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Utredningens

uppdrag

Utredningens

huvuduppgift

skatter

och översynen

m.m.
harmoniserade
direktiven

för punktär att se över förfarandereglema
skall koncentreras
till förfarandet
för de

punktskatterna.

redovisas

som aktualiseras
upphön

Den första

etapp av arbetet som enligt
i detta delbetänkande
rör främst frågor
1999 då taxfreehandeln
i EU-intem
trafik

med förtur

den 1 juli

I denna

första del har ingått att lägga fram förslag till hur försäljbeskattade
transportmedel
skall hanteras
av
varor ombord
taxfreehandeln
skattemässigt
upphör.
när
har
Utredningens
uppgift
också varit att överväga
åtgärder för kontroll
för
av proviantering
skattefri
och förbrukning
ombord
försäljning
och i
transportmedel

ningen

det sammanhanget

förordningen
stämmelserna

Allmänna

göra en allmän översyn av den s.k. provianteringsoch besamt analysera EG:s regler på taxfreeområdet
i den nordiska provianteringsöverenskommelsen.

utgångspunkter

En grundläggande

utgångspunkt

för utredningens

arbete har varit att
på resor inom EU efter den
30 juni 1999. Däremot
inträffar
inga förändringar
när det gäller sådan
försäljning
på resor till tredje land. Som resor till tredje land räknas

taxfreeförsäüningen

också
Åland

kommer

resor till områden
och Kanarieöarna.

att upphöra

som

inte

ingår

i EG:s

skatteområde,

t.ex.

En annan utgångspunkt
har varit att förbrukningen
ombord på resor
inom EU även efter den 30 juni 1999 kommer att kunna ske med obeskattade varor.
EU-interna

resor

för om skattefri försäljning
skall få ske ombord är om resan
EU-intem
eller
inte.
Om
anses som
resan går direkt mellan ett
medlemsland
och ett tredje land är den självklart
inte att anse som en

Avgörande
skall

12 Sammanfattning

direkt mellan två
resa. Lika klart är att en resa som går
EU-intem.
medlemsländer
är att anse som
kan dock bli annorlunda
Situationen
om, vid en resa mellan två
mellanlandar,
i ett
i hamn eller flygplanet
medlemsländer,
färjan går
EU-intem

såsom icke EUdessa resor kan bli att betrakta
faktisk
möjlighet
har
dock
intema. Detta förutsätter
att passagerarna
en
att göra inköp i det landet. Det får således inte vara fråga om endast en
symbolisk visit i landet.
i Östervid färjetrafik
bör kunna uppkomma
Följande situationer

tredje

land.

Även

och punktskatt,
sjön. Om exemplen,
som gäller både mervärdesskatt
Åland
bytas ut mot t.ex. Kanariekan
skall appliceras på flygtrafiken
öarna och Estland mot t.ex. Schweiz.

försäljning
är en EU-intem
resa där skattefri
för
gäller
Detsamma
ombord inte kan förekomma.
en returresa med
samma sträckning.
varför
Resan Sverige-Åland-Finland är i sin helhet en tredjelandsresa

Resan

Sverige-F inland

Detsamma gäller för en returkan förekomma.
försäljning
sträckning.
resa med samma
och skattefri försäljning
är
Resan Sverige-Estland är en tredjelandsresa
skattefri

och detta gäller även vid returresan.
Sverige-Finland-Estland är en EU-intem

tillåten
Resan

men blir en tredjelandsresa
försäljning
bär att skattefri
på den andra.
Resan

resa första sträckan
och Estland. Detta inne-

inte kan ske på första

sträckan

men väl

från Estland till
är en tredjelandsresa
Finland
och
Sverige. Skatfrån
resan

Estland-Finland-Sverige

Finland men en EU-intem
kan alltså
tefri försäljning

Finland

mellan

första

ske

sträckan

men inte

den

andra.
Resan

Enligt

Sverige-Estland-Finland
utredningens

bedömning

är

i

innebär

sin

helhet

en

inte folkrättsliga

säljning som sker på det fria havet vid en EU-intem
undantagen från reglerna om beskattning.
Försäljning

av beskattade

varor

på fartyg

eller

tredjelandsresa.
regler att förresa skulle vara

luftfartyg

finns redan EG-regler
som talar om hur
Det är i avgångslandet
som varan anses omför varor som säljs
en
satt. Således gäller svensk mervärdesskatt
till svensEU-intem
resa som avgår från Sverige och den skall betalas
ka skattemyndigheter.
Beträffande

beskattningen

mervärdesskatten
skall

till.
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För punktskattemas

del är den legala situationen

inte lika klar.

Ut-

skall ske senast när varorna tas
anser dock att beskattning
ombord på ett fartyg eller luftfartyg.
i SveFör varor som provianteras
rige gäller således svensk punktskatt.
I det s.k. cirkulationsdirektivet

redningen

finns

om att skatt skall återbetalas om varorna för kommersiella
förs till ett annat land. Dessa regler förutsätter
emellertid
en
omfattande
administrativ
både för myndigheterna
hantering

regler

ändamål

mycket

och företagen.
kommit

Kommissionen

har tillsammans

med medlemsländerna

om en tolkning av direktivet
som kan underlätta för de
inblandade
skall varor som säljs till
Enligt kommissionen
parterna.
inom EU beskattas med den
resenärer ombord på fartyg och luftfartyg
överens

där varorna tas ut från skattesom gäller i den medlemsstat
och lastas ombord på färjan eller flygplanet.
Om en passagerare
till Frankrike
eller från Tyskland
till
tar en färja från Storbritannien
Danmark
blir det inte möjligt att köpa obeskattade varor för privat bruk
även om färjan måste passera internationellt
vatten på rutten till desti-

punktskatt
upplag

nationsmedlemsstaten.

sjöss eller

Enligt

måste varje resa till
gemenskapsrätten
i
medlemsstat
och
där den faktiska
börjar
som
en
betraktas som en
är belägen i en annan medlemsstat

i luften

ankomstplatsen
EU-intem

resa.
Beträffande
den

skattemässiga
behandlingen
av varor som lastas
i
land
eller
mellanlandning
tredje
på det fria havet
en
anför kommissionen
följande. Om en färja eller ett plan som går mellan två medlemsstater
t.ex.
från Sverige till Finland gör en mellanombord

under

i ett tredje
landning
skatteområden
t.ex.

land t.ex.

Åland

Estland

kommer

eller

reglerna

i ett område utanför EG:s
för resenärer till och från

land att fortsätta att gälla dvs. de kvantitativa
och
såsom 1 liter sprit och 200 cigaretter.
begränsningarna
på Åland eller ombord på färjan kommer att bli föremål
tativa och värdemässiga
begränsningar
som gäller köp i
EG:s tullområde,
vilket
innebär
att tullagstiftningens

tredje

värdemässiga
Varor

inköpta

för de kvantiländer

utanför

kontrollregler

måste tillämpas.
Om obeskattade

mässig
EU:s

trafik

mellan

territorialvatten,

tredjelandsvaror

lastat ombord

två gemenskapshamnar

på en färja i regelmedan färjan är utanför

dessa varor att bli föremål för samma
som gäller för all import till geterritorium
från tredje land. Detta gäller t.ex. om obeskatmenskapens
tade varor av polskt ursprung
lastas ombord på en färja som går från
Lübeck till Helsingfors
under dess passage över internationellt
vatten.
mervärdesskatt,

Under

sådana

kommer

punktskatt

omständigheter

och tull

kan mervärdesskatt,

punktskatt

och tull

tas ut av både passageraren som köpt dessa produkter ombord på färjan
och rederiet.
Eftersom
i sådan fall har gått ombord
passagerarna

skeppet

i Tyskland

och inte i ett tredje land får de inte tillämpa

reg-
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införsel för resenärer från tredje land och
om skatte- och tullfri
skatte- eller tullundantag.
något
dra
därför
inte
kan
nytta av
när det
bedömning
Utredningen
gör samma
som kommissionen
Däremot har utredgäller tolkningen
av de gällande bestämmelserna.
lema

gjorda uttalande
samtidigt
svårt att instämma i kommissionens
Behovet
tillämpa.
och
lätt
enkelt
klart,
att
är
av långtgåenatt systemet
kan
endast konutredningen
framstår
de förenklingar
som stort men
förändra
för Sverige att nu ensidigt
restatera att det saknas utrymme
gelsystemet så att det blir enklare att tillämpa. I fråga om de grundlägningen

gande reglerna

redovisas

på transportmedel

beskattade

varor
slag. Däremot lämnar

högt ställda

rådet som tillgodoser

provianteringsom-

enkla och moderna

krav

regler.

förslag

Utredningens

Ändringar

främst

förslag

utredningen

av
av försäljningen
således inga direkta för-

hanteringen

för den skattemässiga

i alkohol-

samt mervärdesskattelaoch luftfartyg

och tobaksskattelagama
av fartyg

gen avseende proviantering

För resor inom EU föreslår utredningen att det införs en avdragsrätt för
ombord
på
för förbrukning
för varor som levererats
upplagshavaren
till någon som fått tillstånd
fartyg eller luftfartyg
av tullmyndigheten
att ta ombord varorna för detta ändamål. Den som på detta sätt tagit
om varorna kommit
varor blir själv skattskyldig
rederier
och flygbolag
För att t.ex.
annat ändamål.

obeskattade

ombord

att användas för
skall kunna få varor levererade direkt från en utländsk upplagshavare
skall kunna göra avföreslås att de, som registrerade varumottagare,
ombord.
förbrukas
vartefter
drag
varorna
i trafik till tredje
Beträffande
proviantering
av fartyg och luftfartyg
finns redan i
land införs inte några särskilda regler. För den situationen
får
upplagshavaren
att
dag regler i alkohol- och tobaksskattelagama
om
för
levereras
avdrag
export.
när varor
göra
upphör skall beSom en konsekvens
av att taxfreeförsäljningen
upphävas. Skattefrii 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen
stämmelsen
heten

för

som skall
EU-trañk.

proviantering

utvidgas

användas

försäljning

för

till

att även avse leverans av varor
i
ombord
fartyg eller flygplan

Exportbutiker
En ny lag om exportbutiker
dag finns i tullagstiftningen.

fortsättningsvis

meddela

föreslås

ersätta motsvarande

Regeringen

tillstånd

skall

enligt

som bara kan ges till

regler
förslaget

som i
även

flygplatshålla-
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i exportbutikema
skall endast få ske till resande till
ren. Försäljningen
tredje land och endast avse obeskattade gemenskapsvaror.
Den som bedriver verksamheten
i en exportbutik
skall vara godkänd

upplagshavare
skall

och

exportbutiken

för dessa upplagshavare

resande

till

skatteupplag.
Avdrag
ett godkänt
medges för den försäljning
sker
till
som

land men försäljningen
får bara avse vissa varor och
av dessa varor.
Smärre justeringar
föreslås också i mervärdesskattelagen
och lagen
frihet
från
skatt
vid
med
import
den
anledning
om
m.m.
av
nya lagen
om exportbutiker.

tredje

vissa kvantiteter

Ny lag om proviantering

av fartyg

och lujifartyg

En ny lag om proviantering
bör införas och
av fartyg och luftfartyg
ersätta den nuvarande provianteringsförordningen.
I den nya lagen anges bl.a. under vilka förutsättningar
som tullen får medge att obeskattade varor eller varor som inte är gemenskapsvaror
får provianteras
och
vilka särskilda krav på redovisning
skall
ställas
på den som har
som
vissa beskattningsvarorna ombord. Vidare ges i provianteringslagen
mellan
speciella situationer
kring fartygslinjer
som tar sikte
och Norge och som inte bör tynga mervärdesskattelagen.
Proviantering
vid
av obeskattade
varor skall få ske för försäljning
och för förbrukning
ombord
resa till plats utanför EG:s skatteområde

regler

Sverige

vid

resa till
provianteras

utanför

fattning

utländsk

skall få
ort. Varor som inte är gemenskapsvaror
för försäljning
och förbrukning
ombord vid resa till plats
EG:s tullområde.
skall inte medges i större omProviantering
än vad som är skäligt med hänsyn till resans art och varaktig-

het samt det antal

transportmedlet.

personer som beräknas kunna komma att medfölja
skall vara den myndighet
Tullmyndigheten
som med-

delar tillstånd.

Tullmyndigheten
Tillståndshavarens
samheten

är möjlig.

skall

också

enligt den nya lagen.
utöva tillsyn
skall var utformad så att kontroll av verkskall få bemyndiga GeneraltullstyrelRegeringen

bokföring

meddela föreskrifter
sen att i samråd med Riksskatteverket
om hur
skall vara utformad.
bokföringen
Tillståndshavaren
skall på tullmyntillhandahålla
dighetens
begäran
och övriga
bokföringshandlingar

handlingar

till utrymmen
samt lämna tillträde
som rör verksamheten
används
i
verksamheten.
som
Ett tillstånd
till proviantering
får återkallas om förutsättningarna
för

inte längre finns eller om tillståndshavaren
att meddela tillstånd
använder varorna för andra ändamål än vad som anges i tillståndet.
Vidare
får tillståndet
återkallas
inte är utforbokföring
om tillståndshavarens
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mad på ett tillfredsställande
av verksamheten.

om han inte medverkar

sätt eller

vid kon-

trollen

Nordiska

provianteringsöverenskommelsen

När det gäller

den nordiska

bör sägas upp
och för-

provianteringsöverenskommelsen

är det utredningens
ombord inte
försäljningen
gäller
i
fall
de
regler
bedömning att vart
som
upphör för resor
efter det att taxfreeförsäljningen
har någon giltighet
får anses ha spelat ut sin roll och Sveriinom EU. Överenskommelsen
hållandet

mellan

Danmark,

Finland

och

Sverige

ge bör därför säga upp den.
inte beslutet inom
För resor mellan Sverige och Norge föranleder
överenskommelsen
är överspeEU att de begränsningar
som följer av
skäl att inte säga upp överenslade. Detta medför dock inte tillräckliga
med
I stället bör även förhandlingar
i
framtiden.
I
bör
gälla
vilka
regler
som
se över
dock
bör
kan komma ut av dessa förhandlingar
när det
praktiken hålla sig till överenskommelsen
kommelsen.

till Norge.

