäljningen, skadestånds-som annan genom om

Ävenskyldighet skulle uppstå. beskattningsmyndigheten harom
anlitat någon utomstående för sälja egendomenentreprenör att är
myndigheten således ansvarig för försäljningen; detta hindrarytterst
givetvis inte beskattningsmyndigheten i sin kan rikta anspråkatt tur

denne gjort något grundar skadestånds-mot entreprenören om som
skyldighet för honom. Vid försäljningen skall förbehåll förgöras av
beskattningsmyndigheten vid försäljningstillfället känd särskild rätt

gäller enligt kap.3 8 tredje stycket; beskattningsmyndigheten§som
eller den myndigheten anlitar skall således tillse förbehållatt om- -

sådan rättighet i samband med avtal försäljning sluts.görs att om
Även i falldessa beskattningsmyndigheten ansvarigär för denytterst
skada åsamkas rättighetsinnehavare, förbehåll inte harsom om
gjorts.
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Beskattningsmyndigheten för försäljningen vilketansvarar
givetvis också innebär myndigheten skall tillse försäljningenattatt

sådanasker lagenligt det gäller försäljningNärsätt.ett varorav
omfattas alkohollagen skall således bestämmelserna dennaisom av

lag tillämpas. Beskattningsmyndigheten vid försäljningenär av
exempelvis spritdrycker, vin eller starköl hänvisad till låta någonatt

partihandelstillståndinnehar sköta försäljningen se 4 kap. l §som
alkohollagen. paragrafens andra stycke försäljningsin-I attanges

betala enligt § vilkettäkterna skall användas för det värde 7 föratt
skatteföverkande skatteförverkande skallAv beslutetgjorts. om
framgå skatteförverkats enligt kap.dels vilken egendom 3 8 §som
lagförslaget, enligt kap. lagförslagetdels vilket värde 3 7 § som

Försäljningsintäktema skall såledesskatteforverkandet avser.
angivits iför betala värde enligt kap.användas det 3 7 §att som

åsyftasbeslutet skatteförverkande. åskådliggöra vadFör att somom
kan följande exempel länsrätten bestämt egendomAntag attattges.

skatteförverkas utgångs-motsvarande värde 000 kr skall160ett av
beräknas belöpapunkten i detta exempel den punktskattär att som

på punktskattepliktiga uppgår till kr vilketde 100 000 gervarorna -
tillägg kr kostnader för förvaring enligt 8 kap.40 000ett att- ,uppgår det inte förelegat grund förtill 20 000 kr2 § samt att

försäljningsintäkterjämkning enligt kap. andra stycket; de3 7 § §
då för fastställda värdet,inflyter skall användas betala detattsom

kr.160 000
finns i vilken ordningandra stycket också bestämmelserI om

avräkning minskar denforsäljningsintäkter skall avräknas. När görs
Avräkning skallbakomliggande skulden med motsvarande belopp.

de iförst för den punktskatt beräknas belöpagöras varornasom
först meddet angivna exemplet skulle avräkning således görasovan

kr. Därefter skall avräkning för de kostnader för100 000 göras
iförfarandet uppstått; här sådana kostnader som angessom avses

i skulle avräkning därefter således medkapitel 8 exemplet göras
skatte-kr avseende kostnader; de kostnader inräknas i20 000 som

skatteförverkande.förverkandevärdet skall i beslutet omanges
fyrtioSlutligen skall avräkning beträffande tillägget pågöras

till belopp skall avräknas sistAnledningen detta är attprocent. att
skall vidbetalning tillägget kan medföra befrielse medgesattav

6.5.4.4.Vidareerläggandet transporttillägg vidare avsnittseav
kap. finnsstadgas avräknade intäkter tillfaller I 3 17 §att staten.

bestämmelser återbetalning intäkter kvarstår efter attom m.m., om
gjorts.avräkning

I andra stycket finns det slutligen bestämmelse beträffande deen
fall då egendom kvalitet kan sådanasådan den säljas; iinteär attav
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träffa bådeavseddBestämmelsenförstöras.istället är attfall får den
finnsfall detoch dekvalitetundemiåligegendomde fall är av

påta siginte kankvaliten ansvarettveksamhetersådana att statenom
sälja den.att

17§

från för-intäkterkvarfinnskap. 16avräkning enligt 3 §efterOm det
dettaBestämmelseråterbetalas.möjligtdessasäljningen skall omom

paragraf.finns i denna
skatteförverkadsin egendomfåtthand skall denförstaI som

förförutsättningintäkterna;överskjutandedeerhålla ersättning enur
beskattnings-kändocksåförsäljningenviddock han ärdetta är att av
beskattnings-skyldighet föringenfinns såledesmyndigheten. Det

till vissutredaförsökaläge ägarei detta ärmyndigheten att vem som
iskallegendomtillfastställaförsök ägareegendom; äratt vem som

prövningenslutgiltigainnan denlänsrättenstället göras avav
skatteförverkandetOm§.kap. 2skatteförverkandefrågan sker se 12

egendomsådanochpunktskattepliktigabåde avsessomvaroravser
skalltransportmedel,exempelvisandra stycket,kap.i 83 § ett

iegendom;dentillbetalasersättning typenägarenut avsenareav
fördelavärdenågotfinnasintenormaltdet attsådana fall kommer att

utgåkan kommaersättningfall dåenda atttill Detägare.varornas
villdetforslingsredskap sägadå flertill änär ettägareäven varorav

skatteför-transporthjälpmedeltank ellercontainer,transportmedel,
okända,forslingsredskapentill äreller fleraverkats och ägarnaaven

situation kansådanitill dem;betalasinte kanvarför ersättning ut en
demtill den ellerfördelaöverskjutande värdefinnas kvardet attett

punktskattepliktigaskatteförverkadedeäger varorna.som
skallÖverskjutande fördelas enligtinte kunnatintäkter ovansom

kostnadsersättning.erlagtdenåterbetalas tillstycketenligt andra som
fallÅterbetalning i detendastsåledesstycke kandettaenligt göras

stycket.förstaenligtbetalningtillharnågoninte finnsdet rättsom
endastaktuellbliråterbetalningdetinnebärpraktikenI att om

okända. Denegendomskatteförverkadtill ärsamtliga ägare som
för deendastersättningerhållagivetviskankostnadsersättningerlagt

kandettaåskådliggörahaft.faktiskt För etthankostnader attsom
kostnads-ikrbetalat 5 000enskild harlämnas. Antagexempel att en

kostnadsersättningenskild erlagt samt attingenersättning, att annan
fördelningkr efterintäkter l0 000överskjutandekvarstårdet att

erhållaenskildedenskalldetta fallgjorts. Istycket harenligt andra
Resterandehaft.faktisktkostnad hanmotsvarande denkr5 000

tillfallerkr,belopp, 0005 staten.
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I tredje stycket finns tidsfrist inom vilken fördelning elleren
återbetalning skall gjord; överskjutande intäkter harintevara om
kunnat fördelas eller återbetalas frånår försäljningeninom ett
tillfaller de Detsamma gäller det efter betalning kost-staten. om av
nadsersättning kvarstår intäkter. Bestämmelsen har införts för att
frågan återbetalning försäljningsintäkter inte skall stå öppenom av
allför länge; den avsedd tillämpas i de fall denär erlagtatt som
kostnadsersättning inte kan nås, denne befinner sig på okändt.ex. om

Självklart bör intäkterna från försäljningen påort. sättas ett
räntebärande konto tills fördelning sker.

4 kap.

dettaI kapitel, består paragraf, finns bestämmelser såsom av en om
kallade särskilda kontrollbefogenheter. Beskattningsmyndigheten får

det behövs för punktskattekontrollen hålla uppsikt överom transport
eller kan yrkesmässig, skuggaär ställaantassom vara personer,

frågor och hålla uppsikt lokal eller plats däröver det kanen annan
punktskattepliktiga yrkesmässigtantas att avsänds,tas emot,varor

tillverkas, bearbetas eller förvaras. Myndigheten får med andra ord
vidta vissa spaningsliknande åtgärder beträffande sådana objekt som
kan bli föremål för eller lokalkontroller. Bestämmelsernatransport-

sikte på den yrkesmässiga hanteringentar punktskattepliktigaav
och distansförsäljning och skall inte användas för kontrollvaror av

införsel för privat bruk.
Befogenhetema avsedda kunna användas självständigt,är att utan

direkt kopplade till eller lokalkontroll.att Detransport-vara en
kommer i själva verket i praktiken ofta förberedelser föratt vara
kommande kontroller.

De särskilda kontrollbefogenhetema skall framgårsom av
allmänmotiveringen se avsnitt 7.7.3 kunna användas på platsäven

inte tillgänglig för allmänheten.ärsom

kap.5

Bestämmelserna kapitleti gäller både uppgifter angående kommersi-
ell hantering punktskattepliktiga distansförsäljning ochav varor,
uppgifter beträffande införsel för privat bruk. Beträffande införsel för
privat bruk dock bestämmelserna iär 10, ll såvitt8 §samt

transportkontrollbrott och transportkontrollförseelse inteavser
tillämpliga se kap.13 fjärdel stycket.§
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§§1 och 2

beskrivet.med registretändamåletparagrafema finnsI
uppgiftinnehållafår intePunktskattekontrollregistret rörsom

religiösa elleråsikter,politiskaenskilds etniska ursprung,ras,
ellerfackförening, hälsaimedlemskapövertygelse,filosofiska

i hopskall läsasbestämmelseandra stycket. Dennasexualliv se 2 §
identifika-registreringmedgerbestämmelser i kap.med 5de avsom

identifikationsuppgift fårsådantionsuppgifter enskild. Enom
författnings-uppgifterna. Iinnehålla uppräknadealdrig desåledes

kanexempel vadtill kap. utgörakommentaren 5 3 § somges
idennfikationsuppgift.

Ändamålsbestämmelser bestämmelsermedtillsammansbör läsas
till registrettenninalåtkomstskall föra registret, m.m.om vem som

beskattnings-påpersonalgnippdenuppfattning börEnligt vår
uppgifterföra inharunderrättelseenhetenmyndigheten rätt attsom

läggavalt intevi har dockbegränsad;i registret mycket attvara
kap.1.5. l 5avsnitt 12. 10.den delen seförfattningsförslag inågot

till registret;tenninalåtkomstbestämmelserfinns även12-14 om
endast de harpå sådanthar begränsatstenninalåtkomsten sätt att som

tillgång till dem.fåruppgifter i sitt arbetebehov av

3§

punktskattekontrollregistretsbestämmelserfinnsparagrafenI om
lokalkontroll.transportkontroll ochinnehåll vad avser

beskatt-uppgiftinnehållaparagrafen bl.a.får enligtRegistret om
skälen fördock intedomstolsbeslut,ningsmyndighetens beslut samt

i dom ellerställeåterfinnsuppgifterbeslutet. Alla annatsom
beslutetinnebärregistreras. Dettaskälen får såledesbeslut i attän

beträffan-identifikationsuppgiftermålsnummer ochdomslutet,eller
registret.får registreras ide part m.m.

förkan användasuppgifttifikationsuppgifEn iden attär somen
uppgifterTypiska sådanaobjekt.eller äridentifiera ettpersonen

nyttjanderättshavareellerskattskyldigförare,beträffande ägare,
Identifikationsuppgifteroch telefonnummer.adresspersonnummer,

politisk åsikt,etnisktenskild får aldrig ursprung,avse ras,om
fackförening,medlemsskap ifilosofisk övertygelse,religiös eller

till kap.författningskommentaren 5vidarehälsa eller sexualliv se
års-registreringsnummer,transportmedel kanBeträffande2 §.

Identifikationsuppgifteridentifikationsuppgifter.modell etc. vara
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beträffande lokal platseller kan fastighetsbeteckning ochutgöras av
adress.

Enligt tredje stycket får punktskattekontrollregistret innehålla
vissa uppgifter ledsagardokument. EGDen fastställda blan-om av
ketten för ledsagardokument har olika numrerade fält där uppgifter
skall fyllas vissa dessa uppgifter får enligt tredje stycketav
registreras i punldskattekontrollregistret. Registret får således
innehålla uppgifter och punktskattenummer avsändareom namn
och dessa uppgifter finns i fält avsändarensl namn, fältmottagare;

avsändarens punktskattenummer,2 fält punktskatte-4 mottagarens
nummer och fält 7 mottagaren blanketten. Vidare får registret
innehålla uppgifter fältavsändarland 12, destinationsland fältom
13, avsändningsdag fält 16, transporttid fält 17, leveransplats
fält säkerhet fält och7 a, 10 Varubeskrivning fält 18 19a-c, a-c,
20 21 och Syftet uppgifter22 a-c. med registreringena-c, a-c av ur
ledsagardokumentet fusk med dokumenten lättare skallär att
upptäckas Genom finnsdet möjlighet registreraatt t.ex. att
avsändningsdag och kan fusktransporttid bestående i att samma
ledsagardokument används för flera olika lättaretransporter
upptäckas.

4-6§§

paragrafema finns punktskattekontrollregistretsI innehåll beträffan-
de omhändertagande 4 §, skattebeslag och skatteförverkande5 §
6§ angivet. Beträffande registrering domstolsbeslut ochav m.m.
identifikationsuppgifter, författningskommentaren till 5 kap. 3se

7§

paragrafen finnsI bestämmelser registrering uppgifterom av
beträffande transporttillägg jämför med författningskommenta-även

till kap.5 3§.ren

3§

I paragrafen finns bestämmelse medger registrering vissaen som av
belastningsuppgifter vid transportkontrollbrott, transportkontrollför-

genomföras1 En beskrivning hur fusk med ledsagardokument kan finnsav
i avsnitt 2.6.4.
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seelse och brott skyldigheten transportmedel.att stannamot
Paragrafen kommenteras i avsnitt l 1.4.

9§

I paragrafen punktskattekontrollregistret får innehålla destadgas att
tekniska administrativa uppgifter behövs för tillgodoseoch attsom
ändamålet med registret. exempel uppgift kanEtt somen

uppgift beskattnings-registreras med stöd bestämmelsen ärav om
myndighetens diarienummer.

10mhU§§

tillgång till transportföretagsI paragrafema finns bestämmelser om
bokningsregister. transportföretagens skyldighetreglerasI 10 § att
lämna uppgifter beskattningsmyndighetens möjlighetoch i ll § att
begära uppgifter beskrivs paragrafemasI avsnitt 1.6lmm.
innehåll till kap.ingående. Se också författningskommentaren 5mer

avsersåvitt jämförelse3 begreppet identifikationsuppgift; bör§ en
kap.med 5 andra stycket.2 §även göras

12-14§§

Iparagrafema terrninalåtkomst till punktskat-finns bestämmelser om
tekontrollregistret. Bestämmelserna har beskrivits i allmänmotive-
ringen, avsnitt 12.105.se

Med skattemyndighet i beskattningsmyndigheten,13 § avses
RSV. på RSV exempel-skattemyndighet och Tjänstemanannan som

handlägger eller skatteförverkande harvis skattebeslagprocesser om
således till tenninalåtkomst till registret.rätt

15§

paragrafen regleras möjligheten till utdrag eller upplysningI omur
innehållet i punktskattekontrollregistret.

sådantfinns bestämmelser myndigheters till utdragI 15 § rättom
biträder videller sådan upplysning. Bl.a. skall de myndigheter som

eller medverkar beskattningsmyndighetens kontroll enligt lageni
kunna uppgifter myndigheterdel i registret. De ärta som avsesav
de myndigheter i kap. i kap. 3-59 7-10 13 §§.§§ samtsom anges
Det endast myndigheterna biträder vid ellerde nämndaär när
medverkar i punlctskattekontroll till upplysningar;de har rätt ensom
tulltjänsteman har således endast dettill uppgifter registreträtt omur
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utföra punktskattekontroll,behövs för han skall kunna t.ex.att en
uppgifterna behövs vid spaningtransportkontroll, eller somom
lagförslaget.utförs med stöd kap.4 l §av

16§

upplysning innehålletfinns enskilds till utdrag ellerl 16 § rätt omur
för vissa i paragrafeni registret reglerat. Enskild har med undantag

omfattningtill i denangivna belastningsuppgifter utdragrätt som
särskiltstadgas datalagen. Beträffande vissa i lagrummeti 10 §

stycket ochbelastningsuppgifter gäller i stället första 3angivna 3 §
polisregister6 första stycket lagen§ om m.m.

17 och 18 §§

och sambearbetningparagrafema finns bestämmelser gallringl om
Se angående detta avsnitt 8.11.83.punktskattekontrollregistret.av

i allmänmotiveringen.

6 kap.

1§

transportkon-Bestämmelsen i drag med 6 §överensstämmer stora
i paragrafen och reglering-trollagen. skillnad mellan regleringenEn

höjts från tjugo tilli transportkontrollagen nivån tilläggetär atten
transporttilläggskillnad enligtfyrtio En ärprocent. attannan
anmälningsskyldighetpunkt kan påförasparagrafens andra även om

LAS kap fjärde stycket LSEföljer LTS, 16 eller 4 l17 §§ §avsom
ellerinte iakttagits eller säkerhet enligt LTS, l5 LAS 416 §§om

ändringarLAS föreskrivetkap inte ställts Dessa10 § sätt.
kommenteras i avsnitt och l0.5.4.l0.5.3

skillnad lagteknisk mellanfinns ytterligareDet naturen av mer
transportkontrollagen; i denregleringen i lagförslaget ochl 6§ §

LTS ochsistnämnda lagen finns hänvisning till LSE, LAS genomen
medförafinnas skyldighetdet föreskrivits det skall attatt att en

kunnaför transporttillägg skalldokument enligt dessa lagar att
svenska punktskatteförfatt-beslutas. finns ingen koppling till del l §

kan påförasningarna; i stället stadgas transporttilläggatt om
utsträckningdokument inte medföljer denitransporten som anges

i transportkon-kap. Anledningen härtill hänvisningen2 2i är att
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trollagen har inneburit det uppstått osäkerhet huruvida lagenatt är
tillämplig alla i Sverige; för slippa sådana tolk-transporter att
ningsproblem har utfonnat paragrafen angivet sätt.

I 2 kap. stadgas2 punktskattepliktig flyttas§ underatt vara som
det i cirkulationsdirektivet fastställda förfarandet för skatteuppskov
skall åtföljas ledsagardokument och i förekommande fall bevisettav

ställd säkerhet. Bestämmelserna bevis ställd säkerhetattom om om
skall medfölja finns i artikel cirkulationsdirektivet.18.3transport
Denna artikel behandlas i avsnitt 2.2.1 och i författningskommenta-

till kap. 3lren

2§

Paragrafens innehåll i princip med innehållet i 8överensstämmer §
transportkontrollagen.

Skillnaden mellan innehållet i förevarande paragraf och 8 §
transportkontrollagen ligger i det i direkt2 i lagen utskrivs§att att
det enbart ingivandet dokument laga ordningär upprättats iav som

kan medföra tillägget skall undanröjas. Dokument upprättadeattsom
i efterhand, d.v.s. efter transportkontroll har genomförts, kanatt en
således inte åberopas för undanröjande tillägget. Detta gäller i ochav
för sig beträffande undanröjande beslut transporttilläggäven av om

transportkontrollagen.fattats med stöd 8 Stadgandet§som av om
dokumenten skall upprättade i laga ordning innebär såledesatt vara

ingen ändring förhållandei till bestämmelsen i transportkontrollagen;
syftet med den formuleringen endast tydligare iär ännuattnya
lagtexten klargöra vad gäller beträffande handlingarsom som

i efterhand.upprättas

3§

Paragrafens innehåll i princip med 9 transportkon-överensstämmer §
Ändringentrollagen. från efterge till medge befrielse från gjordär av

språkliga någonskäl; skillnad i sak således inte åsyftad.är
författningskommentarenl till kap.3 7 fall då det kan§ ettanges

uppenbart oskäligt transporttillägg, nämligen detatt ta utanses vara
fall då efter försäljning skatteförverkad egendom erhållitstaten av
avräkning försäljningsintäktema beträffande hela det tilläggav
fyrtio i 3 kap. första7 stycket Se§ avsnittprocent ävensom anges
6.5.4.4.

Se 1995/962197 19.prop. s.
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4 och 5 §§

i ochstadgas 10med vadBestämmelserna överensstämmer som
transportkontrollagen.11 §§

kap.7

1-3 §§

sigStraffstadgandet i riktarstraff. l §finns bestämmelserkap.I 7 om
underlåterdestraffaskanförare eller befälhavare. Dessa attmot om

finnskap. 7under färd. I 2 §dokumentmedföra föreskrivna
medföraskyldigheteroch befalhavaresföraresbestämmelser attom

dokument.
skyldighetenbrottiStraffbestämmelsen 2 stanna§ attmotavser

ireglerad i kap. 5skyldighet finns 2 §amnaning. Denna samt
bestämmelsenimedJämförelse börlochkap. 6 13 §13 § göras

anmaningbefogenhetbeträffande tjänstemans attkap. ll9 § att ge
ådömasstraff intestycket skallframgår andra2 §stanna; omavsom

det.behöriginte varitgivit anmaningen göraden tjänsteman attsom
skyldighetenbrotti gällerStraffbestämmelsen 3 § attmot
ochi kap. 6 12skyldighet regleras 2identifiera sig. Denna samt

ochkap. 13-13 6 l §§
införselvadi avsnitt 11.3Paragraferna kommenteras samt, avser

bruk, i avsnitt l4.2.6.för privat
bötermöjlighetBeskattningsmyndigheten har viss att emotta

beträffande dettaSei kap.straffbestämmelserna 7tillhänförliga
bötesverkställighetsförordningen.till ändring iförslaget

kap.8

kostnadsansvar.enskildsbestämmelserfinns vissakapitletI om
ibestämmelsernamedtillsammansBestämmelserna skall läsas

myndighetensskyldigheter ochbeträffande enskildsochkapitlen 2 3
skatteförverkadförsäljningvidförfarandetbefogenheter samt av

ochavräkningbestämmelserfinnsegendom; i 3 kap. 17 § om
framgårkap.kostnadsersättning. 13 lAv §återbetalning attav

införsel för privatgäller beträffandebestämmelserna i kapitel 8 även
bruk
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1§

skyldighet enligtsinåsidosätterskall denparagrafEnligt denna som
för deeller 13 §eller kap. 613 ersättakap. eller 13 staten2 8 §

grund härav.uppkommerkostnader som

2§

förvaringsamband medikostnaderframgårparagrafenAv att statens
denskallskattebeslag ägerochomhändertagandevid ersättas somav

vidbådegällerBestämmelsenpunktskattepliktigförvarad vara.
förinförselochdistansförsäljninginklusiveinförselyrkesmässig

Ägaren tank,container,eller dentransportmedeltill detbmk.privat
således inteharvidtransporthjälpmedeleller använts transportsom

förvaring.beträffandekostnadsansvarålagts något

3§

helt ellereftergesersättningsskyldighetenparagraf fårEnligt denna
ersättning. Detoskäligtframstår ärdelvis det att ta utsomom

ersättning skallfalleti enskildaomständigheterna det avgör omsom
exempelviskanalls.inte Detdelvis ellerkrävas helt eller vara

uppkommitkostnaderenskild skalloskäligt kräva ersättaattatt som
kanråda Detkunnathan inteomständigheter över.på grund somav
förkostnadenhelaförareoskäligt låtaockså ersättaatt envara

ansvariga,flerafinnsframgår det ävendetförfarandet när att om
harframgårstycket 3kap. förstaokända; 7dessa 3 § att statenär av
förinomkostnaderför sinaersättningmöjlighet att ramen

bestämmelserfinnskap. 17skatteförverkandeförfarandet. I 3 § om
kostnad-erlagttill denintäkteröverskjutandeåterbetalning somav

sersättning.

4§

förersättningbetalarinteparagraf framgårdennaAv statenatt
uttagna prov.

5§

ersättning.för uttagandebeloppparagraf lägstaI denna ett avanges
understigertillsammansochkap. l 2Om kostnaderna enligt 8

tordebestämmelseinte Dennakr skall ersättning100 ut.tas vara av
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intresse främst i de fall kontrollverksamheten införsel för privatavser
bruk.

kap.9

1 §

I paragrafens första och andra stycken finns bestämmelser vilkaom
beslut länsrätt fattar ansökan beskattningsmyndigheten ellerav -
såvitt förtida försäljning enligt kap.3 14 andra stycket-§avser även

till egendom förvarasägare beskattningsmyndigheten. Vissasom av
bestämmelser beträffande domstolshandläggningen nämnda mål-av

finns i kapitel i lagförslaget.12grupper
Av paragrafens tredje stycke kan utläsas vissa i paragrafenatt

angivna beslut får verkställas omedelbart inte särskiltannatom
förordnats. Den önskar hindra verkställighet nämnda beslutsom av
måste således antingen framställa yrkande i länsrättenett att
länsrätten skall förordna beslutet inte får verkställas innan detatt
vunnit laga kraft eller begära inhibition vid överklagande till
kammarrätten. Motsvarande gäller givetvis frågan inär prövas
kammarrätten; i sådana fall får vända sig till Regeringsrättenpart
med inhibitionsyrkandet.

fjärdeI stycket domstols beslut transportkontroll påattanges om
enskild plats och lokalkontroll förfaller inte verkställighetenom
påbörjats inom månad från beslutet.en

2§

Av paragrafen framgår det länsrätten fattar beslutatt är som om
undantagande handling från granskning. Bestämmelsen skall läsasav
i hop med de andra bestämmelserna undantagande handling;om av
dessa finns i kap.1 13 15 kap.§§ 12 5 och 6 Vidare finns§§.samt-
i paragrafen bestämmelse försegling och överlärrmande tillen om
länsrätt handling enskild begärt skall undantas frånav som gran-
skning. Av bestämmelsen framgår det först den enskildeäratt om
och beskattningsmyndigheten huruvida handlingen skallär oense om
granskas eller inte handlingen skall överlämnas till länsrätten försom
avgörande. Om beskattningsmyndigheten direkt finner denatt
enskildes begäran kan bifallas, kan myndigheten själv fatta beslut om
undantagande.
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3§

beskattningsmyndighetenframgårparagrafens första styckeAv att
lokalkon-enskild plats ochfår transportkontrollfatta beslut om

beslutet underrättatstroll samtliga enskilda berörs omsom avom
sig kontroll. Bestämmelsenbeslutet uttryckligen inteoch motsatt

Myndighetenoch 13.5.3.1.berörs avsnitten 58.10, 13.5.3.2i 5.8.5,
enskilda berörs beslutetkurma visa samtligamåste således att avsom

uttryckligen intebeslutet ochkontroll har underrättats motsattom om
länsrätt skall kunnaförfarandet med ansökan isig kontroll för att

överklaga beslutfinns möjlighetunderlåtas. Det ingen att om
samtliga berörda.kontroll fattas med samtycke frånsom

beskattningsmyndighetenreglerasparagrafens andra styckeI
kontrollåtgärdersådanamöjligheter fatta interimistiska beslutatt om

beslutaankommer länsrättdet samtatt omomsom annars
föremål föregendomskattebeslag och förtida försäljning ärsomav

kap. länsrättsjämför bestämmelsen i 12 3skattebeslag med § om
förFörutsättningenmöjlighet fatta interimistiska beslut. attatt

det föreliggerinterimistiskt beslutmyndigheten skall få fatta är attett
sabotagerisksigfara i det enskilda fallet; det kandröjsmål i röra om

platsen undervill kontrollera finnseller risk detatt som manen
tid. faran iförsäljning kanendast kortare Beträffande förtidaen

inteeller förstöras istället gälla hinner försämrasatt envarorna
tiden.försäljningsförfarandet draroväsentlig omfattning utom

kan fattabeskattningsmyndigheten inteDet bör observeras att
fallförsäljning i de grundeninterimistiska beslut förtida är attom

det bör dockförvaring uppgår till betydande belopp;kostnaderna för
beslut i dessa fallfatta interimistiskaunderstrykas länsrätten kanatt

tillgodo-till domstolsprövningse kap. Den enskildes12 3 § rätt-
alltidinterimistiska beslutbeskattningsmyndighetensattses genom

detskall underställas länsrätten med snaraste.
beskattningsmyndighe-framgårparagrafens tredje styckeAv att

enligtbeslutfattar enligt lagen, det villövriga beslut sägaten
beslut enligtkapitlen omfattas kap.2 och 3 inte 9 l § samtsom av

angående straff enligt kap.kapitlen Beslutsbehörigheten 7och6
myndigheterna. Omförbehållen brottsutredandedock givetvis deär
sådana utredningarförslaget bifall börskattekriminal vinnerom

ocksådet kangivetvis genomföras skattekriminalen; attnoterasav

1 beträffande kande i avsnitt återgiva .lO-utlâtandena vadSe 5.5.1även som
fara i dröjsmål.utgöraanses
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beskattningsmyndigheten har tilldelats vissa möjligheter att emotta
böter förslagetse till ändring i bötesverkställighetsförordningen.

4 och 5 §§

paragrafemaI finns bestämmelser protokoll och bevis överom
verkställighet. Bestämmelsema berörs i avsnitt 58.15.

5§

l paragrafen fastslås punktskattekontroller enligt lagen skall ståatt
under beskattningsmyndighetens ledning. Bestämmelsen utgör ramen
för de följande bestämmelserna i myndighetens7-10 §§ om samver-
kan med andra myndigheter.

7§

Denna paragraf handlar skattemyndighets medverkan iom annan
beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet. Annan Skattemyndig-
het får genomföra kontroller för beskattningsmyndighetens räkning.
Härvid har Skattemyndigheten de befogenheter beskattnings-som
myndigheten har enligt de i paragrafen uppräknade lagrummen.
Överhuvudtaget gäller de förutsättningar förgäller beskattnings-som
myndighetens kontroller också för kontroller utförssom annanav
skattemyndighet; exempelvis skall proportionalitetsbestämmelsen

bestämmelserna gränsdragning införselmellan för yrkes-samt om
mässig användning och för privat bruk självklart tillämpas.

andraDen Skattemyndigheten genomför således kontrollerna för
beskattningsmyndighetens räkning. Av hänvisningen till 9 kap. 3 §
tredje stycket framgår Skattemyndigheten härvidatt sättsamma

beskattningsmyndigheten får fatta sådana beslut enligt kapitlensom
2 4 inte omfattas kap. Skattemyndigheten9 1 får såledessom av-
bl.a. fatta beslut transportkontroll plats enskild platsänom annan
och omhändertagande; myndigheten får också använda de särskilda
kontrollbefogenhetema i kapitel paragrafDenna bör läsas i hop-
med 9

Av paragrafens tredje stycke framgår paragrafen inte gälleratt
kontrollverksamheten beträffande införsel för privat bruk; beträffan-
de den kontrollverksamheten finns särskilda bestämmelser i kap.13
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8§

paragraf tullmyndighets medverka i beskatt-dennaI rätt attanges
Bestämmelsen har utformatsningsmyndighetens kontrollverksamhet.

på kap.9 7sättsamma som

9§

beskattningsmyndigheten, vadEnligt denna paragraf får utöver som
skattemyndighet ellerkap. och uppdrai 9 7 8 §§,sägs annan

tullmyndighet för beskattningsmyndighetens räkningfatta beslutatt
andra myndighe-i visst ärende. Genom denna bestämmelse kan den

förstaexempelvis i fatta beslut enligt kap. 3uppdrag 9 §ten att ett
stycket enskild plats eller lokalkon-beslut transportkontrollom

uttryckligentroll, i de fall ingen enskild berörs beslutetsom av
förutsatt gårsig eller interimistiskt beslut, detbeslutet attmotsatt ett

hänföra till visst ärende.att ett
skall uppdraFörutsättningen för beskattningsmyndighetenatt

skattemyndighet eller tullmyndighet fatta beslut i visstattannan
det och det inteärende den andra myndigheten medgerär attatt

innebär avsevärd olägenhet för enskild. Vad skall utgörasom anses
från fall tillavsevärd olägenhet för enskild får naturligtvis avgörasen

kan uppstå kanfall. Som exempel situation då sådan olägenheten
det fallet enskilde får liknande sakfrågor prövade hosdennämnas att

myndighet. Eftersom det myndigheterna avgörän är som ommer en
olägenhet föreligga, har den enskilde givitsavsevärd skall rättanses

paragraf till länsrätten; dettaöverklaga beslut enligt dennaatt
kap.framgår 6llav