Norge
avvaktan

Sverige

för att
på vad som
fortsätta att i

inledas

gäller fartygstrafiken
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Författningsförslag

1
om

Förslag till lag
tobaksskatt

om tobaksskatt

i fråga om lagen 1994:1563
skall ha följande
20, 22, 32 och 33

föreskrivs

Härigenom

dels att
l
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf,
före 31 b § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande

1994:1563

i lagen

ändring

om

lydelse

Föreslagen

lydelse

lydelse,

31 b § samt närmast

9
att betala skatt skattskyldig
har godkänts som upplagshavare

Skyldig

rige yrkesmässigt

yrkesmässigt
enligt

13 eller

tillverkar

är den som
enligt 10 § eller den som i Sve-

skattepliktiga

från ett annat EG-land

varor,
tar emot

skattepliktiga

varor

14

enligt 15
som skatterepresentant
skattepliktiga
varor till Sverige genom

har godkänts

säljer

distansförsäljning

16
i annat fall än som avses i 1-3, från ett annat EG-land till Sverige
För
eller tar emot skattepliktiga
varor, om varorna skall användas för
annat än privat bruk,
från tredje land importerar skattepliktiga
varor,
förvärvat
varor för vilka

enligt

ingen

skatt

skall

används

tas ut när vaför visst ända-

rorna
kommit att anmål, om varorna
vändas för annat ändamål än det

för
var förutsättningen
skatt.
köptes
utan
varorna
till Sverige
inte för varor som förs
som

skattskyldighet

föreligger

der sådana

omständigheter

återbetalning

av skatten

Senaste lydelse 1995:612

att förutsättningar

enligt

31 a

skulle

finnas

att

unatt medge
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11

Upplagshavare
svensk

i Sverige

upplagshavare

eller

till

hos beskattningsmyndigheten

som säljer obeskattade
varor till annan
näringsidkare
i ett annat EG-land skall
ställa säkerhet

för betalning av den skatt
innan leverans
annat EG-land,
Säkerheten
påbörjas.
skall
till ett belopp
uppgå
av skattepliktiga
varor
den
skatt
i
medeltal
belöper
motsvarar
de
obeskattade
på
som
som
vaunder ett dygn. Vid beräkningen
transporterar
ror som upplagshavaren
skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då tranav medeltalet
som kan påföras

honom

i Sverige

sport av obeskattade varor sker.
skall även ställa
Upplagshavare
samband

eller

säkerhet

för betalning

av skatten i
bearbetning
lagring av skattepliktiga
skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent

med tillverkning,

varor. Säkerheten
av skatten på de varor
upplaget under ett år.

eller

som upplagshavaren

i medeltal
Den

första

förvarar

säkerhet

stycket

som anges i
skall också om-

fatta transporter
sådana

i skatte-

leveranser

32 § första

i samband
som

med

avses

stycket e.

20 §

Skattskyldigheten

a

inträder

för

den som är upplagshavare
när
denne levererar skattepliktiga

varor till en köpare i Sverige som
en köpare i ett annat EG-land som inte
eller registrerad eller Oregistrerad varumottagare
eller

inte är upplagshavare
är upplagshavare

eller

till

skattepliktiga
exporterar
varor till en köpare i tredje land,
denne
i
anspråk skattepliktiga
tar
b
varor för annat ändamål än försäljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras
till något annat godkänt skatteupplag,

c denne avregistreras,

och omfattar

de varor

lager och som inte redan har beskattats,
den som är registrerad varumottagare,
pliktiga varor,
den som är oregistrerad

tepliktiga

varumottagare,

som då ingår

vid mottagandet
vid mottagandet

i hans

av skatteav skat-

varor,
den som är godkänd som skatterepresentant
vid motenligt 15
tagandet av skattepliktiga
varor,
den som är säljare vid distansförsäljning
enligt 16
när leverans
sker,

2 Senaste lydelse 1997:357
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enligt

den som är skattskyldig
till Sverige,

fors

när de skattepliktiga

9 §

den

är

som

varorna

skattskyldig

9 §

enligt

vänds för

när varorna
anannat ändamål än det

för
var förutsättningen
skatt.
köptes
utan
varorna

att

som

Skattskyldigheten
enligt

10

tillverkar

for den, som utan att vara upplagshavare
varor, när varorna tillverkas.

inträder

skattepliktiga

223 §
enligt 14 § skall lämna deDen som är Oregistrerad varumottagare
skattepliktiga
leverans
för
varje
klaration
mottagen
varor. Deklaraav
till beskattningsmyndigheten
senast fem dationen skall ha kommit
gar efter den dag då varorna
Den som är skattskyldig
skattepliktiga
varor förs till

togs emot.
enligt 9 § 5 skall

Sverige.

lämna

Deklarationen

deklaration

skall

när

ha kommit

senast fem dagar efter införseln.
skattepliktiga
varor utan att vara upplagshavare

till beskattningsmyndigheten
Den som tillverkar
lämna deklaration

skall

kommit

till

när varorna

beskattningsmyndigheten

då varorna tillverkades.
Den som enligt 16 § femte

stycket

kommit

för varje avsänd
en deklaration
till beskattningsmyndigheten

dandet

av varorna.

lämna

tillverkas.

skall

Deklarationen

ha

senast fem dagar efter den dag
en skattepliktig
leverans. Deklarationen

överför

senast fem

vara skall
skall ha

dagar efter

avsän-

ensom är skattskyldig
och som inte är registligt 9 §
Den

rerad
skall

enligt
varumottagare
deklaration
lämna

13
när

varor använts för
än det som var
annat ändamål
för att varorna
förutsättningen
köptes utan skatt. Deklarationen

skattepliktiga

skall

ha kommit

in till

beskatt-

fem
senast
efter den dag då varorna

ningsmyndigheten
dagar

användes för

3 Senaste lydelse 1998:512
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Inköp av varor

utan skatt

31b§
Den som har
tullmyndigheten

tillstånd

från

enligt

lagen

1999:000

om proviantering
av
och luftfartyg får, i enlig-

fartyg
het

med

vad

anges i tillupplagshavare
en
köpa tobaksvaror
utan skatt för
förbrukning
ombord
på fartyg
eller luftfartyg på resa till annat
ståndet,

som

från

EG-land.
32§
l deklaration
som lämnas av upplagshavare
avdrag göras för skatt på varor

a som har återtagits
b som har förstörts

i samband
genom

c för vilka skattskyldighet
har

d

som
land eller

tredje

enligt

till
exporterats
förts till frizon

frilager
för annat ändamål
än att förbrukas där,
e som har lagts upp på tulllager som inrättats för förvaring

f

eller

som har levererats
i exportbutik.

säljning

med återgång av köp,
eller force majeure,

olyckshändelse

eller

av proviant,

som avses i 10 § får

denna lag tidigare

tredje
eller

till
exporterats
förts till frizon

frilager

för annat ändamål
förbrukas
där, eller
än att
e som har levererats för för-

brukning

ombord

luftfartyg
för för-

inträtt,

som har
land eller

d

land

till

enligt

på fartyg

lagen 1999:000

av fartyg
tyg att ta ombord
detta ändamål.

om prooch luftfar-

viantering

Upplagshavare,
verksamhet

i

varorna

för

levererats
uppvisa
till

plats

skatt
till

dock

på

resande

högst

Avdrag

om
vad
göra

varor

som
som kan
för resa

en färdhandling
utanför
EGss

skatteområde.

för

som bedriver
exportbutik
som

1999:000
avses i lagen
exportbutiker,
får
utöver
som anges i första stycket
avdrag

eller

på resa till annat EGnågon som fått tillstånd

punkt-

medges

med vad som enligt

SOU
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3 § lagen om exportbutiker
säljas till varje resande.

får

33 §
som lämnas
13 och 14

I deklaration

av en registrerad eller Oregistrerad varuenligt 15 § får
eller en skatterepresentant

mottagare enligt
avdrag göras för skatt på tobaksvaror
till varumottagaren

genom

som förstörts under transporten
olyckshändelse eller force majeure.

Registrerad
får

utöver

varumottagare
vad

stycket

första

i
som anges
göra avdrag för

omsom förbrukats
bord på fartyg eller luftfartyg på
om han
resa till annat EG-land,
lagen
tillstånd
enligt
fått
tobaksvaror

1999:000

av
om proviantering
och luftfartyg
fartyg
att ta ombord varorna för detta ändamål.

lag träder

Denna

i fråga

fortfarande

i kraft

om

1999. Äldre

den 1 juli

förhållanden

som

hänför

föreskrifter

sig till

tiden

gäller
före

ikraftträdandet.
Skatt

enligt

denna

lag skall

betalas

för obeskattade

som förvärvats
ändamål än förbrukning
resa till

annat EU-land

tobaksvaror

1999 och som säljs i Sverige
fartyg eller
ombord till resande

före den 1 juli

efter denna tidpunkt.

för annat
luftfartyg
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till

Förslag

lag

ändring

om

i lagen 1994:1564

alkoholskatt

om

Härigenom

föreskrivs

i fråga

lagen 1994:1564

om

om alkohol-

skatt
dels att
10, 19, 21, 31
32 och 33
31 b § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall

införas

samt rubriken

en ny paragraf,

31 c

närmast

före

av följande

lydelse.
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

8 §

Skyldig

att betala skatt skattskyldig
har godkänts som upplagshavare

är den som
enligt 9 § eller den som i Sveriskattepliktiga
ge yrkesmässigt tillverkar
varor,
yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga
varor
enligt 12 och 13 §§,
har godkänts

säljer
enligt

enligt 14
som skatterepresentant
till
Sverige
varor
genom

skattepliktiga

distansförsäljning

15

i annat fall än som avses i 1-3, från ett annat EG-land till Sverige
för in eller tar emot skattepliktiga
varor, om varorna skall användas för
annat än privat bruk,
från tredje land importerar
annars i Sverige

tillverkar

skattepliktiga

varor,

etylalkohol,
förvärvat
ingen

skatt

skall

varor för vilka
tas ut när vaför visst ända-

används
rorna
mål, om varorna kommit att användas för annat ändamål
än
det som varit förutsättningen
för

skattskyldighet

föreligger

der sådana

omständigheter

återbetalning

av skatten

Senaste lydelse 1995:613

att varorna köptes utan skatt.
inte för varor som förs
till Sverige unskulle finnas att medge
att förutsättningar

enligt

31 a
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10
i Sverige

Upplagshavare

upplagshavare

svensk

eller

till

hos beskattningsmyndigheten

varor till annan
som säljer obeskattade
i ett annat EG-land skall
näringsidkare
ställa säkerhet för betalning av den skatt

innan leverans
eller annat EG-land,
till ett belopp
skall
Säkerheten
uppgå
varor
obeskattade
de
medeltal
belöper
på
i
den skatt som
vasom motsvarar
Vid beräkningen
under
dygn.
ett
upplagshavaren
transporterar
ror som
skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då tranav medeltalet
obeskattade
sport av
varor sker.
skall
Upplagshavare
även ställa säkerhet for betalning
av skatten i
som kan påföras

i Sverige

honom

av skattepliktiga

påbörjas.

av skattepliktiga
tio procent
varor. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar
förvarar
i skattemedeltal
i
upplagshavaren
de
skatten
på
varor som
av
år.
upplaget under ett
Den säkerhet
som anges i
samband

med tillverkning,

eller

bearbetning

första

lagring

stycket

skall

fatta transporter
sådana

också

i samband

leveranser

32 § första

som
stycket e.

ommed

avses

i

19 §

Skattskyldigheten

inträder

för

den som är upplagshavare när
denne levererar skattepliktiga

varor till en köpare i Sverige som
eller till en köpare i ett annat EG-land som inte
inte är upplagshavare
eller
registrerad eller oregistrerad varumottagare
eller
upplagshavare
är
land,
i
till
tredje
köpare
skattepliktiga
exporterar
en
varor

a

varor för annat ändamål än försäljning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras
till något annat godkänt skatteupplag,
c denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans

b denne tar i anspråk skattepliktiga

lager och som inte redan har beskattats,
den som är registrerad varumottagare,

pliktiga

varor,
den som är Oregistrerad

tepliktiga

varumottagare,

vid mottagandet
vid mottagandet

av skatteav skat-

varor,
vid motenligt 14
den som är godkänd som skatterepresentant
tagandet av skattepliktiga
varor,
enligt 15
när leverans
den som är säljare vid distansförsäljning
sker,

2 Senaste lydelse 1997:358
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den som är skattskyldig
till Sverige,

förs

enligt

8 §

när de skattepliktiga
den

vänds för

skattskyldig

är

som

8 §

enligt

varorna

när

annat

varorna
anändamål än det

för
som varit förutsättningen
köptes
skatt.
utan
varorna

Skattskyldigheten
enligt

9

inträder

tillverkar

att

för den, som utan att vara upplagshavare
varor, när varorna tillverkas.

skattepliktiga

21 §
Den som är Oregistrerad varumottagare
enligt 13 § skall lämna deklaration
för varje mottagen leverans av skattepliktiga
varor. Deklarationen skall ha kommit
till beskattningsmyndigheten
senast fem dagar efter den dag när varorna togs emot.
Den som är skattskyldig
enligt 8 § 5 skall lämna deklaration
när

skattepliktiga
till

varor

förs till

beskattningsmyndigheten

Sverige.

Deklarationen

skall

ha kommit

senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar
skattepliktiga
lagshavare
skall lämna deklaration

varor utan att vara godkänd uppnär varorna tillverkas.
Deklaratiotill beskattningsmyndigheten
senast fem dagar
tillverkades.

nen skall ha kommit
efter den dag då varorna

Den

ligt 8 §
rerad
skall

som är skattskyldig
enoch som inte är regist-

enligt
varumottagare
lämna
deklaration

12

när
varor använts för
annat ändamål än det som varit
förutsättningen
för att varorna
köptes utan skatt. Deklarationen

skattepliktiga

skall

dagar

ha kommit

in senast fem
efter den dag då varorna

användes för

Inköp mot försäkran

annat ändamål.

Inköp av varor

m. m.

utan skatt

31 b
Den

har

tillstånd

från

Läkemedelsverket
enligt
lagen
teknisk
sprit
av
m. m. att inköpa minst 25
kilogram alkohol under ett kalenderår,
får från en upplagshavare
köpa
sådan alkohol som anges i tillståndet
utan alkoholskatt
mot att han läm1961:181

som

om försäljning

3 Senaste lydelse 1995:613
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skall

till denne om att alkoholen
nar en försäkran
ändamål som anges i 20 § första stycket e-j.

användas

För sådant

har
varor
skatt
första
enligt
utan
och varorna används för

Om skattepliktiga
levererats

stycket

ändamål
än som anges
annat
där, skall den som lämnat försvara för skatten. Besäkran
skall

skattning
ordning

skyldig

därvid

ske i den

som föreskrivs för skattstycket
enligt 8 § första

3lc§
tillstånd

Den som har
tullmyndigheten

från
lagen

enligt

1999:000

av
om proviantering
och luftfartyg får, i enlig-

fartyg

anges i tillupplagshavare
en
köpa alkoholvaror
utan skatt för
het

med

ståndet,

vad

ombord

förbrukning
eller

som

från

luftfartyg

fartyg

på

på resa till

annat

EG-land.

32§
I deklaration
som avses i 9 § får
som lämnas av upplagshavare
for
skatt
avdrag göras
på varor
har
i samband med återgång av köp,
återtagits
a som

b som har förstörts

c
d
tredje
eller

for vilka

eller force majeure,
genom olyckshändelse
denna
lag
tidigare inträtt,
skattskyldighet
enligt

som har
land eller

till
exporterats
förts till frizon

för annat ändamål
förbrukas
där,
än att
e som har lagts upp på tulllager som inrättats för förvaring

frilager

av proviant,

eller

som har
land eller

frilager

för för-

for

än att förbrukas

till
exporterats
förts till frizon
annat ändamål
där, eller

e som har levererats
brukning
luftfartyg

eller

som har levererats
säljning i exportbutik.

f

d
tredje

land

enligt

till

ombord

eller

på resa till annat EGnågon som fått tillstånd

lagen 1999:000

av fartyg
tyg att ta ombord
detta ändamål.
viantering

för för-

på fartyg

om prooch luftfarvarorna

för
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Upplagshavare,
verksamhet

som bedriver
exportbutik
som

i

1999:000
avses i lagen
exportbutiker,
får
utöver
i första

som anges
avdrag för

skatt

om
vad

stycket
på

göra

som
som kan
för resa
uppvisa en färdhandling
till plats
utanför
EGxs punktlevererats

till

skatteområde.
dock

varor

resande

Avdrag

medges

med vad som enligt
får
om exportbutiker
säljas till varje resande.

högst

3 § lagen

33 §
I deklaration
mottagare

avdrag

enligt

som lämnas
12 och 13

eller Oregistrerad varuav en registrerad
eller en skatterepresentant
enligt 14 § får

göras för skatt på alkoholvaror

till varumottagaren

genom

som förstörts under transporten
eller force majeure.
olyckshändelse

Registrerad
får

utöver

första

stycket

varumottagare
vad

i
som anges
göra avdrag för

alkoholvaror
ombord

på
han

förbrukats
som
på fartyg eller luftfartyg

resa till annat
fått tillstånd

EG-land,

enligt

om
lagen

1999:000

om proviantering
av
och luftfartyg
fartyg
att ta ombord varorna för detta ändamål.