10§

polismyndighet och KustbevakningenAv denna paragraf framgår att
skall biträda vid beskattnings-på beskattningsmyndighetens begäran

parallellt medmyndighetens kontroll. bestämmelse skall läsasDenna
skyldig-kap. förares och befälhavareskap. 5 och 92 § ll § rörsom

anmaninghet amnaning och tjänstemans rätt att attatt stanna ge
fartyg.Kustbevakningens och polisens inbringarätt attstanna samt

Kustbevakningen och skall således biträda i kontrollen,polisen men
befogenheter gårvid biträdandet har dessa myndigheter vissa som

befogenheter tilldelats beskattningsmyndigheten,deutöver som
till ochnämligen befogenhetema anmaning sjöss attatt att stannage

bestämmelseninbringa fartyg. gäller Kustbevakningen skallNär det
också läsas parallellt vårt förslag till lagen Kustbe-med 2 oma
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detta förslagvakningens medverkan vid polisiär övervakning; ger
befogenheter myndighetenKustbevakningen vissa polisiär om

har begåtts.upptäcker brott enligt 7 kap.att
polisman eller tjänsteman vidMed begreppet biträde attavses

beskattningsmyndighetenKustbevakningen skall hjälpa rent
praktiskt vid verkställigheten, både med transportmedlenatt stoppa

genomförandet kontrollen, exempelvis vidoch med själva av
genomsökandet transportmedel. Eftersom de skall biträda videttav

hand initierakontrollerna har de ingen möjlighet att egen
tillsammans medkontroller; kontroll skall således alltid göras

beskattningsmyndigheten myndighet harföreträdare för eller som
delegation enligt 9 kap. 7 eller 8

våld hanpolisman har vissa möjligheter använda dåAtt att
beskattningsmyndigheten följer polislagen.biträder 10 5§av

Tjänsteman vid Kustbevakningen har de befogenheter användaatt
följer Kustbevakningens medverkan vidvåld lagen2 §som omav

polisiär övervakning och vårt förslag till nämnda lag;2 §§ atta
Kustbevakningen harmärka dock tjänsteman vidär rättatt att

våld misstanke uppstår.använda endast i de fall då brottom

11§

befogenhetparagrafen finns bestämmelser tjänstemansI attom
förare fartyg Paragrafen skalleller befälhavare att stanna.anmana

finnsläsas parallellt med kap. och kap. 1 kap. 42 5 7 2 I§ §
fordon, befälhavare.definitioner fartyg, förare ochav

Som paragrafens första styckes första punkt fårframgår av
tjänsteman vid skattemyndighet anmaning fordonatt stannaannan ge

han förordnats beskattningsmyndighetenendast särskilt attom av
detta. Avsikten säkerställa anmaning endastgöra är att att ges av

personal har tillräcklig kunskap och erfarenhet desom om av
trafiksituationer kan förekomma.som

beträffande vid tullmyndighet harBestämmelsen tjänsteman
utformats huvudsak medså befogenheten i överensstämmeratt
motsvarande befogenhet Anmaningi inregränslagen. att stanna
fordon får självklart också polisman biträder vidsomges av
beskattningsmyndighetens framgår andra stycket.kontroll; detta av

Av paragrafens tredje stycke framgår det endast polismanäratt
befogenhettjänsteman vid Kustbevakningen harsamt attsom

befälhavare fartyg fartyg.att stannaanmana
Vissa kontroller kan svåra genomföra till Vidaresjöss.attvara

kan det svårt verkställa beslut omhändertagande tillatt ettvara om
sjöss. Därför har och tjänstemanpolisman vid Kustbevakningen
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befogenhet detstyckeparagrafens tredjeockså enligt att omen
hamn.inbringa fartyg tillpunktskattekontrollenbehövs för

kap.10

och §§1 2

uppgifterbestämmelser utlämnandeinnehållerKapitel 10 avom
punktskattekontrollverksam-samverkar imellan de myndigheter som

taxeringslagen;i kap. 16utformats med förebild 3 §heten.1 har§
taxeringslagen. Eni kap.utformats med förebild 3 17 §har2 §

idock det 1i taxeringslagen §skillnad bestämmelserna är attmot
ochpolismyndighettullmyndighet,stycket föreskrivsförsta att

beskattningsmyndighetenskall underrättaKustbevakningen genast
kanpunktskattepliktigaverksamhet påträffarde i sin varor somom

avsnittberörs i 12.10,4.obeskattade. Bestämmelsernaantas vara
sekretesslagen;med kap. lskall läsas parallellt 14 §Bestämmelsen

uppgiftsskyldighet enligt laginförs sådanbestämmelsernagenom
lagrummet.i detsom avses

kap.11

och överklagandeomprövningi kapitlet gällerBestämmelserna av
hanteringenyrkesmässigabeslut har samband med den avmm. som

införsel för privatdistansförsäljning ellerpunktskattepliktiga varor,
bruk. kap.Se 13 läven

förlänsrätt i ställetanvända begreppetVi har medvetet valt att
anledningenförvaltningsdomstol paragrafema;allmän ibegreppet

nämligenmarkera endast länsrätt,till velatdetta är att att en
enligt omfatta beslut lageni Dalarnas län, behörigLänsrätten är att

kap. I 1 kapfrån med stöd 12 8 §.mål inte överflyttas länsrätten av
just denna länsrätt.med länsrättnämligen7 § att avsesanges

skallstöd lagenöverklagbara fattas medSamtliga beslut avsom
till länsrätten i Dalarnas län.överklagas

och §§1 2

beträffandeframgår förvaltningslagens bestämmelserAv l § att
omprövning skall omprövning beslut omhänderta-gälla för omav
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gande, skattebeslag och kostnadsansvar. Bestämmelsen behandlas i
avsnitt 12.10,8 och 142.6.

finnsI 2 bestämmelser§ överklagande omhändertagande-om av
beslut, beslut skattebeslag beslut kostnadsansvar.samtom om

Det ankommer beskattningsmyndigheten fatta beslutatt om
omhändertagande både vid yrkesmässig införsel se kap9 3 tredje§
stycket jämförd med kap.3 lagförslaget ochl vid införsel för§
privat bruk se 13 kap. och6 13 lagförslaget.§ § De nämnda
besluten får överklagas hos länsrätt.

Beskattningsmyndigheten kan fatta beslut skattebeslag i tvåom
fall, nämligen dels vid fara i dröjsmål med stöd 9 kap. andra3 §av
stycket yrkesmässig hantering eller kap. införsel13 13 5 för§
privat bruk mineraloljeprodukt, dels i samband med införsel förav
privat bruk alkohol- eller tobaksvara med stöd kap.13 7 §av av
lagförslaget. förstnämndaDen beslut skall omedelbarttypen av
underställas länsrätten; här finns således inget behov överklagan-av
debestämmelser. Skattebeslagsbeslut fattas med stöd kap.13som av

kan7 överklagas med§ stöd bestämmelsen i 2av
Beskattningsmyndigheten kan fatta beslut angåendeäven

kostnadsansvar både vid yrkesmässig införsel se kap9 3 tredje§
stycket jämförd med 8 kap. lagförslaget och införselvid för privat
bruk mineraloljeprodukter, alkoholdrycker och tobaksvaror se 13av

Ävenkap. 6 3 och§ 13 5. beslut angående kostnadsansvaret§ kan
överklagas till länsrättl enligt 2

Vid överklagande gäller bestämmelserna i 23-25 förvaltnings-§§
lagen, vilket också uttryckligen angivits i innebär2 Detta bl.a. att
besvärstiden veckor vid de nämnda beslut vidareseär tre typerna av
avsnitt 12.4 ovan.

3 0ch4 §§

framgårAv 3 bestämmelserna§ omprövning och överklagan-att om
de i skallLPP gälla beträffande beslut transporttillägg. Bestäm-om
melsen behandlas i avsnitt 1210.8.

hurI 4 vissa begrepp§ används i skall förståsLPP vidanges som
tillämpningen LPP:s bestämmelser beträffande omprövning ochav
överklagande beslut transporttillägg.av om

5§

paragrafenI beslut fårtransporttillägg överklagas tillattanges om
länsrätt.
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5§

beslutbeskattningsmyndighetens attframgårparagrafenAv att
överklagas.f°arbeslutfattamyndighetuppdra attannan

7§

beslutbeskattningsmyndighetens änandraparagrafenI att avanges
innebärDettaöverklagas.fårinteomnämndaparagrafenide

kap 3enligt 9 §beslutbeskattningsmyndighetensexempelvis omatt
f°arintesamtyckestödmedlokalkontrollochtransportkontroll av

beslutbeskattningsmyndighetens atthelleröverklagas. Inte annan
domstol kanitalanbeskattningsmyndighetensföraskallmyndighet

överklagaskanintebeslutexempelYtterligareöverklagas. som
myndighetstransportmedel samtbesluttjänstemans ettatt stoppaär

magasineralås ellerbeslut attöppna varor.att

8§

uppdrabeskattningsmyndighetenkankap. 9framgår 9Som av
beslut förvissafattatullmyndighetskattemyndighet eller attannan

författatsbeslutenEftersomräkning.beskattningsmyndighetens
beskattningsmyndighetendeträkning,beskattningsmyndighetens är

dockdetkansituationervissabeslut. Idessaskall ompröva ävensom
ocksåbeslutetfattatmyndighetdenlämpligare om-att somvara

medsamrådefterbeskattningsmyndigheten,fårDärfördet.prövar
skallställetimyndighetendenbeslutamyndigheten,andra attden

detta.måsteMyndigheterna överensomprövningen. omvaragöra
denförolägenhetavsevärdnågoninnebäraintefår detDessutom

myndigheten ompröv-andra gördeni ställetdetenskilde är somatt
enskild kanförolägenhetavsevärdskallVadningen. varaansessom

påtagligfrågagivetvisdet börvariera;självklart merom envara
föreliggaoftasttordeenskildförolägenhetAvsevärd omolägenhet.

prövadesakfrågorliknandefåröverlämnandetenskildeden genom
hosärendenfleraföreliggerOm detmyndighet.hos än enmer

tillöverlämnasendastochbeskattningsmyndigheten ett annan
Bedömningenuppstå.olägenhetavsevärdsåledesmyndighet kan av

kanskeenskildedenmyndigheterna;föreliggerolägenhet görs avom
skall beslutetDärför attfrågan.i denbedömningderasdelar ominte

medJämförlänsrätt.till ävenöverklagasärendetöverlämna
kap. 9till 9författningskommentaren
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9§

l 33 förvaltningsprocesslagen§ länsrätts beslut fårattanges
överklagas till kammarrätt den det angår, det gått honomav som om

I 9 har tagits§ bestämmelse beskattningsmyndig-emot. atten om
heten får överklaga länsrättens beslut enligt denna lag. Stadgandet
har införts för det inte skall föreligga någon osäkerhet beträffandeatt
beskattningsmyndighetens överklaga länsrättensrätt beslut,att
exempelvis länsrätten efter underställning ändrat beskattnings-om
myndighetens beslut. Genom bestämmelsen får beskattningsmyndig-
heten således överklaga alla beslut fattaderätt länsrätt.att av

10§

I paragrafen finns vissa bestämmelser allmän Huvudregelnpart.om
beskattningsmyndigheten harär föra detatt allmännas talanrätt att

och överklaga beslut. Denna kan dock delegeras tillrätt annan
myndighet tidigare fattat beslut för beskattningsmyndighetenssom
räkning eller fört beskattningsmyndighetens talan i målet.

Någon möjlighet överklaga beslut överlämna talerättenatt attom
till myndighet finns inte; enligt vår uppfattning kan bestäm-annan
melsen jämställas med bestämmelser rättegångsombud. kanDetom
inte någon betydelse för enskild vilken myndighetstörrevara av

för det allmännas talan i målet.som
Bestämmelserna i paragrafen kommenteras utförligt i avsnittmer

13.5.4.l ovan.

110ch12§§

I paragrafema finns bestämmelser RSV:s inträda irätt attom
processen mm.

13§

I paragrafen finns bestämmelser skallom vem som anses vara
i vissa situationer där till egendomenmotpart inte känd.ägare Medär

begreppet innehade den hadesenast senastvarorna avses som
i sin besittning; vid transportkontroller torde detta oftastvarorna vara

föraren eller befälhavaren. Se vidare avsnitt 13.5.4.2.
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kap.12

1§

Sehandläggning.skyndsambestämmelserparagrafen finnsI om
avsnitt l3.5.4.3.vidare

2§

kallelseochdelgivningbestämmelserparagrafen finnsI om
kap.med lltillsammansbör läsasParagrafen,okända ägare. som

avsnitt 13.5.4.2.utförligt ikommenteras13

3§

dröjsmålifaraföreliggerdetlänsrättenparagrafen stadgas närI att
sig itillfälleberettsi saken yttraf°ar förordna attmotpartenattutan

l3.5.4.4.måltyper. Sevissa även

4§

vidareSeförhandling.muntligbestämmelserfinnsparagrafenI om
13.5.4.5.avsnitt

och §§5 6

handling,undantagande överens-gällerBestämmelserna, avsom
Setvångsåtgärdslagen.ireglering ävenmotsvarandemedstämmer
särskiltöverklagasparagrafema kanenligtBeslutavsnitt 13.5.3.8.
Övrigaförvaltningsprocesslagen.stycket 6förstamed stöd 34 §av

i kap. 13-15 §§finns 1handlingundantagandebestämmelser avom
och i kap. 29

7§

beslutskattebeslag. Närbestämmelseparagrafen finnsI omomen
vilkentid inomdenskall länsrättenfattasskattebeslag utsätta

detVi har inteskatteförverkande skall ansettansökan göras.om
skallansökanvilken tidinomdirekt i lagenföreskrivalämpligt att
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göras. tidsrymdDen bedöms lämplig torde variera frånmycketsom
fall till fall och det onödigt belasta myndigheter och domstolarär att
med hanteringtunggrodd förlängningsyrkanden. Vilken tidsrymdav

kan lämplig beror rad faktorer såsom tidvilkensom anses vara en
beskattningsmyndighetens utredningen kan beräknas ochta om
anstånd betala punktskatter beviljats. I det sistnämnda falletatt
föreligger så länge anståndsbeslutet gäller hinder för skatteförverkan-
de; det finns i sådana situationer ingen anledning tvinga beskatt-att
ningsmyndigheten ansökan skatteförverkande ellergöraatt en om

komma med ansökan förlängning innan anståndstidenatt en om
gått ut. Bestämmelsen i kap.3 9 3 och hinder§ 4 förtemporäraom
skatteförverkande bör således beaktas tidsfristen bestäms.när

inomDen tid vilken ansökan skatteförverkande skall fårgörasom
givetvis inte längre nödvändigt. framgårDetta uttryckligensättas än

lagtexten. Skulle det i fall föreligga osäkerhet vilkenettav om
tidsrymd kan lämplig såledesdet bättre bestämmaär attsom vara en
kortare tid längre. Det bör framhållas länsrättens beslutän även atten
beträffande inom vilken tid ansökan skall inges kan överklagas se
ändringsförslaget beträffande förvaltningsprocesslagen.34 § Part

missnöjd med länsrättens beslut kan således överklagaär det tillsom
kammarrätten.

I andra stycket länsrätten kan medge förlängningattanges av
tiden, den tiden otillräcklig. Härvid skall länsrättenutsatta är göraom

prövning vilken ytterligare tid kan behövas; länsrättensen av som
prövning i detta fall skall således prövning-göras sättsamma som

enligt första stycket. Beskattningsmyndighetens framställningen om
förlängning skall före den tidens utgång. innebärDettagöras insatta

framställningen skall ha inkommit till länsrätten före dennaatt
tidpunkt. Något hinder beskattningsmyndigheten lämnar inmot att
fler ansökan förlängning finns inte.än en om

Om ansökan skatteförverkande inte inkommer inom denom
tiden enligt första stycket eller medgiven förlängning enligtutsatta

andra stycket beslutet skattebeslag förfallet. framgårDettaär om av
tredje stycket i paragrafen. Om beslutet förfaller skall den skatte-
beslagtagna egendomen återställas till egendomensgenast ägare.

1 Jämför härvid med bakgrunden till regleringen i kap.27 7 § RB avsnitt
6.4.1.
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3§

paragrafen1 finns särbestämmelse överlämnande målen om av
mellan förvaltningsdomstolar. Bestämmelsen beskrivs i avsnitt
l3.5.5.

kap.13

kapitel finnsI 13 särskilda bestämmelser punktskattekontroll-om
verksamhet beträffande införsel för privat bruk. I finns vissa1 5 §§-
allmänna bestämmelser skall tillämpas beträffande såvälsom
alkohol- och tobaksvaror mineraloljeprodukter. Därefter följersom
i 6 särskilda bestämmelser avseende alkohol- och12 §§ tobaksva--

Slutligen finns i 13 15 särskilda bestämmelser avseende§§ror. -
mineraloljeprodukter.

1§

I paragrafens första stycke för punktskattekontroll-anges ramarna
verksamheten beträffande införsel för privat bruk; beskattnings-
myndigheten får verksamheten gäller införsel för privat bruknär

befogenheteranvända eller fatta beslut enligt lagen endast i den
utsträckning behörighet följer kapitel 13. Vidare har enskildav
endast de skyldigheter enligt lagen i kapitlet. Dennasom anges
bestämmelse kan jämföras med kap. vilken framgårl 1 § attav
bestämmelserna i lagen tillämpliga beträffande införsel för privatär
bruk med de inskränkningar kap.i 13som anges

Av paragrafens andra framgårstycke vilka bestämmelser i andra
kapitel också gäller privatinförsel. Inledningsvis fleraattsom anges

bestämmelserna i kap tillämpliga. straffl det gällerNär 7är ärav
kap. och2 3 tillämpliga beträffande införsel för§§ privat bruk;även
detta framgår direkt dessa lagrum. bestämmelserna i kapitelAv llav

samtliga paragrafer, 3 beslut transporttil--5är §§utom som avser om
lägg, tillämpliga. Samtliga bestämmelser i 8 kap. gäller även
privatinförsel. Av paragrafens tredje stycke framgår samtligaatt
bestämmelser i kapitlen infomiationsutbyte och10 12om om
handläggningen i domstol vidare bestämmelserna beträffandesamt
undantagande handling i kap.l3-16 och i kap.l 9 2 §av m.m.
gäller i tillämpliga delar.

Av paragrafens fjärde stycke framgår bestämmelsernaatt om
punktskattekontrollregistret i kapitel tillämpliga beträffan-5 är även
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medför privat brukuppgifter gäller införselde registrering av som
kap. beslutundantag. Bestämmelsen i 5 7vissa § transport-avser om

del deninte tillämplig till denBestämmelsen i kap. 8tillägg. 5 § är
transportkontrollförseelse. Dessaochtransportkontrollbrottavser

punktskatteplik-yrkesmässiga hanteringenknutna till denbrott är av
sådana uppgifter inteanvändningregistrering ellertiga äravvaror;

skallbruk. Vidarefråga införsel för privataktuell då det är om
kap.uppgifter bokningsregister i 5tillgång tillbestämmelserna urom

yrkesmässigeller kanoch bara gälla det10 ll §§ är antas varasom
kontrollanvändas vidsådana uppgifter får inte hellertransport; av

för bruk.införsel privat

2§

i kapitel skallvissa bestämmelser 9paragrafen framgårAv att
bruk.beträffande införsel för privatkontrollverksamhetentillämpas i

verkstäl-protokoll och bevisSålunda skall bestämmelserna överom
beskattningsmyndighetensbestämmelsenlighet tillämpas, liksom om

beslut i visst ärende.myndighet fattauppdrarätt attatt annan
och Kustbevak-polismyndighetsVidare gäller bestämmelserna om

anmaningbefogenhetningens biträde tjänstemans attattsamt ge
införsel för privat bruk.vid kontrollävenstanna av

3-5§§

skattemyndighets ochparagrafema finns bestämmelserl om annan
punktskattekontrollverksamhetenmedverkan itullmyndighets

då frågaPå detinförsel för privat bruk.avseende sätt ärsomsamma
andrapunktskattepliktiga får deyrkesmässig hantering varorom av

beskattningsmyndighetens kontrollverk-medverka imyndigheterna
beskattningsmyndighe-genomföra kontroller församhet attgenom

befogen-myndigheternaräkning. Vid sin medverkan hartens samma
Överhuvudtaget igäller de 13beskattningsmyndigheten.heter som

myndighe-för dessaförutsättningarnakap. och angivnal 2 §§ även
kontrollbefo-här fråga deså fallet i Det5 ärärter; att omanges

kontrollerna och intevid utförandetgenheter myndigheterna har av
behandlas i stället i 13beslutsbehörigheten. Beslutsbchörighetenom

möjlighet uppdrabeskattningsmyndigheten harkap. 2 § att
besluta i visst ärendetullmyndighetskattemyndighet eller attannan

införsel för privat bruk.då kontrollverksamheten Enäven avser
ocksåbestämmelse beträffande beslutbehörighet finns i 13 kap.

beslutbehörighet beträffande10 tullmyndighets§ som avser
skattebeslag alkohol- och tobaksvaror.av
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6§

Paragrafen införsel för privat bruk alkohol- eller tobaksvara.avser av
Av paragrafens första och andra punkt framgår i vilken utsträckning
bestämmelserna i kapitel 2 beträffande transportkontroll och kapitel
3 beträffande omhändertagande skall tillämpas. Av paragrafens
tredje punkt framgår bestämmelsen beslutsbehörighet i 9 kap.att om
3 § tredje stycket tillämplig.är

7-9§§

I paragrafema finns bestämmelser skattebeslag och skatteförver-om
kande påträffade alkoholdrycker och tobaksvaror. Bestämmelser-av

kommenteras i avsnitt l4.2.7.8.na
Beslut tidsfrist enligt 13 kap. 7 tredje stycket får§ överklagasom

särskilt; förslaget till ändring i förvaltningsprocesslagen.se
Beträffande bestämmelsen försäljning i 9 författ-ävenom se

ningskommentaren till kap.3 16 I andra och§§. tredje stycket denna
finnsparagraf bestämmelser hur beskattningsmyndigheten skallom

förfara med överskjutande intäkter; jämför författningskommentaren
till kap.3 17

10§

Av paragrafen framgår tullmyndighet har fatta beslutatt rätt att om
skattebeslag enligt kap.13 för7 beskattningsmyndighetens§m.m.
räkning. Denna bestämmelse främst sikte de situationer dåtar
införseln skett vid bemannad tullplats och tullen således haren att
besluta Övrigaoch uppbära punktskatten. bestämmelserom om
tullmyndighets medverkan i kontroller enligt kap.13 finns i kapitlets

och4 Se5 §§. kap.13 11 och iäven 12 dessa§§; paragrafer finns
vissa särskilda kontrollbefogenheter beträffande införsel skersom
bemannad tullplats bestämmelse bevis verkställig-samt överen om
het.

11 och 12 §§

I paragrafema finns särskilda bestämmelser tullmyndighetsom
befogenhet vid kontroll bemannad tullplats beträffande införsel
för privat bruk alkohol- och tobaksvaror bestämmelsesamtav en om
bevis verkställighet.över Bestämmelserna kommenteras i avsnitt
14.2.7.l0.
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13§

mineraloljeprodukter.brukför privatinförselParagrafen avavser
kapitel 2bestämmelser iframgår vilkapunktparagrafens förstaAv

paragrafenstillämpliga. Avtransportkontrollbeträffande ärsom
kapitelbestämmelser ivilkaframgårpunkterfjärdetredje ochandra,

och lösenförsäljningförtida äromhändertagande,beträffande3 som
punktfemteparagrafensframgår det attSlutligentillämpliga. av

igälleroch 3i kap. l §§beslutsbehörighet 9bestämmelserna om
delar.tillämpliga

15 §§och14

ochskattebeslagbeträffandebestämmelserfinnsparagrafemaI
l4.2.8.3.avsnittikommenterasBestämmelsernaskatteförverkande.

iändring lagentill lagFörslaget om

polisregister m.m.om

3§

beskattningsmyn-fårpunkten i 3första §ändringen ävenGenom av
upplysningellerregisterutdragbegäradigheten omrätt att ur

fårupplysningsådanellerutdragSådantpolisregister.iinnehållet
domfrikännandegärning,upplysninginnehålladock inte omom

vunnitfrikännande domenoch denbeträffande gämingenmeddelats
Ändringenm.m.polisregisterlagenkraft se 6laga § avom

ellerutfärda intygfårpolismyndighetocksåmedförparagrafen att
beskatt-tilllämplighetredbarhet ellervandel,utlåtande personsom
Sem.m..polisregister ävenlagenningsmyndigheten se 8 § om

avsnitt 8.11.4.
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till lag ändring iFörslaget om

förvaltningsprocesslagen

133 förvaltningsprocesslagen finns bestämmelser vilkaoch 34 §§ om
får enligtdomstolsbeslut kan överklagas. beslut 33Länsrätts §som

angår,i i kammarrätt den detden nämnda lagen överklagas somav
gåttdet honom emot.om

34§

överklagasI paragrafen finns bestämmelser vilka beslut kansomom
särskilt. finns paragrafen täcker medDen uppräkning i ettsom
undantag beslut särskilt enligt dende situationer då överklagarätt att

punktskattekontroll avseende alkohol-föreslagna lagen om m.m.
finnas. Således kantobaksvaror och mineraloljeprodukter börvaror,

särskilt beslut enligt kap. ochtalan föras exempelvis vid 12 5 6 §§
lagförslag angående undantagande handling med stödnämnda avav

stycket förvaltningsprocesslagen.34 första 6§
förslaget till lagen punktskattekontroll avseendeI m.m.om

alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter stadgas i kap.12
skatteförverkande, ocksålänsrätten, då den fattar beslut7 § att om

skatteförverkandeskall den tid inom vilken ansökan skallutsätta om
tiden,Vidare finns möjlighet besluta förlängninggöras. att om av om

lagförslagdenna skulle visa sig otillräcklig. kap. 7 nämnda12 §
gäller privatinförsel mineraloljeprodukter se kap.vid 13även av

stycket lagförslag finnstredje stycket. I 13 kap 7 tredjel §§ samma
privatinförselliknande tidsfristregel för skattebeslag vid aven

finnas möjlighetalkohol- och tobaksvaror. Självklart måste det att
överklaga överklaga besluten intenämnda beslut och för rätten attatt
skall bli måste ha överklagameningslös dessutom rätt attman

slutligt. dennabesluten avvakta målet avgjorts Avutan attatt
anledning stycket intagits bestämmelsehar det i 34 första 10§ atten

särskilt.de angivna besluten skall kunna överklagasäven nu
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till förordning ändringFörslaget om

i fartygsregisterförordningen

5a§

Genom paragrafen får beskattningsmyndigheten terrninalåtkomst till
Sevissa uppgifter i fartygsregisterförordningen. vidare avsnitt 8.9.1

och l 1.7.

förordning ändringFörslaget till om

i körkortsförordningen

93 §a

Genom får beskattningsmyndigheten temiinalâtkomst tillparagrafen
körkortsförordningenkörkortsregistrets identitetsuppgifter. I 91 §

finns definition identitetsuppgifter. identitetsuppgifterMeden av
fullständigt födelseland och föradressavses namn, personnummer,

Se också avsnitt ochden med registreringen. 8.9.2 l 1.7.som avses

ändringFörslaget förordning omom

i bötesverkställighetsförordningen

2§

kap. förslaget till lag punktskattekontrollI 7 2 3 §§ m.m.om-
mineraloljeprodukter finnsavseende alkoholvaror, tobaksvaror och

skyldighetbestämmelser straff för enskilds förseelser vissmotom
åvilar honom Enligt vårt förslag tillvid punktskattekontroller.som

ändring bötesverkställighetsförordningen skall förskottsbetal-2 §av
ning böter beträffande förseelser kunna till beskatt-sådana görasav
ningsmyndigheten Skattemyndigheten i Dalarnas län Av paragra-
fens framgårandra punkt tullen kan förskottsbetal-ävenatt ta emot
ning. I de fall tullen beskattningsmyndighetensmedverkar i kontroll
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enligt lagen torde nämligen tullmyndigheten befattningäven taanses
med målen i enlighet med lydelsen i paragrafen.

Det kan i detta sammanhang också erinras Ekobrottsbered-om
ningens förslag i Ds 1997:23 inrättande skattekriminaler.om av
Enligt beredningens förslag skall befattningshavare vid skattekrimi-
nalen få befogenhet utfärda strafföreläggande; dettaatt om genom-
förs bör handläggningen förskott samordnas med organisationenav
för strafföreläggande.

Förslaget till lag ändringom

i lagen Kustbevakningensom

medverkan vid polisiär övervakning

2a§

Kustbevakningen skall framgår bl.a. förslaget till kap.9 10som av
lagen§ punktskattekontroll avseende alkoholvaror,om m.m.

tobaksvaror och mineraloljeprodukter begäran lämna beskatt-
ningsmyndigheten biträde vid kontroller enligt nämnda lag. Vid
sådana kontroller kan misstanke brott lagens straffbestäm-motom
melser se kap.7 nyssnämnda lag uppkomma. För Kustbevak-att
ningen skall kunna genomföra brottsutredning sådanai situationeren
måste tjänsteman vid Kustbevakningen ha vissa befogenheter. I
paragrafen därför tjänsteman vid Kustbevakningen i dessaattanges
situationer skall ha befogenhet i 2 Tjänsteman-samma som anges

skall således ha befogenhet polisman hålla förhörattnen samma som
och vidta åtgärd med stöd kap.23 3 tredje stycket§ RB,annan taav
med någon till förhör med stöd kap.23 första8 stycket§ RB,av
gripa någon med stöd kap.24 7 RB och företa husrannsakan§av
med stöd 28 kap. 5 åtgärden har till syfte eftersöka denattav om

skall gripas eller verkställa beslag.attsom
Enligt kap.23 3 tredje stycket§ RB får polisman innan förunder-

sökning hunnit inledas hålla förhör och vidta andra utredningsåtgär-
der betydelse för utredningen.ärsom av

Enligt kap.23 första8 stycket§ RB den befinner sigär som
den plats där brott förövats skyldig tillsägelse polismanett att av
medfölja till förhör hålls omedelbart därefter.ett Vägrar hansom

giltig orsak, får polisman med honom tillutan förhöret. Dettata
gäller enligt andra stycket paragraf också den befinnersamma som
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nyligenplats där brotti anslutning till densig områdeinom ettett
strafflindrigareföreskrivetinteför brottetförövats, änärom

till sådant brott.försök Bestäm-i fyra år. gällerfängelse Detta även
hunnitförundersökningockså innani kap. gällermelserna 23 8 §

inledas.
finns skälfår, detförsta stycket RBEnligt kap. 724 § attom

honomfall gripai brådskandeanhålla någon, polisman även utan
anhållningsbeslut.

behandlas i avsnitt 5.5.kap. RB28 5 §

ändring i lagentill lagFörslaget om

tobaksskattom

9§

skattskyldigbegrep-ändringstyckeparagrafens första 5I görs aven
förs in tillbeskattadfall då redanavseende detpet vara somen -
förvärvasprivat brukförskall användasSverige och här änannat -

vidare avsnitt 9.4.2.EG-land. Sei ett annat

ändring i lagentill lagFörslaget om

alkoholskattom

8§

skattskyldigbegrep-ändringförsta stycke 5paragrafensI görs aven
förs in tillbeskattadfall då redanavseende detpet vara somen -

bruk förvärvasprivatförskall användasSverige och här änannat -
Se vidare avsnitt 9.4.2.EG-land.i ett annat
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ändring i lagenFörslaget till lag10. om

beskattning privatinförsel avom av

frånalkoholdrycker och tobaksvaror

land medlem i Europeiskaärsom

unionen

beskattning införsel förI denna lag finns bestämmelser denom av
Sverige kanprivat bruk alkoholdrycker och tobaksvaror görasomav

från cirkulationsdirektivet.med stöd undantagetdet temporäraav
inga bestäm-innehåller, våra ändringsförslag genomförs,Lagen om

parallellt medmelser punktskattekontroll, skall läsasutanom
punktskattekontroll avseendeförslagen i kapitel i lagen13 om m.m.

alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

4§

bestämmelsertidigare bestämmelserna anmälan harDe ersatts avom
kommenteras i avsnitt ochdeklaration. Bestämmelserna l4.2.7.3om

l4.2.7.5.