Denna

lag träder

i kraft den 1 juli

fortfarande

i fråga om förhållanden
ikraftträdandet.
Skatt enligt

1999. Äldre

som hänför

föreskrifter

gäller

sig till tiden före

denna lag skall betalas för obeskattade

alkoholvaror

före den 1 juli 1999 och som säljs i Sverige för annat
som förvärvats
ändamål än förbrukning
ombord till resande på fartyg eller luftfartyg

på resa till annat EU-land

efter denna tidpunkt.
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3

till

Förslag

lag

om

ändring

i tullagen

1994:1550
föreskrivs
i fråga om tullagen 1994:1550
Härigenom
dels att 51§ skall upphöra att gälla,
dels att 45, 46, 52, 57 och 117
skall ha följande lydelse.
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

45 §
Bestämmelser

lager, tullager,
om tillfälliga
finns i rådets förordning
EEG

och frilager
skrifter

För försäljning
de

obeskattade

eller

flygpassagerare
utlandet

får

flygplats

varor

till

som avreser
butik
inrättas

till

på

Om

exportbutik.

finns särskilda

skäl, får

butik

även

inrättas

före-

EEG

utfyllnad

till

samt frizoner
och kommis-

nr 2913/92
2454/93.
får meddela
Regeringen
nr
och verkställighet
dessa
bestämmelser.
av
av oförtulla-

förordning

sionens

transitering

på

det

exportnågon

annan plats.
46 §
Tillstånd

att

eller

frilager

inrätta

frizon,

exportbutik

Tillstånd

med-

ler

frilager

att inrätta
meddelas

frizon
av

el-

rege-

ringen.

delas av regeringen.

52 §

Tillfälliga
zoner
butiker

och

lager,

tullager,

fri-

Tillfälliga

frilager

dighetemas

övervakning

lager,

tullager,

fri-

zoner och frilager är underkastade tullmyndigheternas
övervak-

samt exporttullmynär underkastade
och

ning och kontroll.

kontroll.

Regeringen

får

meddela

fråga om varor som förvaras

föreskrifter

om redovisningsskyldighet
sådana platser.
57 §

För kontroll

stiftningen
undersöka

av att deklarationshar fullgjorts
riktigt

och uppgiftsskyldighet
och

fullständigt

får

enligt

tullag-

tullmyndigheten

i
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containrar,

transportmedel,

lådor

och andra

där varor

utrymmen

kan förvaras,
områden

för

tillfälligt

frizoner,

ger,
och

tullager,

och

bangårdar,

står

under

och

även

exportbutiker,

områden,

områden

la-

tullager,

frilager

tullkontroll
lokaler

och

lager,

frilager,

och bangårdar, där varor
står
under
tullkontroll
förvaras,
som
inom
och
lokaler
sådana
även

varor
som
förvaras,

inom

tillfälligt

flygplatser

flygplatser
där

för

frizoner

sådana

områden,

samt

samt

samt handväskor
och liknande
som medförs av resande vid inresa till eller utresa från
eller av person som kan anmanas stanna enligt 58
EGzs tullområde
finns i 19 §
Bestämmelser
och kroppsbesiktning
om kroppsvisitation
såsom

handresgods,

resväskor

om straff

lagen 1960:418

och

portföljer,

för varusmuggling.
117§

får föreskriva

Regeringen
tillstånd

till

att avgifter

skall betalas för
tillstånd

betalningsan-

till

betalningsan-

stånd, och

stånd,
2. utfárdande

räkning,

av särskild

tull-

utfárdande

och

tillstånd

av särskild

tull-

räkning.
att inneha

export-

butik.
Bestämmelsen

i 36 § tillämpas

även i fråga om avgifter

enligt

första

stycket.

Denna

lag träder

fortfarande
ikraftträdandet.

i fråga

i kraft
om

den

l juli

förhållanden

1999. Äldre
som

hänför

föreskrifter

sig

till

tiden

gäller
före
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Författningsförslag

Förslag

till

Härigenom

föreskrivs

lag

exportbutiker

om

följande.

l § För försäljning

till flygpassageragemenskapsvaror
av obeskattade
till plats utanför EG:s skatteområde
får inrättats butik

re som avreser
flygplats exportbutik.

Tillstånd
att inrätta exportbutik
dast ges till flygplatshållaren.
Verksamheten
i en exportbutik

lagshavare

enligt

1994:1564

om alkoholskatt.

lagen

2 § l denna lag förstås
obeskattade

meddelas
skall

1994:1563

av regeringen

och kan en-

bedrivas
om

av en godkänd
tobaksskatt
och

upplagen

med

varor:

a varor som inte varit föremål

för någon beskattning i Sverige, eller
b varor som visserligen varit föremål för beskattning men för vilka
eller återbetalning
avdrag medgivits
skett så att varorna i praktiken inte
är belastade
EG:s

med skatt,

skatteområde:

det område

inom

vilket

gemenskapens

bestäm-

melser om en viss skatt är tillämpliga.
3 § Försäljningen
EG:s

får endast

skatteområde

ske till

och endast

den som avreser till plats utanför
avse följande varor och i angivna fall

kvantiteter

av dessa varor:
200 cigaretter eller 100 cigariller

eller 50 cigarrer eller 250 gram
eller en proportionell
blandning av dessa tobaksvaror,
eller två liter starkvin,
en liter spritdryck
liter
två
vin,

röktobak

två liter starköl,

parfym,

och

luktvatten

och andra kosmetiska

preparat

samt choklad-

och konfektyrvaror.
Till

den som avreser med bestämmelseort
i Norge får försäljning
inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt
till det landet.
Vid tillämpning

spritdryck:

av första stycket förstås med
med en alkoholhalt
alkoholdryck
som överstiger

22 vo-

lymprocent,
starkvin:

alkoholdryck

med en alkoholhalt
15 men
som överstiger
vin,
samt mousserande
vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck
med en alkoholhalt som överstiger
3,5 men inte 15 volymprocent
och som inte är
starköl,
inte 22 volymprocent,
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starköl:

cigarill:

Denna

med en alkoholhalt
som överstiger 3,5 volymprocent,
med
cigarrer
en högsta vikt av 3 gram per styck.

lag träder

i kraft

den 1 juli

1999.
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till

Förslag

lag

om

proviantering

av

och

fartyg

luftfartyg
föreskrivs

Härigenom
Inledande

följande.

bestämmelser

l § I denna

lag finns

bestämmelser

inte

om proviantering
obeskattade
varor

och med

är gemenskapsvaror
eller försäljning
ombord

med varor
för

som

förbrukning

på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk
till sådan proviantering.
I lagen finns också bestämort samt tillstånd
melser om försäljning
obeskattade
mellan
av
varor på fartygslinjer
Sverige och Norge.
2 § I denna lag förstås
obeskattade

med

varor:

a varor som inte varit föremål
b varor som visserligen
avdrag medgivits
är belastade

varit

för någon beskattning
föremål

eller återbetalning

för beskattning

skett så att varorna

i Sverige,
men för vilka
i praktiken inte

med skatt,

gemenskapsvara:

a vara som i sin helhet framställts
enligt

villkoren

oktober
innefattar

i artikel

inom

23 i förordning

gemenskapens

EEG

1992 om inrättandet
av en tullkodex
från länder
importerats
varor som

tullområde

nr 2913/92 av den 12
för gemenskapen och inte

eller territorier
som inte
del
tullområde,
EG:s
utgör en
av
från länder eller territorier
b vara som importerats
som inte utgör
och som övergått till fri omsättning,
en del av EG:s tullområde

c vara som har framställts

inom

EG:s tullområde,

antingen

endast

av varor enligt a eller av varor enligt a och
EG:s

tullområde:

nr 2913/92,
EG:s skatteområde:

de områden

som anges

i artikel

3 i förordning

EEG

stämmelser

det

område

inom

om en viss skatt är tillämpliga.

vilket

gemenskapens

be-
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Proviantering
3 § Proviantering

med obeskattade

får ske för

gemenskapsvaror

för-

och för förbrukresa till plats utanför EG:s skatteområde
ning ombord vid resa till utländsk ort.
med obeskattade
får proviantering
Såvitt avser mervärdesskatt
gevid resa till plats inom EG:s
menskapsvaror
även ske för försäljning

säljning

vid

skatteområde.
4 § Proviantering

med

obeskattade

och med varor
och förbrukning

gemenskapsvaror

får ske för försäljning
som inte är gemenskapsvaror
ombord vid resa till plats utanför EG:s tullområde.
5 § Proviantering

enligt

och tobaksvaror

denna lag med alkoholdrycker

får ske endast till
5 700
som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger
och som är destinerat till utländsk flygplats för att lämna eller
hämta passagerare eller last,

luftfartyg

kilogram

och
dock inte fiskefartyg,
trafik,
som går i yrkesmässig
är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn
vars bruttodräktighet
för att lämna eller hämta passagerare eller last eller som skall företa
eller
kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg,

fartyg

och luftfartyg

fartyg

om linjer

mellan

6 § Proviantering

med

Särskilt

Sverige

kosmetiska

och Norge

obeskattade

som inte är gemenskapsvaror
ombord
försäljningsställe
får endast

av Försvarsmakten.

som disponeras

och med

gemenskapsvaror

för försäljning

från kiosk

linjer mellan

fartyg

eller

Sverige

varor
liknande

och Norge

vin, starköl, öl, tobaksvaror,
parfymer,
avse spritdrycker,
eller choklad- eller konfektyrvaror.
preparat, toalettmedel

7 § Proviantering

med

obeskattade

gemenskapsvaror

och

med

varor
vin
eller
starköl
får
inte
spritdrycker,
inte
gemenskapsvaror
är
avse
som
mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och
fartygslinje
i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till
med Lysekil
svenska

gränsen

i öster.

På sådan fartygslinje
garetter

eller

passagerare.

10 cigariller

får obeskattad
eller

cigarrer

försäljning
eller

inte överstiga

50 gram

tobaksvaror

20 ciper
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Tillstånd
8 § Tillstånd
samheten
nomiska

till proviantering
skall meddelas den som bedriver verkfartyget eller luftfartyget om han med hänsyn till sina ekoförhållanden
och omständigheterna
i övrigt bör meddelas så-

dant tillstånd.
Tillstånd

första stycket meddelas för viss tid eller för varje
sker. Tillstånd
proviantering
för viss tid får meddelas den
som
bedriver
reguljär trafik eller liknande verksamhet.
som

enligt

tillfälle

9 § Proviantering
med hänsyn
beräknas
aktas

till

kunna

får inte ske i större

omfattning
än vad som är skäligt
och
varaktighet
det
art
antal personer som
samt
resans
komma att medfölja transportmedlet.
Därvid skall be-

de begränsningar

föreligga

avseende

och det förråd

10 § Tillstånd

omsättning

som redan finns ombord

till proviantering

meddelas

färdmedlet
av dylika

som kan

varor.

av tullmyndigheten.

Tillsyn
1 1 § Tillsyn

över denna lag utövas av tullmyndigheten.

12 § Bokföring

för den som meddelats tillstånd
skall vara utformad
så
verksamheten
möjlig.
är
av
får bemyndiga
Regeringen
Generaltullstyrelsen
att i samråd med
Riksskatteverket
meddela föreskrifter
enligt första
om hur bokföring
stycket skall vara utformad.
att kontroll

13 § Om tullmyndigheten
hålla

bokföringshandlingar

ten. Tillståndshavaren
används i verksamheten.
Bestämmelserna
3 kap.

15-15

ringsavgifter

d

gäller

skall tillhandahållas
Återkallande

om handlingar och uppgifter
som skall undantas i
lagen 1984:151
punktskatter
och prisregleom
i motsvarande
mån handlingar och uppgifter
som

enligt

denna lag.

av tillstånd

14 § Tullmyndigheten

förutsättningarna
tillståndshavaren
anges i tillståndet,

2 18-5688

begär det skall tillståndshavaren
tillhandaoch övriga handlingar
som rör verksamheskall också lämna tillträde
till utrymmen
som

får återkalla

ett tillstånd till proviantering
om,
för att meddela tillstånd
inte längre finns,
använder varorna för andra ändamål än vad
som

33
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tillståndshavaren

sina

fullgör

inte

enligt

skyldigheter

12 eller

eller

13

inte

tillståndshavaren

ningslagen

vid

lagen

eller skattebetal-

om inte annat förordnas.

gäller omedelbart,

om återkallelse

enligt

skatterevision

och prisregleringsavgifter

om punktskatter
1997:484.

1984:151
Beslut

medverkar

Uppgiftsskyldighet
förfogar över och som behövs för
som en myndighet
begäran
och tillsyn enligt denna lag skall på tullmyndighetens

15 § Uppgifter

prövning

tillhandahållas

denna.
första

enligt

Uppgiftsskyldighet

föreligger

stycket

om uppgifter för vilka sekretess gäller
1980:100
ler 3 kap. 1 § sekretesslagen

dock

inte i fråga

av 2 kap. 1 eller 2 § eltill vilken
eller en bestämmelse

till

följd

i någon av de nämnda paragraferna.
Om sekretess gäller för uppgift enligt någon

hänvisas

sekretesslagen

något enskilt

och ett utlämnande
eller allmänt intresse

medföra

föreligger

i
annan bestämmelse
för
synnerligt
men

uppgiftsskyldighet
beslutar

av tullmyndigheten

ansökan

om regeringen
skall lämnas ut.

skulle

endast

att uppgiften

Överklagande
16 § Beslut

enligt

enligt

13 § första

denna lag överklagas

stycket

hos allmän

får överklaga

Generaltullstyrelsen

får inte överklagas.

Övriga beslut

förvaltningsdomstol.
beslut

som avses i första

stycket

andra meningen.
krävs vid överklagande

Prövningstillstånd
17 § Generaltullstyrelsen
i allmän

förvaltningsdomstol

Denna lag träder

i kraft

kammarrätten.

ta över uppgiften att
talan i ett visst ärende
för det allmännas
Generaltullstyrelsen

får från tullmyndigheten
föra det allmännas

en viss grupp av ärenden.
talan i Regeringsrätten.
eller

till

den 1 juli

1999.
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till

Förslag

lag

om

i

ändring

mervärdesskattelagen

1994:200

föreskriv

Härigenom

i fråga om mervärdesskattelagen
dels att 3 kap. 30 c § skall upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 9
7 kap. 5 § och 10 kap.
och 12

jande

1994:200
skall ha föl-

lydelse.

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

5 kap.
9
En omsättning

omsättning

enligt

utomlands,

säljaren

2 a, 2 b eller

3 § av en vara anses som en

om

levererar

varan till en plats utanför EG,
av varan till en plats utanför EG ombesörjs
eller fraktförare,

direkt

speditör

utförsel

av en

i utlanen utländsk företagare förvärvar
varan för sin verksamhet
det och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför
EG,
varan levereras till ett fari utrikes
tyg eller ett luftfartyg
trafik
för bruk ombord
på ett
sådant

fartyg

ler för

eller

luftfartyg

el-

sådan

omsättning
som
anges i 1 § tredje stycket,
omsätts på fartyg
varan
eller luftfartyg
i de fall som avses i 2 b § för
bord,

konsumtion

tullagen

luftfartyg,

om-

varan levereras för försälji exportbutik
enligt 45 §

ning

varan levereras till ett fari utrikes
tyg eller ett luftfartyg
trafik för bruk eller omsättning
ombord på ett sådant fartyg eller

1994:1550,

5. varan levereras för försäljtill eller försäljs
i sådan

ning

butik

lagen
i
avses
om exportbutiker,
eller
varan är en personbil
vid
leveransen
motorcykel
som
som

1999:000

är en personbil eller
som vid leveransen

varan
motorcykel
är

införd

i

exportvagnförteck-

ning,

Senaste lydelse 1996:1 174
2 Senaste lydelse 1997:331

är

införd

ning,

i

exportvagnförteck-
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varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning

varan levereras för en sådan utländsk företagares
räkning

för omsom inte är skattskyldig
och leveransen
sättningen
görs

för omsom inte är skattskyldig
och leveransen
sättningen
görs

inom

ramen

gande

som

för

ett garantiåtaföretagaren
gjort,

inom

för ett garantiåtaföretagaren
gjort,

ramen

gande

som

eller

eller
här i landet

varan levereras

en fysisk person som är bovistas i
satt eller stadigvarande
EG-land,
land
än
ett
ett annat

till

under förutsättning

att

a. ersättningen
200 kronor, och

minst

utgör

varan levereras
en fysisk person

till

här i landet

som är bovistas i
stadigvarande

satt eller

ett annat land än ett EG-land,
under förutsättning
att
minst
utgör
a. ersättningen
200 kronor,

och

kan visa att köpamedfört
har
varan vid resa
ren
till en plats utanför EG före utgången av tredje månaden efter

kan visa att köpahar
medfört
varan vid resa
ren
till en plats utanför EG före utgången av tredje månaden efter

den månad under vilken

den månad under vilken

säljaren

leveran-

säljaren

leveran-

sen av varan gjordes.
sen av varan gjordes.
Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är boÅland anses omsättningen
utsatt i Norge eller
som en omsättning
omlands endast om
utavser en vara eller en grupp av varor som normalt
efter
avdrag
och
minst
000
kronor
1
ersättningen
utgör
gör en helhet
för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen och
leveransen

till leveransen
kan visa att köparen i nära anslutning
Åland och därvid enligt
till
eller
till
Norge
varorna

säljaren
eller

varan
räkning eller

liknande

handling

betalat

motsvarande

skatt

skatt

fört
tull-

enligt

denna lag.
Om
vereras
osk eller
ställe

liknande

ombord

mellan

och

görs

första

består
varan
starköl,
vin,

parfymer,

konfektyrvaror.

på linjer

Norge

till

och

fartyget,

Leverans

på

linjer

eller

liknande

ombord
ning

anses
utomlands

endast

av
öl,

spritdrycker,

som avses
1999:000

tobaksvaror,

fartyg

eller

om

preparat,
chokladeller

av varor till fartyg
mellan
och
Sverige

Norge för försäljning

stycket

kosmetiska

toalettmedel

ki-

försäljnings-

på fartyg

Sverige

leveransen

gäller

le-

en gemenskapsvara
från
för försäljning

från

kiosk

försäljningsställe
som en omsättendast i de fall

i 6 och

7 §§

om proviantering
eller luftfartyg.

lagen
av
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Författningsförslag

7 kap.
5
uttag av sådana tjänster gällande
eller 8 § utgörs beskattningsunderlaget

Vid

de nedlagda
beräknad

varulager

eller

används

fastigheter

som avses i 2 kap. 7

av

kostnaderna,

ränta

kapital,

sådana

andra

annat än lånat, som är nedlagt i sådant
än omsättningstillgångar
som

tillgångar

för tjänsterna,

samt
av arbete som den skattskyldige personligen utfört.
Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs beskattningsunderlaget, om den skattskyldige
begär det, i stället av lönekostnadema,
inräknat skatter och avgifter som grundas på dessa kostnader.
värdet

kiosk

Vid

från
uttag för försäljning
eller liknande försäljnings-

ställe

ombord

mellan

fartyg

Sverige

och

Vid

på linjer
Norge

ställe

ombord

fartyg

Sverige

på linjer

och

Norge
av
andra varor än sådana som avses
i 6 § lagen 1999:000
om proviantering
eller luftav fartyg

av
varor än sådana som uppräknas i 5 kap. 9 § tredje stycket

beskattningsunderlaget

uttag för försäljning från
eller liknande försäljnings-

mellan

andra

utgörs

kiosk

av

inköpsvärdet.

fartyg
beskattningsunutgörs
derlaget av inköpsvärdet.
10 kap.
11

Den

som i en yrkesmässig
verksamhet
omsätter varor eller
tjänster inom landet har rätt till

tjänster

återbetalning

återbetalning

för

vilken

avdrag

enligt

av ingående skatt
han saknar rätt till
8 kap. på grund

Den

som i en yrkesmässig
verksamhet
omsätter varor eller

för

inom

vilken

landet

har rätt till

ingående

av
han saknar

skatt
till

rätt

avdrag enligt

av
att omsättningen
är undantagen
från skatteplikt
enligt 3 kap. 9 §

8 kap. på grund av
att omsättningen
är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 9 §

utom tredje stycket
första stycket
21

utom tredje stycket
första stycket
21

22

23 §

10

4 eller

30 a
enligt

19 §
21 a
26 a

22

23 §

4 eller

10

19 §

21 a
26 a

30e
30 e
32 § eller
30 a
30 e
32 § eller enligt
9 c kap. 1
9 c kap. 1
Rätten till återbetalning
av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket
10 § samt 23 §
gäller endast under förutsättning
att den som förvärvar
varan eller
3 Senaste lydelse 1994: 1798
4 Senaste lydelse 1996:1320

37

bedriver

tjänsten

utanför

verksamhet

med varor

samband

1998: l 26
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till

som exporteras

att tjänsten har direkt
i
land
ett
som inte är medlem

EG eller

EG.

föreligger

Rätt till återbetalning

sig till

av varor
Rätten till återbetalning

EG-land.

skatt som hänför
skall
anses omsatta i ett annat
som
gäller under förutsättning
att avdragsockså för ingående

och tjänster

förvärv

skulle

ha förelegat

här i landet.

hade ansetts omsatt

om varan eller tjänsten

skatten

för den ingående

rätt eller återbetalningsrätt

12
varor eller
har rätt till

Den som omsätter
tjänster genom export

av ingående skatt
han saknar rätt till

återbetalning
vilken

för

8 kap. på grund

enligt

avdrag

omsättningen

är

eller

undantagen

enligt

3 kap.
21

Denna

för

vilken

av
han saknar

avdrag enligt

att omsättningen
till
EG.
Rätten

omsättningen

tredje

enligt

3 kap.

första

stycket
stycket

återbetalning

från

skatteplikt

9 § utom
lO
19 §

21

att

skattepliktig

är

undantagen

2 eller

av
utanför

sker

förutsättning

under

gäller

till

rätt

grund

8 kap.

tredje
första

2 eller

23 §

4

eller 30 e

lag träder

fortfarande

återbetalning

eller

skatteplikt

30 e

30 c §eller

dock

23 §

att

skattepliktig

från

9 § utom
10
19 §

stycket
stycket

återbetalning

förutsättning

under

gäller

av
utanför

sker

att omsättningen
till
EG.
Rätten

varor eller
har rätt till
ingående skatt

Den som omsätter
tjänster genom export

i kraft

den 1 juli

1999. Äldre

i fråga om förhållanden

ikraftträdandet

5 Senaste lydelse 1995:1364

bestämmelser

som härför

sig till

tiden

gäller
före
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om

F örfattningsförslag

Förslag

till

frihet

från

Härigenom

lag

ändring i lagen 1994:1551
skatt vid import, m.m.

föreskrivs

att 2 kap. 4 § lagen 1994:1551
m.m. skall ha följande lydelse.

från skatt vid import,
Nuvarande

om

lydelse

Föreslagen

om frihet

lydelse

2 kap.
4 §
Bestämmelser
skatt

för varor
nödenheter
och

ombord

om frihet från
vilka såsom för-

på fartyg

i internationell

värdesskattelagen

proviant
eller

förs

luftfartyg

trafik finns i mer1994:200.

Frihet

från

vid import

skall

mervärdesskatt

medges för

såsom förnövaror vilka
denheter och proviant
fors ombord

fartyg

internationell

eller
trafik

Iuftfartyg
för

sådana

ändamål

att skatt
som medför
tas ut enligt mervärdesskattelagen 1994:200,
och
inte

skall

för

varor som förs in för
till eller som försäljs
i en sådan butik som avses i lagen l999z000
om exportbutiker.

försäljning

Denna

lag träder

i kraft den l juli

1999.

i

39
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1

Inledning

1.1

Utredningens
direktiv

Utredningens
december

dir.

beslutades av regeringen
1997:152
återges i sin helhet i bilaga

1997. Direktiven

Utredningen

direktiv
den 18

haft i uppdrag att lägga fram förslag
för skattefri
proviantering
och
försäljning
av
ombord på transportmedel
förbrukning
och i det sammanhanget
göra
samt analysera EG:s
en allmän översyn av provianteringsförordningen
och bestämmelserna
regler på taxfreeområdet
i den nordiska proviantetill

har inledningsvis

för kontroll

åtgärder

ringsöverenskommelsen.
intem

trafik

skall upphöra

att lägga fram

förslag

transportmedel
har i enlighet

till

skall

anledning

den 1 juli
hanteras

efter

för

stiftningen
och tobak

sträckning
Under

när det gäller

ingått

med förtur.

arbete

utredningens

den 30 juni

i EU-

av beskattade varor ombord
skattemässigt.
De nu nämnda frågor

behandlats

Utredningens

Utgångspunkten

av att taxfreehandeln
1999 har i uppdraget vidare

hur försäljningen

med direktiven

1.2

ningen

Med

1999 skall

arbete

mervärdesskatt
för

är gemensam
styrt utredningens

har varit

att taxfreeförsäljvid resor inom EU. Lagoch punktskatter
på alkohol

upphöra

länderna

inom

EU.

Detta

har i hög ut-

arbete.

arbetets

gång har utredningen
haft ett antal kontakter
med
och Sveriges
parter, bl.a. Sveriges redareförening
har besökt några intressenter och
skeppshandlareförbund.
Utredningen
Ålands
har vidare uppvaktats av
Information
och sakredareförening.
uppgifter har under hand inhämtats från olika myndigheter,
företag och
enskilda

berörda

organisationer
sionen.

men även från andra länder

inom

EU och från kommis-
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Framställningar

l

av regeringen den 23 april 1998 har följande framställöverningar, som berör frågor som behandlas i detta delbetänkande,
lämnats till utredningen.
har i en skrivelse den 13 juni 1997
Swedish Duty Free Association
beslut

Genom

att Sverige bör vara drivande för att nå en uppgörelse
upphörande inom
med beslutet om taxfreeförsäljningens

hemställt
vakta

av skatterna

dess harmonisering

att avEU till

skett inom EU.

har i en skrivelse den 24 april 1997
verka
för att undanröja alternativt
skall
regeringen
att
upppå fartyg i
skjuta beslutet om ett upphörande av skattefri försäljning
trafik mellan EU-länder.
den 22 december 1997 och den 6 febStena Line AB har i skrivelser

Fartygsbefälsförening

Sveriges

hemställt

av varor ombord på
om besked om hur försäljning
efter
den
30
1999 kommer
juni
trafikerar
rederiet
att
de färjor som
har
vidare
Bolaget
mervärdesbeskattas
respektive punktskattebeläggas.
ruari

1998 hemställt

Fi 1998:01 om
att arbetet med dessa frågor i utredningen
för
punktskatter
förfarandereglema
m.m. påskyndas så att
av
under
våren
1998 och/eller
med
detta
klar
kan
att
utredningen
vara
fås
före
skall
kunna
andra åtgärder vidtas för att klarhet i frågan
som-

hemställt
översyn

maren 1998.
Till utredningen

in en skrivelse från Inflight Service AB
har kommit
1998 med ett antal frågor om vilka beskattningsregler
som
upphör.
skall gälla när taxfreeförsäljningen
den 6 och den
kommit
in två skrivelser
Vidare har till utredningen

den 10 juni

gällande

den 6 okgör i skrivelsen
tolkning
medlemsstaters
och
vissa
kommissionens
att
av
mervärdesoch punktskattedirektiv
se avsnitt 3.3.2 inte är

förenlig

med EG-rätten.

9 oktober

1998 från Stena Line AB. Bolaget

tober gällande

till

kommentarer

ett

avgörande

ger bolaget vissa
Skatterättsnämnden
se avsnitt

den 9 oktober

l skrivelsen
från

3.3.4.

Slutligen

har till

1998 från Sveriges

utredningen
redareförening

en skrivelse
med frågor utifrån

kommit

den 15 oktober
kommissionens

tolkning.
Utredningen

punkterna

och vägt
del av framställningarna
synFramställningmed övrigt utredningsmaterial.

har tagit

tillsammans

arna får anses besvarade

med detta delbetänkande.
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2

Nuvarande

2.1

Harmoniserade

ordning

punktskatter

och

cirkulationsdirektivet
2.1.1

Inledning

Före den 1 januari

1993 var EG en tullunion
med gemensam
land och inga tullar mellan medlemsländerna.

utåt mot tredje
reglerades nationellt
mellan

och påfördes

medlemsländerna.

den inre marknaden
mellan

Vid

vid gränspassering

årsskiftet

och i samband

därmed

1992/93

tullmur
Skatter

även vid passage
dock
genomfördes

slopades gränskontrollema

medlemsländerna

vad avser kommersiell
trafik och resandetraskall förekomma
är numera att inga gränsforrnaliteter
enbart
grund av att en gräns mellan medlemsländer
passeras.
för varor skall uppnås är det viktigt
För att fri rörlighet
att medfik. Huvudregeln

lemsstatemas

forfarandebestämmelser

ningsordning

för

alkohol-

mervärdesskatt

och tobaksvaror

förfaranderegler

införts

och beskattom punktskatter
harmoniseras.
För punktskatter
på

har gemensamma
samt mineraloljeprodukter
rådets
direktiv
92/
12/EEG
genom
av den 25

februari

1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga
varor och om
innehav,
och övervakning
flyttning
av sådana varor EGT
nr L 076,
23.3.1992 s.
Celex 392L00l2,
det s.k. cirkulationsdirektivet.
Direktivet
tiklar

92/ 108/EEG
är ändrat genom direktiv
i direktivet
ñnns återgivna i bilaga

och 94/74/EEG.