5§

utgår.anmälningsskyldighet AvDen tidigare regleringen om
sådan punktskattparagrafens lydelse framgår beslutatt om somnya

så kallade automatiskapåförs enligt privatinförsellagen fattas genom
förfarandebeslut. i avsnitt l4.2.7.5;Bestämmelsen kommenteras

med också i avsnitt 9.3.3.automatiska beslut behandlas

7§

särskild avgift. Paragrafen harI paragrafen finns bestämmelser om
anmälningsskyldighet harändrats i två avseenden. Begreppet ersatts

tillmed deklarationsskyldighet. Vidare har ändratsprocentsatsen
ändringar kom-fyrtio tidigare femtio Dessaprocent.procent, mot

i avsnitt l4.2.7.4.menteras

3§

amnälan har medParagrafen har ändrats så ordetsätt ersattsatt
beskattningsmyndighetensdeklaration. Vidare har rekvisitet för

20 l7-08I5
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räkning införts. Jämför med förslagen till ändring 10 andra§av
stycket och 13

9 §

Paragrafens första stycke upphör gälla, vidare avsnitt 14.2.7.3.att se

10 16 §§-

I 10 12 finns§§ bestämmelser omprövning och överklagande.om-
I 12 14 finns bestämmelser§§ företrädare för det allmänna.om-
Bestämmelserna har utformats i enlighet med motsvarande bestäm-
melser i den föreslagna lagen punktskattekontrollav oss om m.m.
avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

finnsI 15 § bestämmelse muntlig förhandling vid hand-en om
läggning mål särskild avgift. Bestämmelsen har utformatsav om

6 kap. 24 taxeringslagen.sätt §samma som
ÄvenI 16 finns§ bestämmelse överlämnande mål.en om av

denna bestämmelse har utfonnats i enlighet med motsvarande
bestämmelse i den föreslagna lagen punktskattekontrollav oss om

avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukterm.m.
se kap.12 8 i detta lagförslag.§

11. Förslaget till lag ändring i lagenom

skatt på energiom

kap.4

1 §

I paragrafens första stycke 4 ändring skattslxyldigbegrep-görs en av
avseende det fall då redan beskattat bränslepet förs tillsom-

Sverige och här skall användas för privat bruk förvärvasänannat -
i EG-land. Se vidare avsnitt 9.4.2.ett annat
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kap.10

I 10 kap. LSE finns bl.a. bestämmelser kontroll beträffandeom
användningen märkta mineraloljeprodukter.av

9§

Paragrafen har fått helt innehåll. Av förstaett stycket framgårnytt att
beskattningsmyndigheten får utföra punktskattekontroller beträffande
användningen märkta mineraloljeprodukter. Vidare framgår deav
befogenheter myndigheten har vid dessa punktskattekontroller;
myndigheten får undersöka transportmedels bränsletank och andra

där det kanutrymmen mineraloljeprodukter finns.antas att Av 10
kap. framgår5 § de transportmedel kan kommaatt i fråga ärsom
motordrivet fordon och båt; avgiftsbestämmelsema omfattar endast
dessa båda transportmedel.typer Myndigheten får också eftersökaav
och granska de handlingar behövs för kontrollen och påsom ta prov
mineraloljeprodukter.

Av paragrafens andra stycke framgår beskattningsmyndighetenatt
får låta låstaöppna Denna bestämmelseutrymmen. skall läsas i hop
med 10 fjärde§ stycket beträffande förares eller befälhavares
skyldighet låstaöppnaatt utryrmnen.

Punktskattekontroll enligt detta lagrum får endast gälla använd-
ningen märkta mineraloljeprodukter. Om myndigheten i sambandav
med sådan kontroll också vill sådangöra punktskattekontrollen en

faller inom för vårt förslag till lag punktskattekontrollsom ramen om
avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, skall
bstämmelsema i den lagen, exempelvis transportkontroller, till-om
lämpas.

10§

I denna paragraf de skyldigheter förare eller befälhavare på båtanges
har i samband med kontroll enligt 9 Paragrafens första stycke,en

gäller skyldighet anmaning, skallatt läsassom stanna parallellt
med 10 § gäller tjänsteman befogenhet anmaningc som att attge

och straffbestämmelsenstanna i lO d första§ stycket; den brytersom
skyldigheten döms till dagsböter.mot I 10 andra§ stycket finns en

bestämmelse förares eller befälhavares skyldighet identifieraom att
sig. Denna bestämmelse med våraöverensstämmer förslag om
identitetskontroll vid punktskattekontrollen och övriga skatteom-
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i dstraffbestämmelsen 10 §parallellt medskall läsasrådet. Den
stycket.andra

10a§

handlingbegäraframgår enskild harparagrafenAv rätt att attatt
tillparagrafen hänvisasgranskning enligt 9 Ifrånskall undantas

undanta-reglerSammad LPP.bestämmelserna i kap. 15 15 §3 om-
vidsåledes gällaskallexempelvis revisionervidgällergande som

LSE.enligt kap.kontroller 10

l0b§

myndig-samverkan med andrabestämmelserparagrafen finnsI om
deförebild iutformats medharbestämmelserheter. Dessa samver-

punktskattekontrollen.beträffandeföreslårkansbestämmelser som
polismyndighet ochtullmyndighet,skattemyndighet,Annan

beskattningsmyndighetensmedverka iskall kunnaKustbevakningen
beskattningsmyn-förutföra kontrollerkontrollverksamhet attgenom

förstamedparallellt 10skall läsas §räkning. Paragrafendighetens
ochskyldighetbefalhavaresellergäller föraresstycket att stannasom

anmaningbefogenhetgäller10 att stanna.§ attänstemans gec som

l0c§

befogenhettjänstemansbestämmelseparagrafen finns attI geom
anmaningsåhar gjortsAvgränsninganmaning sätt attatt stanna.

vidtjänstemanochpolismanbåt endast fåratt stanna ges av
påutfomiatsöverhuvudtagetharBestämmelsenKustbevakningen.

beträffandebestämmelsermotsvarandei sättsettstort somsamma
tilldärförhänvisarpunktskattekontrollen. Viföreslagnaden av oss

avsnitt 12.10,3bestärrmielser;till dessakommentarerna samtse
tillförslagetoch kap. llkap. 9 §till 2 5författningskommentaren §

ochtobaksvaroravseende alkoholvaror,punktskattekontrolllag om
mineraloljeprodukter.

10d§

i förstaBestämmelsenstraffbestännnelser.paragraf finns tvådennaI
amnaning enligtskyldighetgäller brottstycket att stannamot

bestäm-med denparallelltsåledes läsastycket och skallförsta10 §
skyldighetbrottstycket gällerandraBestämmelsen i attmelsen. mot
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i hopdärför läsasskallstycket ochandraenligt 10sig §identifiera
med det lagrummet.

i lagenändringtill lagFörslaget12. om

vidbefogenheterTullverketsom

landSveriges annatmot ettgräns
unionenEuropeiskainom

7§

privatinförsel-tillhänvisningensåParagrafen har ändrats sätt att
medverkan iTullverketsBestämmelsertagits bort.harlagen om

ibruk finnsprivatinförsel förbeträffandekontrollverksamheten
punktskattekontrollföreslagna lagenstället deni m.m.omav oss
mineraloljeprodukter seochtobaksvaroralkoholvaror,avseende

lagförslag.och 13 i dettakapitel 9

ändring i lagentill lagFörslaget13. om

prisreglerings-ochpunktskatterom

avgifter

kap.1

2 §

i lagenbestämmelservissasåändratsParagrafen har sätt att
föreskrivs ivadenligtavgiftsärskildgälla förockså skall som

punkt-lagenföreslagnadeniprivatinförsellagen samt omossav
mineral-ochtobaksvaroravseende alkoholvaror,skattekontroll m.m.

oljeprodukter.
transporttillägg segäller beslutbestämmelserLPP:sVissa omav

LPP:s bestäm-lagförslag.nyssnämndakap.och ll 3 §kap. 56 §

1 författ-delÖvriga i Bbeträffande LPP kommenterasändringsförslag
avsnitttill 16.ningskommentaren
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melser omprövning och överklagande gäller beslut enligtävenom
privatinförsellagen se och10 13 den lagen.§§
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Del B

beträffan-Författningskommentarer
identitetskontrollförslagende om

tillfällig handeloch

särskild skatte-till lagFörslaget14. om

handelbeträffande tillfälligkontroll

1§

handel och upplåtelsen-tillfälligparagrafen definieras begreppenl
fälle.

sådan handel omfattastillfällig handelBegreppet som avavser
avsnitt vilken handell7.3.2lagen tillfällig försäljning. I angesom

omfattas.som
tillfälle då viss plats förupplåtelsetillfälle varjeMed avses

Medförsäljning visstillfällig upplåts till vissperson. person avses
juridisk definitionfysisk viss Dennasåväl viss person.person som
inte skall uppstå vid tillämpning-behövs för tolkningssvårigheteratt

skallkontrollavgift för varjeplatsupplåtares9 tas uten av
upplåtelsetillfalle där skyldighet inte fullgjorts.enligt 2 §

2§

paragraf kontrollskyldigheter åvilar denl denna de somanges som
behandlas iupplåter plats för tillfällig handel. Bestämmelsenen

skall l0avsnitt 17.ll.4. Paragrafen läsas parallellt med 8 §§ som-
sanktionsavgiftinnehåller bestämmelser administrativ somom en

skall påföras den inte fullgjort skyldighet enligt 2som

3§

skyldighetföreslåSom anförts i avsnitt 1.5 har inte velat17.1 en
kontrolluppgift beträffandeför platsupplåtare automatiskt lämnaatt

finns i ställetupplåtelser för tillfällig handel. lalla plats 3 § enav
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bestämmelse innebär Skattemyndigheten kan begäraatt attsom
platsupplåtaren skall lämna sådana uppgifter han enligt 2 § ärsom
skyldig inhämta och bevara. Skattemyndigheten kan självklartatt
välja uppgifterna skall hämtas skriftligen eller muntligen.om

4§

I paragrafen finns revisionsbestämmelse. Skattemyndigheten fåren
besluta revision för kontrollera den upplåter plats föratt attom som
tillfällig handel fullgjort sina skyldigheter enligt 2 Bestämmelsen
kommenteras i avsnitt Sel7.l1.6. vårt förslag till ändring iäven
tvångsåtgärdslagen.

5 och 6 §§

I dessa paragrafer finns bestämmelser identzjieringsbesök. l 5 §om
första meningen Skattemyndigheten får beslutaattanges om
identifieringsbesök i syfte identifiera enskild kanatt antassom
bedriva tillfällig handel. Identifieringsbesökets syfte såledesskall

reda den enskildes identitet. frågaDet inte någonatt ta ärvara om
fullständig granskning verksamheten vid revision. Därförav som en
har också myndighetens befogenheter vid identifieringsbesök
begränsats till myndigheten får efterfråga identitet,att persons
kontrollera innehav F -skattsedel och ställa frågorav om
verksamheten.

Av skäl anförts beträffande upplysningsskyldighetensamma som
vid punktskattekontroller finns det inte någon sanktion kopplad till
myndighetens ställa frågor jämför med avsnitt 5.8.9.rätt att

Enligt första stycket6 befinner sig§ den platsär person som
där Skattemyndigheten identifieringsbesök skyldig pågör ett att
skattemyndighetens begäran legitimera sig eller godtagbartannat

styrka sin identitet i förekommande fall förete F-skattsedel.sätt samt
Skyldighet identifiera sig åvilar dock, enligt 6 andra stycket,§att
endast skälig grund kan ha sådant sambandantas ettperson som
med den kontrollerade verksamheten kännedom hans identitetatt om
kan betydelse för skattekontrollen. Bestämmelsenvara av om
skyldighet identifiera sig har utformats deatt sättsamma som
bestämmelser skyldighet identifiera sig föreslår skallattom som
gälla vid alla former besök i samband med skattekontroll; bl.a.av se
avsnitt 16.3.

Begränsningen i 6 andra stycket innebär skattemyndigheten§ att
inte kan begära helst råkar befinna sig platsenatt vem som som
skall identifiera sig. Sådant samband med verksamheten krävssom
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givetvisharidentitetefterfrågaskallSkattemyndighetenför att
ellerställföreträdareocksåbestämmelsenälv,handlaren avsermen

frågaiantagandegrund förskälig attHuruvida personenanställd.
måsteföreliggerverksamhetenmedsambandovannämndahar

platsensigbefinnerSådanafall.tillfrån fall sompersoneravgöras
verksamhetenförikläddaellerarbetsuppgifter ärutföroch somsom

bestämmel-givetvisomfattasuniformarbetsklädsel ellertypisk av
därområdensigbefinnergällerDetsamma sompersonersen.

klartomständigheternaintedetfår vistas,anställdaenbart avom
Enverksamheten motsattgöra.medhar attinteframgår att personen
allmänhe-ditlokalfrågadetgivetvisgäller ärpresumtion enomom

kunderintesåledesbestämmelsen attmed ärSyftettillträde.harten
sig.legitimeraskall tvingas att

7§

Protokollprotokollföring.bestämmelsefinnsparagrafenI omen
innehållaskallProtokolletidentifieringsbesök.alltid förasskall över

besöket,vidnärvarade närvilkaavlagts,besöketuppgift somvarom
betydelseavslutades annatoch sompåbörjades samtbesöket avom

deexempelviskanbesöket. Dettavid varaförekommit senare
1.11.avsnitt 17. lSebesöket.vid ävenenskild lämnatuppgifter som

s-10§§

sanktionsavgift,administrativbestämmelserfinnsl0§§I 8 om en- fullgjortintedenpåförasskallplatsupplåtarkontrollavgift, somsom
1.4.avsnitt 17. libehandlasAvgiftenenligt 2skyldighet

varjeföravgiftenskallstycket utandra tasframgår 8 §Som av
Begreppetfullgjorts.inte2enligt §skyldighetdärupplåtelsetillfälle

upplåtelsetillfällemedi ldefmieratshar avsesupplåtelsetillfälle
visstillupplåtsförsäljningtillfälligförplatsdå visstillfällevarje

festivalmarknad eller är ettvidupplåtelse upp-Varje enperson.
detplatsertvåhyrmarknad ärvidnågonlåtelsetillfälle; enom

upplåtelser.tvåfrågasåledes om
kontroll-Platsupplåtareseftergift.bestämmelserfinnsI 9 § om

oskäligtuppenbart ta utframstår attdetfår eftergesuppgift somom
sätttillämpasavsedd somBestämmelsen att sammaden. är

skatteområden,andraeftergiftsbestämmelser sommotsvarande
kap. 6 §i 5skattetilläggeftergiftbestämmelsenexempelvis avom

taxeringslagen.
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11§

I paragrafen vilken skattemyndighet behöriganges är fattaattsom
beslut enligt lagen och genomföra revisioner och identifieringsbesök.
Bestämmelserna kommenteras i avsnitt 17.1 1.9.

12§

I paragrafen har intagits bestämmelse den skattemyndig-en som ger
het behörigär enligt 11 § möjlighetsom uppdraatt annan
skattemyndighet fatta beslut i dessatt ställe i visst ärende ellerett en
viss ärenden. Bestämmelsen hargrupp utformatsav på sättsamma

2 kap. 2 tredje§ stycket taxeringslagen.som Förutsättningen för att
beslutanderätten skall överlämnas denär andra myndighetenatt
medger det överlämnandebeslutetsamt att inte skulle innebära
avsevärd olägenhet för enskild. Vad skall avsevärdsom anses vara
olägenhet för enskild måste från fallavgöras till fall, rentmen
generellt kan detsägas måsteatt sigröra påtagligom en mer
olägenhet. Det skulle exempelvis kunna medföra merarbete för den
enskilde ärenden avgift handladesom flera myndigheterom
samtidigt.