Vissa

ar-

Den gemensamma
för mervärdesskatt
beskattningsordningen
regle77/388 EEG av den 17 maj 1977 om harmoras i rådets sjätte direktiv
nisering av medlemsstaternas
rörande omsättningsskatter
lagstiftning
för
Gemensamt
mervärdesskatt:
enhetlig
beräkningsgrund
system
EGT nr L 145, 13.6.1977, s.
Celex 377L0388,
det s.k. sjätte direktivet.

I det följande

värdesbeskattningen

behandlas

cirkulationsdirektivet.

tas upp i avsnitt

2.4.

Frågan

om mer-
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2.1.2

begrepp
Några centrala
cirkulationsdirektivet

I direktivet

definieras

godkänd

lagerhavare:

vissa begrepp

inledningsvis

Dessa begrepp

av förfarandereglema.

förståelsen

i

som är centrala

för

är

person som av en medlemsbearbeta, förfått tillstånd
att tillverka,

eller juridisk

fysisk

myndigheter
avsända punktskattebelagda
och
emot
ta
varor inom ramen för
vara,
enligt uppvarvid
punktskatten
är vilande
sin affärsverksamhet,
stats behöriga

för skatteupplag,
en plats där varor som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras,
mottas eller avsänds enligt uppskovsreginom ramen för hans affärsverklema av en godkänd lagerhavare

skovsreglema
skatteupplag:

samhet,

under

de särskilda

villkor

som fastställts
där skatteupplaget

av de behöriga
är beläget,

i den medlemsstat
myndigheterna
bearpå tillverkning,
uppskovsregler:
som tillämpas
en skatteordning
vivarvid
punktskatten
är
och flyttning
betning, förvaring
av varor,
lande suspensionsordningen,
fysisk eller juridisk person
med punktskatteregistrering:
näringsidkare
utan ställning som godkänd lagerhavare, som av behöriga myndigfått tillstånd
heter i en medlemsstat
att, inom ramen för sin affarspunktskattebelagda
verksamhet,
ta emot
varor från en annan medskall
denna
lemsstat enligt uppskovsreglema;
typ av näringsidkare
ställa säkerhet för skatten och får varken förvara eller avsända såvaror enligt uppskovsreglema,
fysisk eller juridisk person
punktskatteregistrering:
utan
lagerhavare,
godkänd
utan ställning
som har rätt att inom rasom
tillfálligtvis
ta emot punktskattebemen för sin affärsverksamhet
enligt uppskovsreglema;
lagda varor från en annan medlemsstat

dana punktskattebelagda

näringsidkare

får varken förvara eller avsända sådana
denna typ av näringsidkare
och måste garantera betalningen
uppskovsreglema
enligt
av
varor
i destinationsmedlemsstatema
till skattemyndighetema
punktskatt
innan varorna

avsänds.

geografiska

Cirkulationsdirektivets

2.1.3

omfattning
Cirkulationsdirektivet
pens

territorium,

såsom

av Europeiska
227 i fördraget.

upprättande
artikel

skall

enligt

detta

huvudregeln

territorium

ekonomiska

tillämpas

definieras

gemenskapen

på gemenskai Fördraget

om
och då särskilt
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Från denna huvudregel

-

Tyskland:
Italien:

har dock dessa områden

ön Helgoland

Livigno,

och området

Campione

dItalia

ordning

undantagits:

Büsingen,
och de italienska

delarna

av Lu-

ganosjön,
-

Spanien:

Ceuta, Melilla

Finland:

Åland, och

Frankrikes

2.1.4

och Kanarieöarna,

utomeuropeiska

departement.

för

Huvudprinciper

Förfarandereglema

beskattningsförfarandet

i cirkulationsdirektivet

i princip att punktgränskontroller,
utan
att
varor
beskattningskonsekvensema
skjuts upp tills varorna når den slutgiltiga
konsumenten
och att beskattningen skall ske i konsumtionslandet.
Syftet med suspensionsordningen
är att varorna, trots att de är skat-

skattepliktiga

tepliktiga,

kan cirkulera

skall

lemsländema

kunna

bearbetas,

fritt

innebär

dvs.

lagras

och

förflyttas

mellan

med-

i tidigare

led än detaljistledet
utan att beskattningskonsekvenser inträder.
Skatten förfaller
med andra ord inte till betalning
under den tid varorna befinner sig inom suspensionsordningen.
Betal-

ningsskyldighet

för punktskatt

för konsumtion,

vilket

inträder först när varan blir tillgänglig
den anses vara när den upphör att omfattas av
suspensionsordningen.
För punktskattepliktiga
varor, som inte omfattas
gäller att punktskatten
förfaller
till betalning
av suspensionsordningen,
i samband med att varan framställs
eller importeras
från land utanför

gemenskapen.

Omfattas

tullförfavarorna av något av gemenskapens
EU anses dock importen äga rum först när vatullförfarandet.

rande vid införandet
rorna lämnar

2.1.5

F

till

ramställning,

bearbetning

skattepliktiga
Framställning,
princip

alltid

bearbetning

och

lagring

av

varor
och lagring

av skattepliktiga
varor skall i
om skatten inte är betald. Flyttning av
under skatteuppskov
skall enligt huvudregeln

ske i skatteupplag

punktskattepliktiga

varor
till ett annat. De risker som är förknippade
ett skatteupplag
med sådan flyttning
skall täckas av en säkerhet för punktskattens
betalning. Säkerheten skall ställas av den avsändande godkända lagerhaske från

varen.
En godkänd

pliktiga

varor

lagerhavare
till

i ett medlemsland
kan alltså sända skattei
skatteupplag
medlemsland
eller till ett
ett
ett annat
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i det egna landet utan att det får några beskattnings-

annat skatteupplag
konsekvenser.

varor som sänds från ett skatteupplag
av skattepliktiga
skatteuppskov
är dock inte alltid en godkänd lagerhavare. Motmed eller utan punktskatteretagaren kan också vara en näringsidkare
Mottagaren

under

säkerhet

skall alltid ställa
Sådana näringsidkare
i ett annat EU-land.
och detta skall ske innan leveransen
for skattens betalning

påbörjas.

Skatten

gistrering

2.1.6
Vid

förfaller

mellan

dokument

som upprättas
skattekontrollen

underlätta
samarbetet

mellan

skall

varor, som omav skattepliktiga
varorna åtföljas av ett ledsagarSyftet med dokumentet
är att
av avsändaren.
kontroll
nödvändiga
och det för en effektiv

under

medfölja

skall

medlemsländerna.

rättas i fyra exemplar,
hållas

tas emot.

medlemsstater

av suspensionsordningen,

fattas

när varorna

på dokument

Krav
förflyttning

till betalning

av mottagaren

Ledsagardokumentet

skall

uppvarav ett skall behållas av avsändaren och resten
Efter leverans skall ett exemplar betransporten.
återsändas till avsändaoch ett, returexemplaret,

ren.

2.1.7
Avvikelser

Avvikelser

från de bestämmelser

suspensionsordningen
som gäller

under den tid som skatte-

innebär att varorna
av suspensionsordningen
dvs. att de anses släppta för konav ordningen,

omfattas

pliktiga

varor
att omfattas
sumtion. Detta innebär

upphör

talning.

från

Skatten

skall

till
förfaller
i sin tur att skatten omedelbart
betalas i det land där överträdelsen

därvid

behar

av den som har ställt säkerhet för betalning av skatten. Om det
har skett, anses den ha skett i
inte går att fastställa
var överträdelsen
konstaterades.
Om en punktskattedär felaktigheten
den medlemsstat
pliktig vara inte när fram till mottagaren och det inte är möjligt att fastställa var varan finns, skall skatten betalas i det land varifrån varan leskett

vererades.

SOU 1998:126
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2.1.8

Förflyttning

av

varor

som

släppts

ordning

för

konsumtion
när de lämnar suspensionsordninganses släppta för konsumtion
en. Det saknar betydelse om detta sker genom överträdelser
av uppeller genom att varorna levereras till detaljistledet.
skovsreglema
Då punktskattepliktiga
i en
varor som redan släppts för konsumtion
Varor

medlemsstat

förvaras

för kommersiella

ändamål i en annan medlemsdär varorna förvaras.
stat skall punktskatt
tas ut i den medlemsstat
Detta innebär att då varor som redan släppts för konsumtion
flyttas till
medlemsstat
för
kommersiella
ändamål
skall
punktskatt tas ut
en annan
i denna andra medlemsstat.
Beroende på omständigheterna
skall skatten betalas av den som utför leveransen eller innehar de varor som är
avsedda för leverans eller av den som tar emot varorna för användning.
När varor som släppts för konsumtion
flyttas mellan olika medlemsskall
de
förenklat
åtföljas
ledsagardokument.
stater
Den som
av ett
skall

betala

skatten

deklaration

till

ställa

säkerhet

varje

kontroll

myndigheter

för betalning
det

skall

innan

varorna avsänds lämna en
i destinationsmedlemsstaten
och

av skatten. Han skall vidare samtycka
för destinationsmedlemsstatens
möjligt

som gör
att förvissa sig om att varorna faktiskt
punktskatt har betalats. Den punktskatt

att utgående
första medlemsstaten

2.1.9

på varorna

skattemyndighetema

Införsel

har mottagits
som betalats

till
och

i den

skall återbetalas.

för

privat

bruk

För skattepliktiga
ett EU-land

medför för eget bruk från
varor, som privatpersoner
ett annat och som transporterats
av dem själva, gäller
skall betalas i det land där varorna anskaffades.
Att varorna
till

att skatten
måste
transporteras
domstolens

ningen
avsedda

av privatpersonema
dom i det s.k. Man in Black-fallet

själva

framgår

C-296/95.

Vid

av EGbedöm-

medför skall anses vara
av om de varor som en privatperson
för eget bruk skall hänsyn tas till bl.a. mängden varor. Med-

lemsländema

får

800 cigaretter,

400 cigariller,

utfärda

vägledande

anvisningar
mängd
om vilken
att en person medför större
som därvid bör godtas. Det förhållandet
mängder än vad som anges i anvisningarna
får emellertid
inte ensamt
medföra att varorna anses avsedda för annat än eget bruk. Andra omständigheter
som talar för motsatsen skall alltså beaktas. Mängdangivelsema i sådana eventuella
vägledande anvisningar får inte understiga
200 cigarrer,

l kg röktobak,

10 liter sprit,
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högst 60 liter mousserande

20 liter starkvin, 90 liter vin inklusive
samt 110 liter öl.

Taxfreeförsälj

2.1 .10

När det gäller

alkohol-

vin

ning

och tobaksvaror

ombord

på fartyg

och flygplan

på varor som medtas i det personliga baoch
resande
den
gaget av
varor som konsumeras ombord.
skattebefria
får medlemsstaterna
den
1999
juli
l
Fram till
varor som
med
i den resandes pertillhandahålls
av skattefria butiker och som tas
till en annan.
sonliga bagage vid flyg- eller sjöresa från en medlemsstat

skiljer

cirkulationsdirektivet

ombord
ett flygplan eller
gäller varor som tillhandahålls
omfattar
Befrielsen
inom
gemenskapen.
i
passagerartrafik
ett fartyg
föras
kan
kvantiteter
de
nämligen
dock endast vissa kvantiteter,
som
Detsamma

skall vidta
land utan att tull skall betalas. Medlemsstaterna
tillämpas
till
undantaget
för
nödvändiga
att
att
är
se
som
skatteundandragande,
och utan krångel och för att förebygga

från tredje

de åtgärder
korrekt
skattefusk

eller missbruk.

och skattefri försäljning
upphör automatiskt
av vaoch omi
exportbutiker
därför
inte
ske
kan
i
med
bagaget
tas
ror som
efter den 30 juni 1999.
bord
fartyg och luftfartyg
ombord
gäller andra regler. Till dess att rådet på
För förbrukning
Detta

undantag

kommissionens

antering
nationella

förslag

har infört

får medlemsstaterna
bestämmelser

gemenskapsbestämmelser

enligt

i detta

således inte något krav på att varorna
beskattade.

2.2

Huvuddragen
skatt

2.2.1

cirkulationsdirektivet

ämne.

För förbrukning
efter den 30 juni

i de svenska

på alkohol

om provibehålla sina
ombord

finns

1999 skall vara

lagarna

om

och tobak

Allmänt

Cirkulationsdirektivets

bestämmelser

införlivades

med svensk

lagstift-

lagen 1994:1564
om
om tobaksskatt,
skatt
Begreppet
energi.
på
och lagen 1994:1776
susom
har dock inte förts in i lagarna. Det ingår i utredningpensionsordning

ning

genom
alkoholskatt

lagen 1994:1563

i svensk lagens uppdrag att analysera om begreppet skall införlivas
stiftning. Den analysen kommer att redovisas i ett senare betänkande.
med de svenska
har dock i praktiken införlivats
Suspensionsordningen
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inte inträder i vissa fall.
t.ex. genom att skattskyldighet
och energi används
I lagarna om skatt på tobak, alkohol

lagarna

i stället

upplagshavare
gistrerad

för lagerhavare.

utan punktskatteregistrering.
Beskattningsmyndighet
Dalarnas

län från

2.2.2

i stället

används

varumottagare

för

den 1 januari

Termema

registrerad

för näringsidkare

punktskatter

är

termen
och oremed eller
i

Skattemyndigheten
i Gävle.

1999 Skattemyndigheten

Upplagshavare

Godskall vara godkända av beskattningsmyndigheten.
bli
tillkan
den
yrkesmässigt
upplagshavare
att
som
avser
som
bedriva
yrkesmässig
försäljverka eller bearbeta skattepliktiga
varor,

Upplagshavare
känd

eller yrkesmässigt
i större
ning av skattepliktiga
varor till näringsidkare
sökanden
krävs att
omfattning
lagra skattepliktiga
varor. Dessutom
i
förhållanden
och omständigheterna
med hänsyn till sina ekonomiska
Även skatteupplagen
måste godövrigt är lämplig som upplagshavare.
betillverkning,
Upplagshavares
kännas av beskattningsmyndigheten.

arbetning

och lagring

varor skall äga rum i ett godkänt

av skattepliktiga

skatteupplag.
skall

Upplagshavare

ställa

säkerhet

för

betalning

i samband

transport
varor. Det skall dessutom finnas
av obeskattade
Säkerhetemas
förvaras
i skatteupplaget.
för de varor som

med

en säkerhet
storlek be-

skall säkerheten motsvara
Vid transporter
enligt schablonregler.
den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagsskall
havaren transporterar
under ett dygn. För varor i skatteupplag
i
medeltal
skatten
de
säkerheten motsvara tio procent
varor som
av
förvaras i upplaget.
räknas

Godkännande

av upplagshavare
för godkännande
förutsättningar
om
får också återkallas
upplagshavare

eller

får återkallas
av skatteupplag
inte längre finns. Godkännande
av
om ställd säkerhet inte längre är

godtagbar.

skattepliktiga
varor till en upplagseller
upplagshavare
registrerad eller oreen
i ett annat EU-land
gistrerad varumottagare
utan att skattskyldighet
inträder. Om varor tas ut ur skatteupplaget
av annan anledning utan att
föras till något annat skatteupplag inträder dock skattskyldighet.
En upplagshavare

havare

i Sverige

eller

kan leverera
till

av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EUi fyra exupplagshavaren
upprätta
ett ledsagardokument
dokumentet
skall
under
åtfölja
emplar. Tre exemplar av
tranvarorna
inte inom två månader efter utgången av
sport. Har en upplagshavare
Vid transport

land

skall
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den kalendermånad

under vilken varorna avsänts fått tillbaka
returexhan utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten.
Om varorna inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet
skall varorna beskattas i Sverige om varorna finns här eller kan antas
ha konsumerats
här. Detsamma
gäller om det inte kan utredas var va-

emplaret

skall

rorna finns eller har konsumerats.
het för transporten
skattskyldig.

2.2.3

I sådana fall är den som ställt

säker-

Varumottagare

tar emot skattepliktiga
som yrkesmässigt
varor från en godkänd
i ett annat EU-land
eller som yrkesmässigt
upplagshavare
från tredje
land importerar
och
inte
skattepliktiga
själv
är godkänd som
varor
som
Den

kan hos beskattningsmyndigheten
ansöka om registreregistrerad
En
skall ställa sävarumottagare.
varumottagare
som
kerhet för betalning av skatten på de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till tio procent av den beräknade årliga skatten
va-

upplagshavare,
ring

rorna. Registreringen
tagbar.

kan återkallas

om säkerheten

För oregistrerade

gäller
varumottagare
säkerhet.
En Oregistrerad

ställandet

delvis

inte längre

är god-

andra regler vad gäller

varumottagare
av
skyldig att innan varorna transporteras
från det andra
mäla leveransen till beskattningsmyndigheten.

är dessutom
EU-landet

an-

För

inträder
vid mottagandet
skattskyldigheten
varumottagare
av
Skillnaden
mellan
och
registrerad
varorna.
en
en Oregistrerad varumottagare är att den som regelbundet tar emot punktskattepliktiga
varor kan ansöka om att bli registrerad.

2.2.4

Yrkesmässig
konsumtion

införsel

i annat

av varor

som

släppts

för

EG-land

Den som utan att vara upplagshavare
eller varumottagare
från ett annat
EU-land till Sverige för
eller tar emot skattepliktiga
varor skall betala skatt i Sverige om varorna skall användas för annat än privat bruk.
Den som är skattskyldig
från det andra EU-landet,
och ställa
vid införseln

säkerhet
till

för

Sverige.

i sådana fall
anmäla
skattens

skall

varorna
betalning.

innan varorna
till

transporteras

beskattningsmyndigheten
skattskyldigheten

inträder
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2.2.5

Införsel

Sverige

fick

vid

för

privat

ordning

bruk

anslutningen

till EU ett undantag från huvudregeln
i
privatpersoners
inköp av alkohol- och tobaksatt
varor endast skall beskattas i inköpslandet. Undantaget innebär att Sverige får beskatta privat införsel över vissa angivna kvantiteter.
Dessa
kvantiteter
eller 3 liter starkvin, 5 liter vin, 15 liter
är: 1 liter spritdryck
starköl, 300 cigaretter
eller 150 cigariller
eller 75 cigarrer eller 400
cirkulationsdirektivet

gram röktobak.
med den 30 juni

Enligt

rådets

direktiv

96/99/EG

får

Sverige,

till

och

2000 och underkastat

en översyn, fortsätta att tillämpa
dessa kvantitativa
begränsningar.
Sveriges uppfattning
är att undantasåvida inte ett enigt rådsbeslut om motsatsen
get förlängs automatiskt

fattas. Enligt

nämnda

direktiv
får Sverige utföra nödvändiga kontroller
på de varor som omfattas av direktivet.
Bestämmelser
beskattningen av resandes införsel för privat bruk av alkooch tobaksvaror
och vilka kvantiteter
i lansom får föras

med avseende
beträffande

holdrycker

det utan att punktskatt

skall betalas finns i lagen 1994:1565
om beoch tobaksvaror
från land
av privatinförsel
av alkoholdrycker
som är medlem i Europeiska unionen privatinförsellagen.
I samma direktiv
regleras också undantag för Danmark och Finland.
Dessa medlemsländers
begränsningar
gäller till och med den 31 de-

skattning

cember

2003

och skall enligt direktivet
successivt avskaffas.
För Findet om samma kvantitativa
begränsningar som för Sverige
förutom att man efter en lagändring numera får föra
1 liter sprit och
3 liter starkvin.
De danska begränsningarna
lika
vad
beträffar
är
tobaksvaror men gäller på alkoholsidan
endast 1,5 liter sprit. I rådsprotoland handlar

kollet

finns en anteckning om att rådet anser att för det fall Sverige vid
sin omförhandling
datum än Danmark
och Finges ett gynnsammare
land skall detta datum även gälla dem.

2.2.6

Förfarande

Bestämmelser

om förfarandet
om punktskatter

1984:151

och kontroll
vid
och

uttag av punktskatter
prisregleringsavgifter

finns

i lagen

LPP.

Kon-

trollen

sker liksom annan skattekontroll
av punktskatter
genom
kontrollbesök
rationsgranskning,
och revision.
Deklarationema

dekla-

håller

därför

endast

nonnalt

Enligt

ett fåtal uppgifter.
revision eller fördjupad
LPP

En djupare

kontroll

förutsätter

inne-

skrivbordsgranskning.

får beskattningsmyndigheten

besluta om Skatterevision
och uppgiftsskyldighet
att kontrollera
fullgjorts
att deklarationseller att förutsättningar
riktigt och fullständigt
finns att fullgöra
uppgiftsskyldighet
Skatterevision
får göras hos
som kan antas uppkomma.
för

51

52 Nuvarande

ordning

SOU 1998:126

den som är eller kan antas vara bokforingsskyldig
enligt bokföringsla1976:125
och
hos
dödsbo.
juridisk
En skatteregen
annan
person än
vision

skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett sådant
Revisionen
får verksätt att den inte onödigt hindrar verksamheten.
ställas hos den reviderade
han
det.
Vid
skatterevision
får
medger
om
och andra handlingar
räkenskapsmaterial
verksamheten
som rör
granskas. Revisorn
får ta prov
varor som används, säljs eller tillhandahålls

Vidare får han inventera
på annat sätt i verksamheten.
kassan,
inventarier,
fordon,
särskild räknarapparatur,
varulager,
mätoch
Revisorn
får
tillverkningsprocesser.
också
särskild
apparatur
prova

granska

och mätapparatur.

räknarapparatur
revisorn

de handlingar

sionen.

Den reviderade

huvudsakligen

Den reviderade

skall

tillhandahålla

och lämna de upplysningar

som behövs för reviskall också lämna tillträde
till utrymmen
som
i verksamheten
för granskning
av varulager

används

inte samverkar finns bestämmelser
m.m. För de fall den reviderade
om
vite och om andra tvångsåtgärder
i lagen 1994:466
om särskilda
i beskattningsförfarandet.
tvångsåtgärder
Genom

lagen

om punktskattekontroll
av
tobaksvaror
och mineraloljeprodukter

1998:506

transporter
har tullen
m.m. av alkoholvaror,
och postforsändelser
vägtransporter
getts befogenheter
att kontrollera
alkoholoch tobaksvaror.
Enligt lagen får tullen
som kan innehålla
omhänderta

för att utreda om skatt skall betalas i
skatt
på de Omhändertagna
om
varorna och
varorna kan förverkas om skatten inte betalas.
Vidare har tullen enligt
privatinförsellagen
möjlighet
att omhänderta alkoholdrycker
och tobaksvaror
det
finns
risk
påtaglig
att den
om

Sverige.

skattepliktiga

Tullen

inte

skattskyldige
obetald

kan varorna

2.3

varor

kan besluta

kommer

att betala

skatten

och

skatten

om

förblir

förverkas.

Dagens

regler

och tobak

till

om

leveranser

fartyg

av

och flygplan

alkohol
samt

exportbutiker
2.3.1

Inledning

I detta avsnitt
det att alkoholverkas där till

redovisas

hur de nuvarande

eller tobaksvaror

importeras

från
är konstruerade
gemenskapen eller till-

reglerna
till

dess de säljs utan skatt i exportbutiker
eller förbrukas ombord utan skatt.

fartyg och flygplan

och ombord

på

Nuvarande
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2.3.2

Importerade

ordning

varor

artikel
5.1 blir de varor som direktivet
de
tillverkas
inom gemenskapens territoriskattepliktiga
när
och tobaksskattelagama
har detta
dit. I alkoholimporteras

cirkulationsdirektivet

Enligt
omfattar

um eller
uttryckts

i Sverigenom att skatt skall betalas for varor som tillverkas
från
EG-land
eller
importeförs
eller
emot
ett
annat
tas
som
ge, som
ras från tredje land.
vid inföOm varan omfattas av något gemenskapens tullförfarande
randet

till

gemenskapens
lämnar

rum när varan
tivet.

tullforfarande

Till

territorium

gemenskapens
räknas

skall

importen

tullförfarande

enligt

artikel

dock

artikel

4.16

rådets

anses äga
5.1 i direk-

förordning

för
1992 om inrättandet
av en tullkodex
av den 12 oktober
bl.a. övergång till fri omsättning,
den s.k. tullkodexen
gemenskapen,
2913/92

lagring

och export.
och tobaksvaror

i tullager

Alkoholsom kommer från tredje land, men som
till gemenskapen
t.ex. lagras i tullager,
anses således inte importerade
bestämmelser.
och omfattas därför inte heller av cirkulationsdirektivets
Om en vara lämnar gemenskapens tullförfarande
genom förfarandet
fri omsättning

skall tull

betalas och den blir

övergång

till

skapsvara.

Enligt

importerad

och således även en skattepliktig

cirkulationsdirektivets

bestämmelser

en gemenär den då också

vara.
eller registrerad

Import

av någon
varumottagare

som inte är upplagshavare

När skattepliktiga

från tredje land av någon som inte
varor importeras
skall skatt betalas till
eller registrerad varumottagare
och därvid gäller tullagen 18 § alkoholskattelagen

är upplagshavare
tullmyndigheten

och 19 § tobaksskattelagen.
1994:1550
är den som är skyldig att betala
för en vara, eller skulle ha varit det om varan
skyldig att betala skatt eller avgift
varit tullbelagd
den tullskyldige,
som skall tas ut for varan vid import eller export. Skatt och avgift skall
fastställas och betalas i den ordning som gäller för tull.
10 § tullagen

Enligt

import-

eller

Någon

exporttull

särskild

inträder för den som
regel för när skattskyldigheten
finns inte i alkoeller registrerad varumottagare

inte är upplagshavare
hol-

utan detta regleras i tullagen och skattmed att varorna övergår till fri
således samtidigt

och tobaksskattelagama

skyldigheten
omsättning.

inträder
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av en registrerad

Import

varumottagare

m. m.

För den registrerade
till

innebär tullförfarandet
övergång
varumottagaren
inte i sig att skattskyldigheten
inträder. I stället inskattskyldigheten
när han tar emot varorna 19 § första stycket 2

fri omsättning

träder

alkoholskattelagen

och 20 § första

stycket

2 tobaksskattelagen.

Redo-

visningen

av skatten sker enligt reglerna i LPP.
För såväl den registrerade
som oregistrerade
för skattepliktiga
möjlighet
att undgå beskattning

varumottagaren

finns

ten till

dem

varor genom avdrag i
förutsättning
att varorna förstörts under transporeller force majeure 33 § i såväl
olyckshändelse

tillbaka

den tidigare

betalade

deklarationen

under

genom
alkoholskattelagen
Däremot finns i dag inga
som tobaksskattelagen.
för en varumottagare
möjligheter
att leverera alkohol- och tobaksvaror
till exportbutiker
eller för proviantering
av fartyg och flygplan och få

av en upplagshavare

Import
Den

skatten.

som

skall

är upplagshavare

tullmyndigheten.

Vid

kument

23

upprättas

inte

heller

betala

någon

skatt

till

efter förtullningen
skall ledsagardotransporten
§ alkoholskattelagen
och 24 § tobaksskattelagen.

Regeln

gäller även när varor importeras av en
om ledsagardokument
Så länge varorna
förvaras
i ett godkänt
registrerad
varumottagare.
inträder i princip ingen skyldighet
betala
skatt för en
skatteupplag
att
och 20 § tobaksskattelagen.
upplagshavare 19 § alkoholskattelagen

2.3.3

Varor

Registrerade

från

annat

EG-land

och oregistrerade

kan visserligen
varumottagare
ta emot
från en annan medlemsstat
varor från en upplagshavare
men skattskyldigheten inträder alltid direkt när de tar emot varorna. Varumottagarna
har inte heller

någon avdragsmöjlighet
som tar sikte på proviantering
och
eller
i
fartyg
flygplan
försäljning
En upplagshavare
exportbutik.
av
kan däremot ta emot varor från ett annat EU-land utan att beskattning
aktualiseras
så länge han förvarar dem
sitt skatteupplag. Det innebär
att t.ex. en skotsk tillverkare
av whisky i praktiken inte kan sälja sina
direkt
till
svensk
exportbutik
utan leveransen måste först
varor
en
svensk
och
upplagshavare
Den
ett svenskt skatteupplag.
genom en
skotske tillverkaren
behöver i och för sig inte betala skatt i sitt hemland
om han levererar till en varumottagare
sin tur lyfta av den svenska skatten.

men varumottagaren

kan inte i

Nuvarande
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2.3.4

från

Leveranser

artikel

Enligt
blir

eller

6 i cirkulationsdirektivet
konsumtion.

för

tillgänglig

till

upplagshavare

provianteringslager

ordning

exportbutik

inträder
Med

skattskyldighet

tillgänglig

för

när vakonsumtion

ran
av suspensionsordningen,
avses att varan upphör att omfattas
och vid import, såvida
framställs
utanför suspensionsordningen

varan

varorsuspensionsordningen.
En vara upphör att omna inte är underställda
fattas av suspensionsordningen
när den tas ut från ett skatteupplag och
levereras
till
köpare som inte har rätt att ta emot
upplagshavaren
av
inom Sverige innevaran under suspension av skatten. Vid försäljning
inträder när leverans sker till en köpare som
bär det att skattskyldighet
inte själv är godkänd upplagshavare här i landet.
inträde

Skattskyldighetens

respektive

holskattelagen
av intresse,

skattepliktiga

för upplagshavare

regleras

i 19 § alko-

Där sägs, såvitt nu är
levererar
när upplagshavaren

20 § tobaksskattelagen.

inträder
att skattskyldigheten
i Sverige
till
köpare
varor
en
levererar

Om upplagshavaren

upplagshavaren

betala

skatten.

som inte är upplagshavare.
skall alltså
svensk
varumottagare
en
leverans
till
En
ett provianteringslager

till

således att skattskyldigheten
inträder alltså
Skattskyldigheten

innebär

inträder.

en
men å andra sidan uppkommer
får nämligen göra avdrag för skatt på varor "som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av provioch tobaksskattelagen.
ant 32 § e i både alkoholskattelagen

avdragsrätt.