13§

I paragrafen bestämmelserna iatt 27 ochanges 28 förvaltnings-§§
lagen gäller vid omprövning beslut platsupplåtares kontroll-av om
avgift. Innehållet i bestämmelserna återges i avsnitt 12.3.

14§

Av paragrafen framgår huvudregelnatt detär skattemyndig-att är
heten i det län, där den kontrollerade tillfälliga handeln bedrivs eller
har bedrivits, skall beslutompröva platsupplåtaressom kon-om
trollavgift, beslutetäven avgiften har fattatsom om av en annan
skattemyndighet. Skattemyndigheten kan dock besluta att ompröv-
ningen i stället skall dengöras myndighet fattat beslutetav som omÄvenavgiften. här förutsättningenär den andraatt myndighetenatt
medger det överlämnandebeslutetsamt att inte skulle innebära
avsevärd olägenhet för enskild se kommentaren till föregående
paragraf.
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och 16 §§15

kontrollavgiftplatsupplåtares samtbeslutframgårAv 15 § att om
förstaenligt 12 §beslutanderättöverlämnandebeslut avom

länsrätt.hosöverklagasfårmeningenandraoch 14meningen §
revision ellerÖvriga beslutexempelvislagen,enligtbeslut om

överklagas.identifieringsbesök, får inte
överklagasskallbeslutetföljerforumreglemaallmännaAv de att

beslutetfattatskattemyndighetdär deni det länhos länsrätten som
belägen.är

förhandling.muntligbeträffandebestämmelsefinns1 16 § en
Muntligdet.enskilde begärdenskall hållasförhandlingMuntlig om

anledningfinnsintedethållas attdock inteförhandling behöver om
iutformatsharBestämmelsenkommeravgift tas ut.attanta att

taxeringslagen.kap.enlighet med 6 24 §

17-19§§

allmänna.för detföreträdarebestämmelserparagrafema finnsI om
får uppdraSkattemyndighetenframgårAv 17 § att annan

det allmännasförvaltningsdomstol förai allmänskattemyndighet att
Förutsättningen förärenden.eller vissärendei vissttalan grupp av

medgermyndighetenandradenuppdrag skallsådant är attatt ges
seför enskildolägenhetavsevärdinnebärintedetdet samt att

överklagas.intebeslut kantill §. Dettakommentaren 12
talerättRSV:sbestämmelserfinnsoch 19I 18 §§ m.m.om

20§

till Denkopplad 6straffbestämmelseparagrafen finns ärI somen
dömasskallenligt 6sig §identifieraskyldighetbryter attmotsom

skattemyndig-ådömasdock inteskallpenningböter;till omansvar
identitet. Dennatillfrågadesdenfastställakunnatheten genast

straffbestäm-depåutformatsstraffbestämmelse har sätt somsamma
skyldighetenskildsbestämmelserkopplade till demelser är omsom

vidallmäntskall gällaföreslårsig viidentifiera rentatt som
skattekontroll.samband medbesök iskattemyndighets
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15. Förslaget till lag ändring i lagenom

punktskatter och prisreglerings-om

avgifterl

3 kap.
6 §

Paragrafen har ändrats endast så hänvisning tillsätt att görs även
kap.3 16 taxeringslagen.§

Enligt kap.3 16 första stycket§ taxeringslagen skall uppgift som
myndighet förfogar och behövs för taxering påöver skattemyn-som
dighets begäran tillhandahållas denna. Enligt andra stycket samma
lagrum gäller inte denna uppgiftsskyldighet i fråga uppgifter förom
vilka sekretess gäller till följd 2 kap. l eller 2 rikets säkerhet§av
eller dess förhållande till eller mellanfolklig organisationstatannan
eller 3 kap. l sekretesslagen§ rikets centrala finanspolitik, penning-
politik eller valutapolitik eller bestämmelse till vilken hänvisasen
i någon de nämnda paragrafema. Tredje stycket i lagrumav samma
gäller den situationen då sekretess föreligger för uppgift enligt någon

bestämmelse i sekretesslagen och utlämnande skulleannan ett
medföra synnerligt för något enskilt eller allmänt intresse;men
härvid föreligger uppgiftsskyldighet endast regeringenom
ansökan Skattemyndigheten beslutar uppgiften skall lämnasattav ut.

6a§

I paragrafen har tagits bestämmelse beträffande enskildsen
skyldighet identifiera sig skattemyndighetensatt begäran vid
myndighetens besök i samband med skattekontroll. Skyldigheten
åvilar befinner sig platsen för skattemyndighetensperson som
besök på skälig grund kan ha sådant sambandantasom ettpersonen
med den kontrollerade verksamheten kännedom hans identitetatt om
kan betydelse för skattekontrollen. Sådant samband med denvara av
kontrollerade verksamheten har givetvis den bedriver verk-som
samheten eller dennes ställföreträdare, också hans anställda.men
Huruvida det föreligger skälig grund för antagande iatt personen
fråga har ovannämnda samband med verksamheten måste avgöras

l Förslaget till ändring l kap. 2 § LPP kommenteras i avsnitt 13 iav
författningskommentaren i del A.
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ellerplatsenpåarbetsuppgifterutförfall. Personertillfrån fall som
uniformellerarbetsklädseltypiskverksamhetenförikläddaär

gällerDetsammabestämmelsen.givetvis sompersoneromfattas av
fåranställdaendastdärverksarrihetslokalendelarisigbefinner

framgårklartomständigheterna attintedet personenvistas, avom
verksamhetenhar med göra.inte att

kap.i 9straffbestämmelsenmedparallelltskall läsasParagrafen
3 a

9kap.
3a§

skyldig-kopplad tillstraffbestämmelse ärparagrafen finnsI somen
dennabryterDen6 motkap.enligt 3sigidentifieraheten somaatt

skattemyndighe-så vittförpenningbötertilldömasskallskyldighet
identitet.tillfrågadesdenfastställakurmatändåinte genastten

iändringtill lagFörslaget16. om

taxeringslagen

3 kap.
6 §

enskildsbeträffandebestämmelsetagitsharparagrafenl en
vidbegäranskattemyndighetenssigidentifieraskyldighet att

Skyldighetenskattekontroll.medsambandbesök imyndighetens
skattemyndighetensförplatsensigbefinneråvilar somperson

sambandsådanthakangrundskälig ettantasbesök personenom
identitethanskännedomverksamhetenkontrollerademed attden om
med densambandSådantskattekontrollen.förbetydelsekan avvara
bedrivergivetvis denharverksamhetenkontrollerade som

anställda.också hansställföreträdare,eller dennesverksamheten men
iantagandegrund förskälig attföreliggerdetHuruvida personen

måsteverksamheten avgörasmedsambandovannämndafråga har
ellerplatsenarbetsuppgifterutförfall. Personerfall tillfrån som

uniformarbetsklädsel ellertypiskverksamhetenförklädda iär
gällerDetsammabestämmelsen.givetvisomfattas personer somav

fåranställdaendastdärverksarnhetslokaleni delarsigbefinner
framgårklartomständigheterna attdet intevistas, personenavom

verksamhetenmedinte har göra.att
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Paragrafen skall läsas parallellt med straffbestämmelsen i 7 kap.
2 a

7kap.
2a§

I paragrafen finns straffbestämmelse kopplad till skyldig-ären som
heten identifiera sig enligt kap.att 3 6 Den bryter dennamotsom
skyldighet skall dömas till penningböter för så vitt skattemyndig-
heten inte ändå kunnat fastställa dengenast tillfrågades identitet.

17. Förslaget till lag ändring i lagenom

särskilda tvångsâtgärder iom

beskattningsförfarandet

1§

I paragrafen lagens tillämpningsområde. Av punkt 8 framgåranges
lagen skall tillämpasatt också vid revision enligt 4 i den§ av oss

föreslagna lagen särskild skattekontroll beträffande tillfälligom
handel.

18. Förslaget till lag ändring iom

skattebetalningslagenz

14 kap.
5 a§

I paragrafen har tagits bestämmelse beträffande enskildsen
skyldighet identifiera sig skattemyndighetensatt begäran vid
myndighetens besök i samband med skattekontroll. Skyldigheten
åvilar befinner sig platsen för skattemyndighetensperson som

2Denna lag föreslås i 1996/97: 100.prop.
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sambandsådantkan haskälig grundbesök ettantaspersonenom
identitethanskännedomverksamhetenkontrollerademed den att om
med densambandskattekontrollen. Sådantbetydelse förkan vara av

verksam-bedrivergivetvis denverksamheten harkontrollerade som
också anställda.hansställföreträdare,heten eller dennes men

iför antagandeskälig grundföreliggerHuruvida det att personen
måstemed verksamhetensambandovannämnda avgörasfråga har

ellerarbetsuppgifter på platsenutförfall till fall. Personerfrån som
uniformarbetsklädsel ellertypiskverksamhetenklädda i förär

gällerbestämmelsen. Detsammaomfattas givetvis personer somav
fåranställdadär endastverksamhetslokalendelarbefinner sig i

framgårklartomständigheternaintedetvistas, att personenavom
verksamhetenhar medinte göra.att

kap.straffbestämmelsen i 23medparallelltParagrafen skall läsas
2 a

23 kap.
§2 a

skyldig-kopplad tillstraffbestämmelsefinnsparagrafenI ärsomen
bryterDenidentifiera enligt kap. 5heten sig 14 motatt soma

så vitt skattemyn-penningböter förtillskyldighet skall dömasdenna
tillfrågades identitet.fastställa denändå kunnatintedigheten genast



#06
ggn?

;çszå
,Hår-qgu



SOU 1997:86 625

Reservation Karl-Gösta Svensonav

Skatteflyktskommitténs sista betänkande präglas liksom de föregående
rättssäkerhetsaspekter får stå tillbaka för kravet på ökadeattav

kontrollmöjligheter. Härtill kommer i detta betänkande förslagäven
berör den personliga integriteten majoriteten vill inrättaattsom genom

punktskattekontrollregister och tillåta samkömingar olikamed slagett
känsliga myndighetsregister.av

självklartDet det skall finnas effektiv skattekontrollär att en som
kan komma till med fusket. emellertidDet anmärkningsvärträtta är att
kommittén så ensidigt behandlar kontrollaspekten ifrågasättautan att
den höga beskattningen i vårt land alkohol, tobak och olja iav
förhållande till de nivåer förekommer såväl i angränsande isom som
många andra länder. Kommittén visserligen inteär göraattensam om
denna missbedömning. Regeringen har i samband med vårpro-senast
positionen föreslagit ytterligare höjd tobaksskatt från den l augusti
1997 reflektera anledningen till utfallet denöverutan att att senasteav
höjningen tobaksskatten från den januari1 i under årets förstaav
fyra månader ligger 360 miljoner kronor regeringensunder prognoser.

Genom denna ensidiga behandling belyses heller inte de problem
uppkommer vid ökad legal gränshandel. orimligtDet är attsom en

bibehålla så höga skatter i vårt land denna handel ökar och därmedatt
minskar möjligheter för svenska företag kunna konkurrera likaatt
villkor. sådanEn utveckling skadar tilltron till det svenska skattesyste-
met.

Förslaget avvisas

Kommitténs förslag innebär Skattemyndigheten får sigatt ta an
polisiära uppgifter fordon och utförarättatt att stoppagenom
spaning och skugga kommer ocksåDet enligt förslaget ledaattperson.
till ökade kostnader. Enbart personalkostnadsökningen kommer att

125 årsarbetskrafter.motsvara

2I I7-08IS
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föreliggande förslaget. Detskäl avvisa detvill principiellaJag ärav
skattemyndighe-betryggande rättssäkerhetförenligt medinte att geen

betänkandetflera ställen iförekommer påpolisiära uppgifter. Detten
skattekrimi-förslag inrättaEkobrottsberedningensavsnitt attom enom

sådanpositiv tillingen kommitténnal. råder tvekanDet att synes enom
avvisa tankarna pådel kraftfulltvill därför förutveckling. Jag attegen

skattekriminal.inrätta en
byggaockså slöseri medenligt min meningDet attär uppresurserna

motsvarandeskatteförvaltningenverksamhet inom när resurseren ny
finns enligt mintullförvaltningen.finns inom Detoch kompetens

punktskatte-kunnarättssäkertmening möjlighet utövasättatt etten
adekvata delarföreslås i betänkandeti andakontrollen den avomsom

tillskatteförvaltningenmedtullmyndigheten läggs ensamman
denavvaktan härpå börskattemyndighet. Itull- ochgemensam

i befintligt skick.fortsätta gällatransportkontrollagennuvarande att
delvill jag ändå kommenteramin principiella inställningOaktat en

förslagen.av

Punktskattekontrollregistret m.m.

utökakontrollsynpunkt inrätta ellerförMyndighetskraven ökar att ur
myndig-del andramöjlighet tillbefintliga registerredan att tasamt av
växandeöverblick denregister. saknas totalheters Det överen
orimligti situation heltkontrolländamål. Det dennaregistreringen för är
förslagKommitténsöverblick ytterligare register.denna inrättaatt utan

förpunktskatteregister och möjlighetomfattandeinrättande ettavom
spanings-tullmyndighetensuppgifter iskattemyndigheten delatt ta av

elleroch båtsregistren och utdragkörkortsregistret, skepps-diarium, ur
Regeringenbör därför awisas.innehållet i polisregisterupplysning om

harregistertill redan befintligai stället initiativbör överta att somse
sådan utredning börskattekontroller. Vidolika formerbäring enav

säkerhet och sårbarhetintegritet,ordentlig genomlysning vad gälleren
företagenfrågantill stånd. bör ocksåkomma Den attta engesupp om

uppgifter hämtas in och registreras.uttrycklig till insyn i vilkarätt som

Transporttillägg

införandebedöma deras förslagKommittén kan inte ettavomom
Europakonventionen.omfattas artikel i Transport-tzransporttillägg 6av

det med fog kanskattetillägget. Eftersomtillägget kan jämställas med
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artikelifrågasättas det svenska skattetillägget omfattas 6inte äravom
det härom orimligt följa kommitténsi awaktan klarläggandeett att
förslag i detta hänseende.

föreslår nivån skall i stället förKommittén också 40att procentvara
nivån gäller för punktskatter. iden normala 20 Detprocent som
anförda exemplet skall skäl för sådanbetänkandet utgöra ettsom en

i hög grad avskräck-fördubbling inte särskilt välgrundat. Det andasär
ning bestraffning och därmed skulle ifrågavarande tillägg inteoch vara

Kommittén villförenligt med artikel i Europakonventionen.6 uppen-
och detbarligen inte förstå vad artikel i Europakonventionen innebär6

vilar sakliguppgifter i offentligt betänkande inteär attsvagt ett
grund.

också märkligt kommitténs majoritet det gällerDet närär att
eftergiftsgrund föreslår motsvarande vad gäller beträffandesom
skattetillägg föremål för omfattande kritik.densamma ärtrots att en
Enligt min mening bör i fall uppenbart oskäligt ändras tillvart
oskäligt.