Upplagshavaren

inte
Enligt sin ordalydelse måste regeln innebära att upplagshavaren
kringgärdar
lagts
kan göra sitt avdrag förrän de formaliteter
upp
som
Enligt uppgift från tullen är det normalt så att
på tullager
är slutförda.

påtecknad
i sin bokföring
har en uppläggningsanmälan
skett
I
provianteringslagret.
på den ort där uppläggningen
med
proviantering
sysslar
har också de skeppshandlare
som
i anslutning
till sitt provianteringslager.
Härigenom
ett skatteupplag
distans
skicka
till
skeppshandlakan en annan upplagshavare
på
varor

upplagshavaren
av tullen
praktiken

inträder.
ren utan att skattskyldigheten
och tobaksskattelagama
Som alkoholheten

att åstadkomma

är uppbyggd

är enda möjlig-

att varorna först finns
importerade
varor skattefritt

"provianteringsavdraget"

hos en upplagshavare.
Således kan inte
lastas ombord direkt från provianteringslagret
ett skatteupplag

och sedan föras tillbaka

utan måste ta vägen via
i provianteringslagret.
Detta

till ett
Om varan transiteras
om fartyget går i intern EU-trafik.
skattefrihet
kan
dock
uppnås
i
tredjelandstrafik
fartyg som går
utan att
har
Genom detta förfarande
man tar vägen via ett provianteringslager.

gäller

varan

aldrig

blivit

en gemenskapsvara

och cirkulationsdirektivet

kom-

55

56 Nuvarande

ordning

SOU 1998:126

i bilden och därmed inte heller alkoholoch tobaksmer därför inte
skattelagama.
Även
innebär att skattskyldighet
inen leverans till en exportbutik
träder för en upplagshavare
här
uppkommer
avdragsrätt.
även
men
en
får nämligen göra avdrag för skatt
Upplagshavaren
varor som har
levererats

i exportbutik

för försäljning

32

§ f i både alkoholskattela-

Skattskyldigheten
gen och tobaksskattelagen.
kommer alltså vid samma tidpunkt.

2.4

Taxfree

2.4.1

Inledning

inom

upp-

mervärdesskatteområdet

som rör taxfreefrågor

Mervärdesskatteregler

och avdragsrätten

finns

inom

fem olika

om-

råden.
0 Försäljning

omsättning

fartyg

och luftfartyg

som antingen är avsedda för konsumtion
ror som är avsedda att tas med av resenären.
i exportbutik.
Försäljning
0
Skattefri
till tredjelandsresenärer.
försäljning
0
varor

i utrikes

trafik

av
eller av va-

ombord

i utrikes tra0 Proviantering
av varor avsedda för fartyg eller luftfartyg
fik eller för exportbutik.
kan anVaror avsedda för proviantering
skaffas genom inhemskt köp omsättning,
s.k.
gemenskapsgenom
internt

förvärv

från

annat

EU-land

eller

genom

från

import

tredje

land.
0 Privat införsel
utrikes trafik
Nedan
till

redovisas

artiklar

i

77/388/EEG.

av varor som köpts ombord
eller i utländsk exportbutik.
de olika

dantagna

eller

luftfartyg

områdena

i nu nämnd ordning. Hänvisningar
avsnitten
direktivet
om mervärdesskatt
avser sjätte
reglerna i mervärdesskattelaFör svensk del återfinns

i det följande ML.
gen 1994:200,
I avsnitt 2.1.3 finns en redogörelse

grafiska

på fartyg

omfattning.
områden.

för cirkulationsdirektivets

För mervärdesskattens
Det är när det gäller

gäller Danmark

Grönland

en Kanalöarna
1994:223.

och

och Färöarna

Gibraltar,

del tillkommer
Grekland

Agio

och när det gäller

geo-

några
Oros,

unnär det

Storbritanni-

se 1 a § mervärdesskatteförordningen

i
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2.4.2

på linjer

som trafikerar

mervärdesbeskattningen

För

ombord

Försäljning

Försäljning

transaktioner

som görs
undantagits. Det följer

cip gäller

i sjätte direktivet.

inom

sker inom
landet

föreligger
och

för

alla

inte

utsom
prinav 1 kap. 1 § ML. Motsvarande
förutsätter
dock att transakSkatteplikten

landet.

I vilka fall en omsättning skall anses ha gjorts
kap. ML. I vilka fall omsättningen
skall an5
av
framgår av 3 kap. ML.

framgår

ses undantagen
Av 5 kap. 2 b § ML
gör

annat E U-land

gäller att skatteplikt
i yrkesmässig
verksamhet

tryckligen
tionen

ordning

motsvarar

artikel

för omsättning

beskattningslandet

8.l.c

framgår

på fartyg,

flyg

mellan EG-länder
passagerartransport
om avreseorten
rige och ankomstorten
är belägen inom EU.

att Sverige uteller tåg under

är belägen i Sve-

.
Med avreseort belägen i Sverige avses att första orten för påstigning
den del av resan som görs
av passagerare finns i Sverige beträffande
inom EU. Detta gäller även om en del av transporten
dessförinnan
utförts utanför
Med

EU.

ankomstort

inom

EU avses sista orten för avstigning av passagerare
om passagerare som steg på inom EU. Detta
gäller även om resan fortsätter utanför EU.
Huvudregeln
skall beskattas. Tre undantag finns
är att försäljningen
dock från denna huvudregel.
inom

EU

i fråga

För det första

ombord som en omsättning
utanses en omsättning
vid
mellan
EU-orter
i
land.
uppehåll
gjorts
tredje
om
resan
Detta framgår av 5 kap. 1 sista stycket och 5 kap. 2 b § ML.
omlands

För det andra

ombord som en omsättning
utanses en omsättning
ombord på fartyg eller flyg
om varan omsatts för konsumtion
i EU-trafik.
Detta framgår av 5 kap. 9 § första stycket 5 ML, vilken
motsvaras av artikel 8.1 sista stycket.
Det skall i detta sammanhang uppmärksammas
i aratt möjligheten
omlands

tikel

8.1 sista stycket för ett medlemsland
att undanta omsättning
av
ombord på EU-resor har tidsbegränsats.
varor avsedda för konsumtion
Tidsfristen
löpte ut den 31 december
1993. Enligt artikel
8.1 fjärde

stycket

skulle

en rapport

till

beskattningsland

dock
rådet,

kommissionen
eventuellt

senast den 30 juni 1993 ha lämnat
med förslag till nya regler beträffande

för varor som omsätts
sive restaurangtjänster.
Så har emellertid

för konsumtion

ombord

inklu-

inte skett.

Det bör även noteras att EG-domstolen
i en dom från maj 1996 C231/94 Faaborg-Gelting
linien A/S v. Finanzamt Flensburg
konstaterat
i restaurangverksamhet
skall anses som omsättning
att transaktioner
av
tjänster vilka skall beskattas med stöd av artikel 9.1, dvs. i det land där
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den som tillhandahåller
tjänsten
ansåg i fråga om restaurangtjänster

har sitt

fasta

driftställe.

Domstolen

ombord
fartyg att de inte kunde
ombord på fartyget. I stället skulle
anses utförda från ett fast driftställe
de anses utförda från tillhandahållarens
permanenta driftställe.
eftersom den
Slutligen är viss omsättning ombord inte skattepliktig
i 3 kap. 30 c § ML. Undantaget
gäller vid försäljning av vissa varor på flyg- och båtlinjer där Sverige skall anses
enligt 5 kap. 2 b § ML och varan skall tas med i
som beskattningsland

är särskilt

undantagen

för hans personliga
bruk. Skattefriheten
avser förliter
eller
liter
starkvin
och
liter
vin
och
l
2
2
2 liter
sprit
av
starköl,
200 cigarretter
m.m., 50 gram parfym och 0,25 l luktvatten
800 kr. Detta undantag baserar sig
samt andra varor upp till maximalt

bagage

resenärens

säljning

på artikel

28k i sjätte direktivet

Undantaget
skatt hänförlig
Beträffande
kvantitativa

som bara gäller till den 1 juli 1999.
dvs. återbetalning
medges för ingående

är kvalificerat,
till verksamheten,

se 10 kap. 11 § ML.
Sverige och Danmark eller Finland

rutter mellan
begränsningarna

har de

6 och 7

i 3 kap. 30 c § ML begränsats ytterligare
i
avsnitt
2.6.6.
provianteringsförordningen,
Begränsningse

arna bygger

på ett bemyndigande

Försäljning

på linjer

som trafikerar

i tredjelandstrañk

Försäljningen

i 3 kap. 30 c § sista stycket.

tredje

land

är skattefri

enligt

5 kap.

l

§ tredje

oavsett den avser varor som skall konsumeras ombord eller
på fartyg eller
avser varor som skall tas med av resenären. Omsättning
flyg i utrikes trafik i andra fall än som avses i 5 kap. 2 b § räknas aldrig

stycket

ML

som omsättning
för den svenska

inom

landet.

Försäljningen

beskattningsrätten.

Eller

ligger

i de här fallen

annorlunda

uttryckt.

utanFörsälj-

ning ombord

fartyg eller flyg i annan utrikes trafik än den där Sverige skall anses som beskattningsland
enligt 5 kap. 2 b § utgör omsättning utomlands och skall därmed inte beskattas.

2.4.3
För försäljning

Försäljning

i exportbutik

eller obeskattade
av oförtullade
till utlandet får inrättas butik

re som avreser
Om det finns särskilda

nan plats. Detta framgår
vilka mängder har dock

varor till
flygplats

flygpassageraexportbutik.

skäl, får exportbutik

inrättas även på någon anav 45 § tullagen. Vad som får säljas och till
De varor
begränsats i 45 § tullförordningen.

i fråga är alkoholdrycker,
som kan komma
och
chokladoch konfektyrvaror.
preparat

tobaksvaror,

kosmetiska

SOU 1998:126
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För

med resmål
inom EG:s tullområde
resenärer
således
även
gäller i princip samma kvantitativa
begränsningar som finns för
den skattefria varuförsäljningen
ombord enligt 3 kap. 30 c § ML.
För resande med bestämmelseort
i Norge får enligt tullförordningen

Åland

försäljning

från exportbutik

får tullfritt

införa

För resande

inte ske till

större mängder

än vad resande

dit.

med bestämmelseort

i annat tredje land än Norge gäller
exportbutik
av sådana varor som särskilt
räknas upp i 45 § tullförordningen.
I praktiken kan försäljningen
vara
begränsad av vad som tullfritt
får införas till respektive land.
Skattefriheten
för försäljningar
från exportbutik
till EU-resenärer
i princip

finns

fri

försäljning

i artikel

28k.1

jelandsresenärer
i artikel

ningar

2.4.4

från

första

följer

stycket.

Beträffande

skattefriheten

I 5 kap. 9 § första
personer
efterhand
får

till

tred-

för exportomsätt-

15.2.

till

Taxfreeförsäljning
tredje land

till

försäljningar

av undantaget

stycket

bosatta

9 finns

regler enligt

i ett land utanför

bosatta

resenärer

EG under

vilka

i

varuförsäljningar

vissa förutsättningar

i

räknas

utomlands
exportomsättning.
som omsättning
är att ersättningen
utgör minst 200 kr inkl.
moms,
att säljaren kan Visa att varan förts ut ur EG och att detta skett före utgången av tredje månaden efter den månad varan levererades.
För att
styrka uppgifterna
skall säljaren i sina räkenskaper ha antingen intyg
från en av Skattemyndigheten
godkänd intygsgivare
f.n. Sweden Tax

Förutsättningarna

AB
om att köparen medfört varan till en plats utanför
handling
påstämplad
där varan lämnat
en
av det tullkontor
EG. Till grund för bestämmelsen
ligger artikel 15.2 sjätte direktivet
i
dess lydelse enligt rådets direktiv
95/7/EG det s.k. andra förenklingsFree Shopping
EG eller

direktivet.
Åland gäller enligt 5 kap. 9 §
För personer bosatta i Norge och
andra stycket ML särskilda regler. Försäljning
till sådana personer får i
efterhand
behandlas
utgör
som exportomsättning
om ersättningen
minst

1000 kr exkl.

om det kan visas att varan i nära ansluthar införts till Norge eller Åland och att
mervärdesskatt
erlagts i hemlandet.
Detta förutsätter
att säljaren får en
eller motsvarande
kopia av tullräkning
från
handling
köparen.

ning till

leveransen

moms,

14

dagar
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2.4.5

Proviantering
eller flygplan

avsedda för fartyg

Varor

är
är skattefri om försäljningen
i
i Sverige är således skattefri

är att provianteringen
det. Proviantering
av varor inhandlade

Huvudprincipen

tre situationer.
att börja med gäller skattefrihet

följande
Till

ror som skall
som trafikerar

brukas

för proviantering

på fartyg

ombord

eller

flyg

som avser vai utrikes trafik, dvs.

annat EU-land eller tredje land. Detta framgår av 5 kap.
stycket 4 första ledet ML. Med varor avsedda för bruk omsåväl för fartygets
förstås varor som skall brukas konsumeras

9 § första
bord

eget behov som försäljning
omav varor som en resande konsumerar
med 3 § 1 och 2 i proviantebord servering.
Regeln korresponderar
får ske med obeskattade

proviantering

vilken

enligt

ringsförordningen

vid resa till plats utanför EG eller till en
varor
utländsk ort inom EG. Jämför även 7 § andra stycket provianteringsskattefritt
vissa fardär möjligheten
förordningen
att proviantera
ombord

för förbrukning

svensk och dansk hamn har begränsats.

mellan

tygslinjer
ombord

eller flyg

på fartyg

ske av varor som skall försäljas
mellan Sverige och annat
i passagerartrafik

får vidare

proviantering

Skattefri

3 kap. 30 c § ML. Att
av mervärdesskattela-

är undantagen enligt
om försäljningen
framgår inte direkt
provianteringen
är skattefri
EU-land

ske av varor som skall omsättas
mellan
flygplan i passagerartrafik

av 5 kap. 9 § första stycket 4 andra
med 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 2 b § ML. Provi-

och tredje land. Detta följer

Sverige

ledet jämförd

är skattefri

anteringen
landet.

Bestämmelsen

flygplan

eller

fartyg

föreligger
fartyg

den anses som en omsättning
utom
de fall där varan skall levereras till ett

eftersom
avser
i utrikes
inte

flygplanet

eller

eller

på fartyg

ombord

försäljas

proviantering

får skattefri

Slutligen

2.6.3. Jfr även

se avsnitt

gen utan av 3 § 3 provianteringsförordningen,
artikel 28k punkten 4 i sjätte direktivet.

görs

för

trafik
inom

som
endast i de i 5 kap. 2 b § ML
eller

flyg

under

sådan omsättning

landet.

fallen,

angivna

mellan

passagerartransport

på fartyget
landet

inom

Omsättning

dvs. omsättning
EU-länder

om
i tredje land medavreseorten är belägen i Sverige. En mellanlandning
Regeln korkaraktär av EU-intem
går förlorad.
för att omsättningens
med 3 § 1 iprovianteringsförordningen.

responderar
Vissa

begränsningar

tredjelandstrafik
trafik.