Kommitténs förslag rättssäker grund.vilar inte en

Kostnader vid omhändertagande

Statens kostnader för enligt förslagetomhändertagande skall ersättas
förvaradden punktskattepliktig Jag dennaäger attav som vara. anser

kostnad led i kontrollen och skall således bestridasutgör ett staten.av

Transportkontroller enskild platspå

fårDet inte finnas några oklara begrepp det gäller transportkontrollnär
på enskild därför inte finnas några från kravetplats. Det skall undantag
på sådan åtgärd fara dröjsmållänsrätt skall besluta eller vid iatt attom

interirnistiskt beslut f°ar fattas skall underställasett snarastsom
länsrätten. kommittén föreslagna undantaget i månDet denattav
samtliga enskilda har underrättats och uttryckligen inte sigmotsatt
kontroll beslut fattas föregående domstolsprövning.kan Det ärutan ett

bestämdastekringgå rättssäkerhetsgarantiema jag detsätt att som
mig.motsätter
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Privat införsel oljaav

rödatagit frågan den finskaMajoriteten i kommittén har inte upp om
EU-kommissionen fåttefter påtryckning frånoljan regeringentrots att

svensk beskattning förabeträffandeändra uppfattning rätten att utan
avseende motorredskap och traktorer.in röd olja i befintliga tankar

olja för andra ändamålprivatinförsel finsk rödNär det gäller änav
hinder.Sverige oöverstigligadrift motordrivna fordon uppställerav

villa ianvända finsk olja för sinprivatperson villDen värmaattsom
finsk och svensk punktskatt.Sverige måste idag betala både Dessutom

gäller för oljorpunktskatt efter den nivåsvensktas ut somsom
dubbelbeskattning detanvänds drift motorfordon. Dennaför gör attav

oljaköpa finsk röd ochmöjligt for privatpersoneri praktiken inte är att
uppvärmning i Sverige.använda den för

medborgarna inte kannågon tvekanråder knappastDet attom
sådant skattesystem.solidaritet medkänna någon ett

principenuppfattning i klar strid medregler står enligt minDessa
marknaden. Påtillgång till denkonsumenternas fria gemensammaom

formåste möjligtgäller andra detdetnärsätt varor vara ensomsamma
föra finsk olja förnågon beskattning i Sverige in rödatt utanperson

uppvärmning villa.av egen
kommitténanmärkningsvärtdet minstMed hänsyn är attsagt

gränsområdet Sverigemån vissa bensinstationer iuttalar i denatt -
användasspecialbyggda släpvagnar förFinland hyr transportattut av

skatteför-bli föremål förfinländska mineraloljeprodukter kan dessaav
Ägarna intespecialfordon torde enligt kommitténverkande. till dessa

kunna åberopa god tro.
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yttrande ellssonSärskilt Perav

privatinförsellagens sanktions-Utredningen föreslår bl.a. ändringar i
anmähiings-ldeklarationsplilct.bestämmelser avseende brott lagensmot

betala skatt enligtdag skall bryter sin anmälningspliktI den motsom
riskerar bötess-lagen särskild avgift 50 ettsamt procent samten om

bryter deklarationspliktentraff. Enligt förslaget skall den motsom
särskild avgiftbetala skatt enligt lagen 40 procent.samt en om

Bötesstraffet föreslås bli borttaget.
föreslårinnebär anpassning till vad utredningenFörslaget en

beträffande s.k. kommersiell införsel.
den naturligaste jämförelse.Enligt min uppfattning det inte Iär

gäller vid husbehovs-stället bör jämförelse med vadgöras somen
från utanförsmuggling alkoholdrycker och tobaksvaror land EU,av

tredje land.
kvantiteter normaltDär gäller smuggling mindre äratt sett attav

förskyller bötesstraff.bedöma ringar varusmuggling vilketsom
medförföljer vanligen förverkas till vilketDärutöver statenatt varan

sin flaska behöver inte betala skatt förblir medresenärenatt menav
den.

Påföljden för husbehovssmuggling respektive inreöver yttre
ändå jämförbara.således redan i dag inte dengräns ärär samma, men

och särskild avgift ioch förverkande i det fallet böterBöter samtena
det andra.

skall dock märkas privatinförsellagens nuvarande bestäm-Det att
infördes uppfattning bl.a. media uttryck förmelser så den som gavvar

hushållssmugglande dedet fördel för resenäreratt stor attvar en
skulle få behålla sin flaska, det skulle betalas skatt ochäven om en
särskild avgift. avkriminalisering ochVissa talade attom en

inre tillåtet.smuggling över gräns nu var
frågafinns skäl viss uppluckring redan har skett iDet att tro att en

husbehovssmugglingen bl.a.EU-gränsöver motom synen
beslagbakgrund från den sydliga delen landet avseenderapporterav av

företagiti samband med kontroller bussar med enav passagerare som
till EU-land.annatresa
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Att faktiskt föreslå brottspåtöljden bötesstraffet ochbortatt tasnu
dessutom sänka den särskilda avgiften jag i sammanhangettror ger en
mycket olycklig signal hur samhället denna företeelse, vilkenom ser
i mycket kan komma förta den positiva effekt kan förväntasatt som av

övrigtde i avseende denna lag lämnade ändringsförslagen. skulleDet
också stå i strid med den uppfattning frågani regeringensom gav
uttryck for i 1995/96: Enligt166 44 regeringens mening ärprop. s.
det emellertid inte lämpligt helt avkriminalisera underlåtenhetatt att
anmäla skattepliktig införsel.
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Särskilt yttrande Vilhelmav

Andersson

Kommittén har endast summariskt belyst fmansieringsfrågan. De
föreslagna arbetsuppgiftema helt för skatteförvaltningen. Enligtär nya
min mening kan inte uppbyggnaden den punktskattekontroll-av nya
verksamheten ske resurstillskott.utan
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Särskilt yttrande RabeGunnarav

Inledning

Skatteflyktskommitténs betänkande punktskattekontroll måsteom sms
i ljuset det speciella regelsystem för punktskattergäller inomav som

PimktskattcplilmgaEU. skall kunna flyttas skattekonsekven-utanvaror
mellan medlemsländerna enligt den s.k. suspensionsordningen, såser

länge de inte avsedda för slutlig konsumtion. Detta betyder någonär att
form särskild kontroll förnödvändig till skatt verkligenär att attav se
betalas.

sak höjden deEn svenska skatterna på olja, alkoholär attannan
och tobak incitamenten för kringgåenden och brottsligaigör att rent
förfaranden förstärks.

toøhmestDen enklaste effektiva åtgärden för minska utbytetatt av
eventuell brottslighet därför våra punktskatter till deattvore anpassa

gäller bland övriga medlemsländer. All logik också såtalar för attsom
kommer ske, åtminstone medellång långeller sikt. Sverige, medatt

så beroende omvärlden, kan rimligen inte i längden avvikaett stort av
alltför mycket från denna omvärld anpassning skattesatsernaDenna av
borde redan Utgångspunkten direktiven kommitténsi förstarta nu.
arbete därmed delvis felaktig.är

I avsnitt 2.6.2 ibetänkandet redovisas färsk utredning; såfärsken
den inte funnits tillgänglig under kommittéarbetet. visarDenatt att

kombinationen låg kontroll och hög beskattning riskerar skapa.attav
förutsättningarutomordentliga för och formallvarligen ny av

ekonomisk brottslighet. Eftersom det inte sig önskvärt ellerär vare
tänkbart bygga kontrollen så mycket incitamenten tillatt ut att
brottslighet helt försvinner, bör inte skattesatsskillnadema mellan
Sverige och andra medlemsländer alltför stora.vara

Eftersom suspensionsordningen innebär får flyttasatt varor
skattefritt mellan medlemsländerna, måste emellertid, i lägeäven ett
med harmoniserade Skattesatser, någon form kontrollåtgärder finnasav
för säkerställa skatt betalas vid den slutliga konsumtionen.att att

Ett rimligt kontrollsystem bör därför accepteras.:
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Däremot bör enbart skatteförvaltningens behov inte tillåtas styra
utformningen detta kontrollsystem framställs i betän-sättav som
kandet. Särskilt oroande två huvuddelar förslagen,är dels helaattav
skatteförvaltningen eller mindre generellt skall polisiäramer
uppgifter, dels centrala register skall byggasatt Enligtstora upp.
förslaget skall samtliga skattemyndigheter få medverka i kontrollverk-
samheten för beskattningsmyndighetens räkning. Att förlita påsig att
myndigheternas interna arbetsordningar skall reglera och inskränka
befogenhetema tillfredsställande inte godtagbart. Somett sätt är
exempel på hur vittomfattande förslagen kan enligt denär nämnas att
föreslagna lagen 2 kap. 5 § varje trafikant skyldigär att stanna
anmaning vilken helst anställd på skattemyndighet.av person som en

blirDet också sammanblandning olika funktioner. Skattemyn-en av
dighetens utredning syftar till fram korrekt underlag för beskatt-att ta
ning. En brottsutredning syftar till fram material till åklagaren föratt ta

han skall kunna åtal skall väckas.att skatteutredningenavgöra I harom
den skattskyldige uppgiftsskyldighet och sanningsplikt. brottsutred-I
ningen har den misstänkte tiga. föreslagnaDen organisationenrätt att
med polisiära uppgifter för skattetjänstemännen riskerar skapaatt

sammanblandning arbetsuppgifter det, delarsamma ävenav som av av
rättsväsendet, alldeles nyligen så hårt kritiserade förslaget till skattekri-
minal skulle innebära.

Möjligen skulle det kunna rimligt tilldela tjänstemännen vidattvara
den särskilda beskattningsmyndigheten för punktskatter de polisiära
uppgifter föreslås i betänkandet. Det relativt litet antalrör ettsom

sarmolikt skulle kunna tillräcklig utbildning förpersoner, som attges
sköta dessa grannlaga uppgifter. Helt orimligt blir det dock om
samtliga anställda vid skattemyndigheterna skulle, i utredningsför-som
slaget, möjlighet utföra de långtgående kontroller förslagetatt som
omfattar. Att låta dessa polisiära uppgifter få utföras påav personer
skattemyndigheten ökar risken för gränsdragningsproblem och
överträdelse sekretessreglema. Dessutom skulle rättssäkerheten bliav
beroende myndigheternas interna arbetsinstruktionerav om vem som
får vad.göra

De förslag läggs fram skattemyndigheterna skall fåattsom om
tillgång till bl.a. tullens spaningsdiarium och polisregistret kan synas
ändamålsenliga renodlad kontrollsynpunkt. Förslagen väcker dockur
betänkligheter eftersom de möjlighet för myndigheter byggaattger upp

personregister samkömingar.stora Exempelvis innehållergenom
tullens spaningsdiarium också många subjektiva bedömningar intesom

lämpade sprida tillär krets.att störreen
Samma betänkligheter hade uppenbarligen regeringen iäven prop

1996/97: I 16 den i april år,i i fall inär avvaktan ytterligarevart
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centralaiRiksskatteverkets begäranavvisadeöverväganden, attom
misstanke brott.uppgifterregistrerabl.a.skatteregistret omom

ställs isärskilda kravdesannoliktberortvekanRegeringens som
skydd förändamålsenligtgällerartikel det6datakonventionens när

åsikter,politiskatillhänför sigpersonuppgifter rasurspnmg,som
liksomsexuallivhälsa ochövertygelse, ävenellerreligiös tro annan
för brott.någon dömtssig tillhänföruppgifterpersonliga attsom

detdiskuteraskan ocksåstatsfmansiellt läge ärI ansträngt omett
behandla den härorganisation för typenbygga atträtt storatt upp en ny

viddensiffrornatillgängligaendabrottslighet.ekonomisk De avav
kommittébetän-iockså redovisasfinns ochbrottslighetderma somsom

harkontrollerFaktiskt vidtagnakandet tyder motsatsen.snarast
stället arbetadärför iingripanden.fåtal Bättretillendast lett attett vore

utvecklingformkontroll imellanstatliguppbyggandehårdare för avav
Efterlevnaden ochi EU.tredje pelarenden s.k.inomarbetetav

det primära.bordesuspensionsordningenkontrollen varaav
viktigaredetvanliga medborgaren satsaDen attatt voreanser nog
våldbrottslighet i fonnbekämpande mot person.avavresurserna

Årsredovisning viddetframgår bl.a.PolisväsendetsuppgifterAv attur
hosi balansärendenfarms 183 997totaltutgången 1996av
235våldsbrott, 26ärendenavsåg 48 120dessapolismyndighetema. Av

ekonomiska brott.ärendenoch 063bedrägeribrott 6ärenden
underlagkonkretasåledesfaktiska siffror saknastill dessaI motsats
denuppbyggandebehovetverkligabedöma detför att nyaavav

föreslås.praktikenorganisation isom

och artikel 6Transporttillägget

det iutformningtransporttillägget harföreslagna görDet attsomen
anförUtredningenskattetillägget.likställas medhänseende kanmånga

bedömadet gårså entydigpraxis inteEuropadomstolens är att attatt
Europakon-iartikel 6omfattastransporttilläggetdet föreslagna avom

ventionen eller inte.
Skattekontrollutredningenansåg däremotSOU 1996: l 16I att

inteskattetilläggsreglemasvenskaför deskäl talarövervägande att
mycketemellertidkritiseradesslutsatsartikel Dennaomfattades av

antingenfarmremissinstanser. Dessasamtligapraktisktstarkt tagetav
risk dedetartikel ellerstrider 6 görskattetilläggen är stor attattmotatt

Kerstinyttrandetsärskildainstämde i detdet. Många experternaav
de svenskaavgörande förfannCecilia GunneNyquist och attattsom

så ingripandeartikel deomfattas 6skallskattetilläggen ärär att avav
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de avskräckande och bestraffande ochnatur är vid sådanatt att en
bedömning avgiñemas storlek avgörande betydelse.år av

Jag kan inte finna transporttillägg något avgörande skiljeratt sätt
sig från skattetillägg. Möjligheten enligt min mening därmed-storär att

det förstnämnda kan kommaäven omfattas skyddsreglema iatt .av
artikel

Utredningen anför för den händelse transporttillägget omfattasatt
artikel vissa ändringar möjligen skulle behöva beträffandegörasav

rättshjälpsinstitutet. Andra skyddsregler skulle behövt behandlassom
själva utgångspunkten för artikel nämligenär skall bliatt en person

betraktad oskyldig till dess fastställts, vidare hansannat rättsom att
tiga, till advokat, till tolk och möjlighet tillrätt muntlig förhandling.rätt

Transporttilläggets nivå

avsnittI förs1105.3 transporttilläggets nivå.ett resonemang om
Utredningen transporttillågget behöver höjas det påatt över-
punktskatteområdet normala tillägget 20 % för inte någon skallatt-
spekulera i inte åka fast. Detta helt verklighetsfrämmandeatt är ett
resonemang.

Antag någon brottsligen för sprit. Spriten kostar 7-8 kronoratt
liter tillverka. Skatten idag 494 kronor liter alkohol.att ärper per ren

Rätteligen skulle för denna sprit betalas kronor494 alkoholskatt plus
mervärdesskatt 123 kronor eller sammanlagt kronor617 liter.per
Dessutom skulle enligt kommitténs förslag transporttillägg betalas med
244 kronor liter. Från skattetillägget mervärdesskatten bortsesper
här.

Det vanliga tillägget punktskatteområdet %20 ochär summa
skatt och transporttillägg skulle därmed hamna på kronor.739 harJag
svårt attrinse avgift på kronor122 den nivån skulleatt extraen vara
särskild mycket avskräckande. Rimligen det avskräcknings-extra är ur
synpunkt ingen skillnad behöva betala 861 kronor i förstörre ställetatt

kronor.739
Skatterna och avgiftema blir ändå gånger100änsom synes mer

tillverkningskostnaden.större än
Som visasilndustxiförbundets skrivelse den 20 december till1996

Finansdepartementet med begäran lagändring rörande skattetilläg-om
.frmis lång rad exempel hur felaktigt, eller rättaregen sagten

fullkomligt hänsyn, skattetilläggen kan slå. finnsDet skälutan att
befara transporttillägg i vissa fall kan drabba skattskyldigaäven påatt

olämpligt Transporttilläggen bör därför ligga påett sätt. den normala
nivån för prniktskatter, dvs. 20 %.
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transporttilläggEftergift av

utredningsförslagetitransporttilläggeteftergifttill ärMöjligheten av
rekvisitföreslårKommitténkringskuren.hårtalldeles för somsamma

visasSomoskäligt.uppenbartnämligenskattetilläggen,för av
RÅRÅ ref. 85,1994ochref. 951993praxis, iRegeringsrättens

oskäligtuppenbartförvaltningsdomstolvår högstauppfattar som
någonhaftdärvid inteharFörarbetsuttalandenaaldrig.praktiskt taget

i målen.utgångenbetydelse förnämnvärd
RÅ skattereglematolkat sättbolagref. hade85 ett1994I ett

regerings-instämde Ioch kammarrättenbåde länsrättensenaresom
dessaTrotsröstsiffroma 3-2.medsakfråganbolaget iförloraderätten

oskäligtuppenbartansågs det inte uttolkningsproblem att tatydliga
skattetillägg.

eftergifts-användagåraldrigpraktisktblir detSlutsaten atttagetatt
uppen-lydelsebättreutformningen. En änföreslagnaregeln med den

oskäligt.mildaredärför det någotoskäligtbart vore

Transportkontroll

Enligtlångtgående.föralldelesi kap. 4Befogenhetema 2 § är
ledsagar-eftersökabeskattningsmyndigheten fåskullelagtextförslaget
praktikenibetydertransportkontroll. Dettasamband medidokument

varjeigenomletaf°ar möjlighetvarjemyndigheten vid atttransportatt
borde räckadetför långt,går alldelesFörslagetfordon efter dokument.

punktskattepliktigaeftermed letaatt varor.
till lastenkänneralltidfaktiskt inteföraredet såDessutom är att en

han intevarubeteclqiingfraktsedel medkani detalj. Han somenen
understrykavillJagcontainersarnlastadkan hämtaförstår, han m.m.en

vidlastenoaktsamvaritbehöver hamycket väl inteföraren även omatt
punktskattepliktigainnehållasigkontroll skulle visa varor.en

fordonet.tillgällerDetsamma ägaren

Lokalkontroll

vidEmellertid skalllänsrätt.fattaslokalkontrollBeslut avses avom
sådantbeslut. Ettfå fattabeskattningsmyndighetendröjsmålfara i

underställas länsrätten.skallbeslut snarast
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Eftersom punktskattcpliktiga åtminstone alkohol och tobak, ärvaror,
lätta bort, kan det med skäl ifrågasättasatt transportera inte denom
föreslagna lagtextens krav fara i dröjsmål eller mindre regel-mer
mässigt uppfyllt. I praktiken blir det såledesär skattetjänstemän som
får fatta dessa grannlaga beslut, något de varken har utbildning eller
träning för. någotEtt bättre skydd skulle dock erhållas regelom samma

i 5 Tvångsåtgärdslagen§ infördes. Det lagmmmet gäller revisionsom
i den reviderades verksamhetslokaler ochdär krävs sabotagerisk.

Omhändertagande

Eftersom omhändertagandebeslut kan vilken helstett avse vara som
kan således viktiga insatsvaror till industri bli liggande i avvaktanen
på helg skall törlöpa. Eftersom redan några timmarsatt förseningen
kan skapa problem i dagens med just-in-timctransporterstora system
måste krävas omhändertagande andra punktskatte-att ett änav varor
pliktiga blir så kort möjligt. Att, kommittén gör,varor som som
hänvisa till möjligheten överklaga hos länsrätt, inte tillñedsstäl-att är
lande.

Att punktskattepliktigaägare skall stå för kostnadernaen av varor
för omhändertagandet och för kontrollen inte heller tillfredsställande.är
Detta kostnad typiskt börär på F örfarandetsett stanna staten.en som
strider allmänna principer vid skattekontroll.mot

Förverkande

Rent principiellt kan ifrågasättas skattemyndighetemaom genom
åtgärder i endast administrativ ordning skall kunna frånhända de
skattskyldiga egendom till betydande värden beslag ochgenom
förverkande, brottsmisstanke föreligger.utan att

Något måste beaktas vid diskussion kring beslag och förver-som
kande artikel i förstal tilläggsprotokolletår till Europakonventionen.
Detta har också kommittén uppmärksammat och det inte tordeattanger
råda någon tvekan bestämmelser beslag och förverkande förattom om

skydda skattefusk och ekonomiskatt brottslighetstat harmoten grov
syfte godtagbart allmänt intresseett enligtutgör konventionen.ettsom
Sannolikt kommitténdetta korrekt bedömning.är Däremot draren

enligt mitt mening alltför långtgående slutsatser det s.k. Gasusmålet.av
I målet får utfärda de skattelagar behövsatt förstatanges en attsom
säkra skatteindrivning förutsatt lagarna inte innebär skönsmässigatt
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skulledettolkning öppnaKommitténsegendom. attkonfiskation av
skulledåorimlig,helståtgärdervilkaprincip ärifördörren ensom

skatter. Attfrågeställningfortalls så rörskyddnågotenskild hainte en
skattdelväsentligmindreellernågontillförlustpåstå avatt meren

välståndekonomiskalandetshotatobak skulleochalkohololja, synes
grunduttrycklignågonkan inteArtikelnmagstarkt.också väl anses ge

integritetenskildesi deninskränkningarlångtgåendede relativtför som
föreslås.

bevisbördan,gällerdetkommittén,förverkande närBeträffande gör
förverkandeOmtransportmedlet.ochmellanskillnad avvarorna

skattskyldigedet denåliggeraktuellt, attpunktskattepliktiga ärvaror
Omförverkas.skallinteföri godhanvisa atttro varornaatt var

bevisbördan.Skattemyndighetentransportmedlet harförverkandet avser
härhar lagtextenproblematikenkommitténsUtifrån sätt att se

6.5.4.7i avsnittmotivenutfomining. Däremotändamålsenlig ärfått en
tillledabörmärkligaBl.a.skrivna. transportrutteralltför hårt sägs att

märkligajustförstadetFöri god ärkaninte tro.ägarenatt vara
det inteandraför detochförekommande ärsällanintetransportnitter

kännedomtid fåri transportrutten.säkert ägarenatt om
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Bilaga 1

EG-rättsakter

medbetänkandetibehandlasEG-rättsakterdeNedan somanges
uppgiftochi EGTpubliceratstill dethänvisningfullständigt varnamn,

meddirektivetförkortningarVedertagnacelexnummer. angesavom
kursiv text.

och-publiceringEGTNamn
celexnummer

rättsakterGrundläggande

upprättandetFördraget avom
ekonomiskaEuropeiska gemen-

Romfördragetskapen

upprättandetFördraget avom
och stål-Europeiska kol-

stål-Kol- ochgemenskapen
fördraget

Rådsförordningar

10.92,302, 19.EGT LEEG 2913/92förordningRådets nrnr
inrättandet lden oktober 199212 s.omav

392R29l3/Scelexför gemenskapentullkodexav en
tullkodexen

Direktiv

30.6.75,167,EGT L75/369/EEGRådets direktiv nrav
för 29åtgärderden juni 197516 om

375L0369/Scelexetablerings-främja den faktiskaatt
tillhanda-och frihetenfriheten att

handelsresandehålla tjänster som
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Namn EGT -publicering och
celexnummer

och hemförsäljare, särskilt övergångs-
åtgärder for dessa fonner verksam-av
het

Rådets direktiv 92/12/EEG EGTnr L 76, 23.392, s
den februari25 1992 allmänna celex 392LO0l2av om

regler för punktskattepliktiga ochvaror
innehav, flyttning och övervakningom

sådana cirkulationsdirektivetav varor

Rådets direktiv 92/8l/EEG EGT L 316, 3l.l0.92,nr
den oktober19 1992 12av om s.

harmonisering strukturerna celex 392L0081av
för punktskatter mineraloljor

Rådets direktiv 92/82/EEG EGT L 316, 31.10.92,nr
den 19 oktober 1992 19av om s.

tillnärmning punktskatte- celex 392LOO82av
för mineraloljorsatser

Rådets direktiv 92/108/EEG EGT L 390, 3 12.92,nr
den 14 december 1992 med 124av s.

ändring direktiv 92/12/EEG celex 392L0108av om
allmänna regler för punktskatte-
pliktiga och innehav,varor om
flyttning och övervakning sådanaav

och med ändring direktivvaror av
92/ 8 l/EEG

Rådets direktiv 95/60/EG EGT L 291, 06.12.95,nr
den 27 november 1995 46av om s.

märkning för beskattningsändamål celex 395L0O60
dieselbrännolja och fotogenav

Europaparlamentets och rådets EGT L 281, 23.1l.95,nr
direktiv 95/46/EG den 24 31av s.
oktober 1995 skydd för celex 395L0046om
enskilda med avseendepersoner
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ochEGT -publiceringNamn
celexnummer

personuppgifterbehandling av
sådanafria flödetoch det upp-avom

dataskyddsdirektivetgifter

EGT 1.01.97,L l96/99/EGRådets direktiv nr
12den december 199630 s.omav

12/EEG celex 396LO099direktiv 92/ändring rådetsav
punktskatte-regler förallmännaom

flyttningpliktiga och innehav,varor om
sådanaoch övervakning varorav

Kommissionsförordningar

O7.09.87,EGT 256,EEG LKommissionen förordning nrnr
juli l2658/87 den 23 1987 om s.av

387R2658/Scelexstatistiknomenklaturentulltaxe- och
och Gemensamma tulltaxanom

EGT 253,11.10.93,EEG LförordningKommissionens nrnr
tillämp- 1juli 19932454/93 den 2 om s.av

celex 393R2454för rådets förordningningsföreskrifter
inrättandetEEG 2913/92 av enomnr

tullkodex för gemenskapen
tillämpningskodexen
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Bilaga 2

avgörandenEuropadomstolens

EuropadomstolsdomardeförteckningNedan lämnas över somen
theofPublicationsirefererasbetänkandet. Domarnabehandlas i

and Deci-JudgmentsSerie A:Rights,ofCourt HumanEuropean
sions.

NrDatumMål

1081986-10-24StorbritannienAgosi mot

3161995-05-05StorbritannienCanadaAir mot

152-A1989-03-30StorbritannienChappell mot

Editions Périscope
234-B1992-03-26Frankrikemot

Crémieux ochFunke,
256-A1993-02-25FrankrikeMiailhe mot

1601989-02-23StorbritannienGaskin mot

FördertechnikDosier- undGasus
306-B1995-02-23NederländernaGmbH mot

241976-12-07StorbritannienHandyside mot

176-B1990-04-24FrankrikeHuvig mot

981986-02-21StorbritannienmilJames mot

mfl.Klass mot
281977-11-18Förbundsrepubliken Tyskland
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Mål Datum Nr

Kruslin Frankrike 1990-04-24 176-Amot

Leander Sverige 1987-03-26 116mot

Lüdi Schweiz 1992-06- 15 238mot

Malone Storbritannien 1984-08-02 8295-Amot

Niemietz Tyskland 1992-12-16 251-Bmot

Olsson I Sverige 1988-03-24 130mot

StorbritannienSaunders 1996-12- 17mot --

Sporrong och Lönnroth 1982-09-23 52
Sverigemot

1Málnr. 43/1994/490/572.
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Bilaga 3

Litteraturforteckning

till 1980KommentarSekretesslagen.Corell, Hans
upplagantredjeändringar,medårs lagOlofEgerstedt,

1992LundMarianneEliason,
SigurdHeuman,

GöranRegncr,

upplaganfemterättigheter,MänskligaDanelius, Hans
Stockholm 1993

of the EuropeanPracticeTheory andDijk,van
andraRights,HumanConventionHoof, G.J.H. onvan

1990Deventer-Bostonupplagan

Europakonven-grundlag.EuropasGöranLysén,
andrarättigheter,mänskligationen om

1993Uppsalaupplagan

tillhörandeochgrundlagarSverigesGustafPetrén,
tolfteförklaringar,medförfattningarRagnemalm, Hans

Uddevalla 1980upplagan
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Bilaga 4

Summary

PartA

freethemarketof the innerprinciplesthe main movementOne of
incontrolsborderTraditionalunion.within theof goods are

of goods betweenfarallowedlongerprinciple movementas asno
EEC thejoined theSwedenWhenconcemed.member newstates are
need forAct theaccordingly. However,drawnCustoms newupwas

thatof goodsof thecontrolconcerning therules movement are
becamesubject excise duty apparent.to soon

therules allowingofhas been taxOur task systemcreateto newa
alcoholicalcohol andofcontrol theauthorities movementto

henceforthmineral oilsandtobaccomanufacturedbeverages,
Councilthewhichthe productsi.e.the products,referred toto as

both thel2/EEC2 work comprisesOurapplies.Directive 92/
of thethe acquisitionandproductstheofcommercial handling

for theirindividualsproducts privateby own use.
possibilitytheThe firstof fourconsists toOur bill partpans.

the andwillauthorities havemake controls. The to stoptax power
orderand air-planes insearch trainsandand shipssearch vehicles to

accordanceconducted inofcontrol that productstransportsto are
with Directive.the

premisessearchwillauthorities also have theThe totax power
believedreasonablythe above mentioned productsof arewere any

kept.workedmanufactured,be commerciallyto on or
possibilityof theofsecond bill consistsThe topart useour

excise duty.oftheorderseizure and forfeiture paymentto secure
-thelowproductsof theand the valueBoth the products too-

forfeited,seized andbecontainers tanksof andtransport, maymeans

Tullagen 1994:1550.
2 generaltheFebruary 1992Directive 92/12/EEC of 25Council on

holding,duty and thesubject excisefor products movementtoarrangements
celex 392L00l2.of 23.392,and monitoring such products, OJ L 76,
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if be concluded that swedish excise duty has been paid andcannot
that security has been given according Article 18.3 of Directiveto
92/12/EEC. Seizure and forfeiture be used becannot can
concluded that there liability excise duty for the productstono pay
in Sweden excise duty paid due time. urthennoreFor
forfeiture allowed during granted respite for the ofnot paymenta
the excise duty; the goods be forfeited the excise dutycannot not
due for payment.

Forfeiture the value of the dept with additionaltaxmay cover an
40 and the for the procedure. possible avoidpercent costs to
forfeiture by paying that the value for which therepresentsa sum
goods forfeited.betoare

The bill also contains rules that aim theto protectsome owners
of the goods that subject seizure forfeiture. Thetoare or owner
protected partly through rules adjustment of values, partlyon
through rules that who have acquired the goodsprotect owners
question in good faith.

The third of bill consists of the possibility obtainpart toour
relevant information early possible. The authorities willtax toas as

have the surveillance.extent Theto outsome taxpower carry
authorities also efficient forget to computer systemaccess an
gathering and processing infonnation.

The forth of the bill consists of sanctions. There will bepart a
surcharge be levied the who liable excise dutyto toon person pay

the rules concerning administrative documents have beenetc.
violated cfr. with article of Directive18 92/12/EEC. There will also
be penalties against obstruction from drivers i.a.

The authorities has the main responsibility for thetax controls.
The authorities take the activity by canyingcustoms part outmay
controls. The police and the coastguard shall assist therequest taxon
authorities.

The authorities have obtain order from the Countytax to an
Administrative Court order controls privateto outcarry on
premises grounds. The County Administrative Court also decidesor

seizure and forfeiture. The authorities however maketaxon may
provisional decisions conceming controls and seizure delaya
would imperil the operation.

Some of the rules mentioned above, which apply the controlto
concerning the commercial handling of the products, also apply to
the control conceming products acquired private individuals for
their own use.

The bill also contains proposals concerning the control of the use
of coloured fuel vehicles. The authorities, the police, themotor tax
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able andthe coastguard will beauthorities and to stopcustoms
search vehicles and boats.

Part B

identifica-proposal concerningchapterIn B, 16, presentpart we a
whorequireauthorities will have thetion. The totax personpower a

himself, theof tax-control identifythe sitepresent at to persona
connection with theassumed have suchin question be to acan

of his identity ofinvestigated business that knowledge conse-
investigation.the audittoquence or

control of marketChapter bill concerning thecontains17 a
the authori-traders vendors whose identity knownand not to tax

control theauthorities given specialties. The totax powersare
places forThe who letsidentity of the traders and vendors. person

theacquire certain informationmarket stalls will have duty to ona
this informationtraders who from him andvendors to presentrentor

the authorities request.to tax on
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elektroniskpolicy säkerInfor svensk73. omen

Referatfrån seminariumkommunikation. ett
ochIT-kommissionen,Närings-anordnatav

den decemberochSElS llhandelsdepartementet
6/97.IT-kommissionens K.1996. rapport
regionaljordbrukspolitik,miljön ochEU:s74.

utveckling.Jo.
förSkatterättsligareglerBosättningsbegreppet.75.

Fi.fysiskapersoner.
vårdochInvandrarei76. omsorg
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inkomstskattelagen.Fi.Uppföljning77. av
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Försäkringsmäklare. lagöversynEn79. av
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stabsorganisation.Fi.Refonnerad80.
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