Enligt

beträffande

för

leveranser

6 § provianteringsförordningen

avseende

proviantering
till

fartygslinjer

i norsk

av obesvensk och

får proviantering

mellan
vissa fartygslinjer
varor för försäljning
avsnitt
2.6.6.
hamn endast ske med vissa kvantiteter,
se

skattade
norsk

finns

i skattefriheten

Vidare
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finns

i 5 kap. 9 § sista stycket

ende leveranser
ställe

ombord

på fartyg

provianteringen
baksvaror,
parfymer,

konfektyrvaror.

regel i 8 kap. 9 § första
andra

stycket

ML

i dessa fall.

uttag

kan

och

3 ML

eller

i skattefriheten

avse-

liknande

försäljningsoch Norge. Den skat-

och en särskild

av beskattningsunderlaget
beskrivs enklast
av bestämmelserna

dels

spritdrycker,

4 ML

vin

och

öl,

dels

vid
med

kameror,

till

en färja som går mellan Sveombord. Den förstnämnda
varuka-

mervärdesskattefritt

stycket

regel i 7 kap. 5 §

beräkning

för kioskförsäljning

leverantören

kiosk

mellan

och läskedrycker

levereras

9 kap. första

stycket

Innebörden

tröjor

rige och Norge
tegorin

på linjer

avseende

hjälp av ett exempel:
En leverantör
säljer
nyckelringar,

från

Sverige
får här endast avse spritdrycker,
vin, starköl, tokosmetiska
eller chokladpreparat, toalettmedel
Till denna bestämmelse
hör en särskild avdrags-

tefria
eller

begränsningar

ML

för försäljning

ordning

jämförd

till

rederiet

med

stöd

med 5 kap. 9 § sista stycket

av
ML

får återbetalning

av den ingående skatten enligt de
reglerna i 10 kap. 12 § ML. Rederiet i sin tur skall inte ta ut
mervärdesskatt
vid kioskförsäljningen
eftersom den avser omsättning
på fartyg i tredjelandstrafik
jfr 5 kap. 1 § tredje stycket ML.
Beträfallmänna

fande

den

andra

varukategorin

skall

leverantören

mervärdesskatt

vid

kan beskattning

sägas ske vid leveransen

leveransen

till

fartyget

eftersom

däremot

debitera

det är fråga

om
i 5 kap. 9 §
varor om inte omfattas av det särskilda exportundantaget
sista stycket ML. Rederiet får i dessa fall inte göra avdrag för den ingående mervärdesskatten
enligt 8 kap. 9 § första stycket 3 ML. Därmed
till fartyget.
säljer även varor av bägge kategorier för konsumtion
ombord.
Detta kan han göra mervärdesskattefritt
med stöd av 5 kap.
9 § första stycket 4 ML och får återbetalningsrätt
med stöd av 10 kap.
12 § ML. Rederiet i sin tur skall inte ta ut mervärdesskatt
vid försäljLeverantören

ningen

för konsumtion

tredjelandstrafik
använder
istället

jfr

eftersom
5 kap.

alla på detta sätt inköpta
för

skattepliktig

den utgör

1 § tredje

försäljning

på fartyg i
en omsättning
stycket ML.
Om rederiet inte

ombord utan
varor för konsumtion
i kiosken
skall uttagsbeskattning

ske med stöd av de allmänna
bestämmelserna
i 2 kap. ML. Detta kan
endast bli aktuellt
för varor ur den andra kategorin. Beskattningsunderlaget utgörs i dessa av varans inköpsvärde, se 7 kap. 5 § sista stycket ML. Det kan t.ex. vara fråga om mineralvatten
som sålts utan mervärdesskatt
till fartygets restaurang men som tagits ut därifrån för att i
stället försäljas i fartygets kiosk. Genom uttagsbeskattningen
i dessa
fall

blir

deriet

mervärdesskattebelastningen

betalat

Om proviantering
land gäller

i princip

densamma

som om re-

skatt redan vid förvärvet.

reglerna

sker med varor som kommer från ett annat EUförvärv,
vilket innebär
om s.k. gemenskapsintema
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är skattepliktigt
att förvärvet
om motsvarande
varit det, se 3 kap. 1 § tredje stycket ML. Att

omsättning

skulle

proviantering

ha

kan ske

med varor som importerats från tredje land framgår av 2 kap. 4 § lagen
kan
1994: l 55 1 om frihet från skatt vid import. Skattefri proviantering
i ett annat EUfrån egen verksamhet
också ske av varor som överförts
land, se 2 kap. 7 § andra stycket 1 ML.
avsedda för

Varor

utomlands
om varan
av en vara anses som omsättning
framgår
i exportbutik.
Detta
försäljning
av 5 kap. 9 §
6 ML. Leveransen till exportbutiken
är således skattefri.

En omsättning
för

levereras

stycket

första

exportbutik

införsel

Privat

2.4.6

av

och alkoholdrycker
annat EG-land
som
av tobaksvaror
eller på linjer som trafikei en exportbutik
köpts skattefritt
mervärdesbeskattas
inte. Dock tas punktskatter
EU-land
ut

rar annat
med stöd av privatinförsellagen.
När det gäller varor som förs
3 kap. 4-6

gränsningarna
försäljning

timmar

i 3 kap. 30 c § ML. Dessutom finns i lagen om
import ett krav på att inresan skall ha skett med

i yrkesmässig
eller att varorna

2.5

fri från

ombord

skatt vid

från

luftfartyg

från tredje land är importen

och belopp som regleras i
upp till vissa kvantiteter
frihet
från skatt vid import. Belagen 1994:1551
om
den
begränsning
i
princip
motsvarar
som finns för skat-

mervärdeskatt

frihet

och tobaksvaror

från

Införsel

exempelvis

tefri

alkohol-

Den

trafik

eller att utlandsvistelsen
varat mer än 20
Åland eller i Norge.

beskattats

nordiska

provianteringsöverenskommelsen
2.5.1

Syfte och tillämpningsområde

Den nordiska

Finmellan Danmark,
provianteringsöverenskommelsen
förenkla
sedan
år
1969.
Syftet
har
gällt
och Sverige
är att
i trafik mellan
med passagerarfartyg
av resandetrafiken

land, Norge
tullkontrollen

eftersätts, samt
i tullkontrollen
i länderna utan att effektiviteten
serveringen
och
kontrollera
försäljningen
effektivt
kunna
att
av obeÖverenskommelsen
nuvarande
i
sin
skattade varor på passagerarfartyg.

hamnar

lydelse

finns

återgiven

i bilaga
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Överenskommelsen
slutande

gäller

går mellan

passagerarfartyg,

hamnar

som i utrikes trafik uteFinland,
Norge och Sverige

i Danmark,

artikel

2.

Färöarna

och Grönland

Mayen

omfattas

inte.

Eftersom

den uteslutande

nordiska

hamnar

torde

reglerna

gällande

på en rutt som går t.ex. Sverige
Estland
-

Hamnar

2.5.2

Vad

Vilka

obeskattade

kiosker

eller

som

får

ordning

samt Svalbard

gäller

i överenskommelsen

och Jan

trafik

inte kunna
-

mellan
göras

Finland.

provianteras

i syfte att försäljas från
varor som får provianteras
liknande
försäljningsställen
ombord regleras i artikel 3

och beror på om det är fråga om en kort rutt eller inte. Till korta rutter
räknas rutter i Öresund och vissa rutter mellan Sverige och Norge.
På korta rutter får proviantering
ske endast med tobaksvaror,
choklad och konfektyrer.
På andra rutter kan proviantering
ske av spritdrycker
med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent,
vin, öl, tobaksvaror,
cigarrettpapper,
chokladoch konfektyrvaror
och parfymer,
kosmetiska
preparat och
toalettmedel.
För servering

till

ske med obeskattade
passagerare får proviantering
och cigarrettpapper.
varor med undantag av tobaksvaror
I övrigt får proviantering
ske endast med beskattade varor.
med spritdrycker
Proviantering
på korta rutter får inte ske i mindre
flaskstorlekar
3/4
liter
och
andra
än
rutter 3/8 liter. Förbudet mot att

proviantera

småflaskor

på korta

rutter

upprätthålls

i praktiken

inte

längre.

2.5.3

Vilka

Artikel

4 innehåller

storlek,

trafikområde

mängder

som

får

provianteras

detaljerade regler om vilka kvantiteter
som fartymed.
gen får provianteras
För försäljning
till passagerare får fartyg provianteras
med ett efter
tullmyndighetens
bedömning
lämpligt
lager av obeskattade
varor.
Kvantitetema
av de enskilda varuslagen skall avpassas efter fartygets
och förseglingsmöjligheter
samt efter om fartyget
rutt eller på annan rutt. Det är tullmyndigheten
i det land
där rutten har sin utgångspunkt
skall
fastställa
vad
som
som är en
lämplig storlek på lagret.

går på kort

För andra

än korta rutter får lagret av spritdrycker,
vin, öl och tofyllas på med kvantiteter,
erhålls
som
genom att det efter
den senaste provianteringen
befordrade
antalet passagerare multiplicebaksvaror
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för resande,
tullfrihetskvantiteten
ras med den maximala
avdrag med hänsyn till
peiskt land, med erforderliga
som inte uppnått

passagerare
nimiåldem,

b

tur- och returpassagerare
som inte är berättigade
tat inköp i båda riktningama,
grund av utlandsvistelsens
som
passagerare

c

till

fullt

korta

obeskat-

varaktighet

tullfrihetskvantiteter

maximala

ovannämnda

till

inte är berättigade

stadgade mi-

införsel

den för tullfri

a

i euro-

bosatt

samt,

d

passagerare som inte alls eller inte fullt
inköp av obeskattade varor.

passagerare
ten bedömer

2.5.4

Var

finns

Dessutom

choklad-

till

möjligheten

och konfektyr-

till
varor
tullmyndigheske i den omfattning
som

Beträffande

får proviantering

Även

för tobaksvaror.

för bl.a. cigarettpapper,

och kosmetika.

varor

regler

liknande

rutter finns
vissa särskilda regler
För korta

ut utnyttjar

för servering

obeskattade

lämplig.

försäljning

skall

får

försäljning

vem

överenskommelsen

här innehåller

För det första

till

och

detaljerade

till

passagerare
och cigarrettpapper

ske ombord
5.

regler artikel
av spritdrycker
ske från kiosk

och
eller

samt tobaksvaror
och inte i samband med servering. Försäljförsäljningsställe
får inte ske.
ning till ombordanställda
till pasFörsäljning
av de nämnda varorna får dessutom endast ske
fribiljett.
även
fardbiljett
sagerare som uppvisar för resan gällande
ha klippts eller på annat sätt märkts vid
skall vederbörligen
Biljetten
vin

i flaskor

liknande

ombordgåendet.
tydligt

Vid

försäljningen

skall

sätt med uppgift

och varaktigt

av försäljaren märkas
försäljningsdavaruslag,
om
omständigheter
särskilda
Om

biljetten

fårdriktning.
tum och, om så erfordras,
får berörda länders tullmyndigheter
föreligger
försäljningen
Genom

annat sätt.
anslag ombord skall passagerarna

lande tullfrihetsregler
gränsa

avtala

att kontrollen

av

får ske

i de länder

uppmärksammas
omfattar.

Säljaren

på gälbör be-

som rutten
inte i något av de
som säljs så att passagerarna
omfattar kan föra in mer än de kvantiteter
som tull-

de kvantiteter

länder som rutten
fastställer.
frihetsreglerna
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2.5.5

Vilka

turer

som

får

proviantera

ordning

obeskattade

varor
Ett villkor

för att proviantering

styrelsens

tillämpningsföreskrifter

med obeskattade
varor skall få ske är
med de enskilda turerna är att upprätthålla
att huvudsyftet
trafik i vanlig mening. Framgår det av omständigheterna
att så inte är fallet, t.ex.
ombord är huvudsyftet
med turen, kan proom särskilda arrangemang
viantering med obeskattade varor inte medges artikel 6. I GeneraltullTF S 1968:210

till

överenskom-

melsen

trafik efter en
föranges att fartyg som går i regelbunden
hand uppgjord
och kungjord
turlista
i regel torde uppfylla
villkoren
i
artikel
Dock bör man enligt Generaltullstyrelsen
uppmärksamma
att
det i en turlista kan finnas turer inlagda som uppenbarligen
har karaktär
månskensturer
eller liknande.
Sådan turer uppfyller
av restaurangturer,
inte villkoren
i artikel

2.5.6

Redovisning

Regler

om redovisning
skall

Redovisning

finns

i artikel

ske av de kvantiteter
obeskattade
spritdrycker,
och cigarrettpapper
från
kiosk
säljs
eller liknande
som
och av de kvantiteter
obeskattade
spritdrycker
och

vin, tobaksvaror

försäljningsställe

vin som förbrukas
vid servering. Det skall göras en separat redovisning
för försäljning
i kiosk och liknande
försäljningsställe
och en separat

redovisning

för servering.

Redovisningen

skall

avslutas

en gång per dygn om inte turen varar
mer än ett dygn. I annat fall skall den ske när varje tur avslutas. Redovisningen skall ske på fastställda formulär
och innehålla uppgifter
om
antalet passagerare på varje enkel tur. I Generaltullstyrelsens
tillämp-

ningsföreskrifter
efter

annan

tullmyndighet

2.5.7
Den

sägs att inventering

av förråden ombord bör ske tid
i första hand bör göras av den
att inventeringen
där rutten har sin utgångspunkt.

och

Sanktioner
sanktion

i överenskommelsen
är att fartyg som
som föreskrivs
överträder
bestämmelser
i överenskommelse
kan nekas tilldelningen
av
obeskattade
varor till fartyget helt eller för viss tid. Tullmyndighetema
i de länder som berörs av rutten skall samråda
om en sådan åtgärd
8.
artikel

3 18-5688
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Samråd

2.5.8

informationsutbyte

och

länderna

mellan

m.m.

Överenskommelsen

som rör ländernas inforDär framgår bl.a. att vid handskall sami överenskommelsen
i de länder som berörs av aktuell

med vissa regler

avslutas

9-15

m.m. artiklarna
av ett ärende som behandlas
råd äga rum mellan tullmyndighetema
sig länderna att underrätta
rutt. Vidare förpliktar
ring av nya rutter och ändring av redan befintliga

mationsutbyte

läggning

samråd

de enskilda

beträffande

ruttema

-

varandra om etablerutter samt att - efter
rörande
utväxla uppgifter

passagerarantal och proviantmängder
m.m.
gäller en frist av 6 månader
För uppsägning av överenskommelsen
får inte göras om inte samtliga
från överenskommelsen
och avvikelser
länder

är eniga om det.

2.6

2.6.1

Förordningen

Förordningen

1994:1694

proviantering

m.m.

om

viss

Tillämpningsområde
finns

återgiven

i bilaga

finns bestämmelser
I 1 § anges att det i förordningen
om provianteoch med obeskattade varing med varor som inte är gemenskapsvaror
Förombord
på transportmedel.
försäljning
eller
förbrukning
för
ror
det
i
begränsningar
bestämmelser
vidare
innehåller
ordningen
unom

dantag från skatteplikt

vid viss omsättning

anges i 3 kap. 30 c § ML.
skattelagen finns beskriven

2.6.2
I 2 § finns

Den nu angivna
i avsnitt 2.4.2.

fartyg

och luftfartyg

bestämmelsen

som
i mervärdes-

Definitioner
följande

definitioner.

Gemenskapsvara:
inom gemenskapens tullområde
dels vara som i sin helhet framställts
EEG
i artikel 23 i förordning
enligt villkoren
nr 2913/92 av den 12
för gemenskapen och
oktober 1992 om inrättandet
av en tullkodex
inte innefattar varor som importerats från länder eller territorier
som
inte utgör en del av EG: s tullområde,
från länder eller territorier
dels vara som importerats
som inte utgör
och som övergått till fri omsättning,
del av EG: s tullområde

en
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och dels vara som har framställts
inom EG: s tullområde,
antingen endast av varor enligt andra satsen eller av varor enligt första och andra satsen.
EG:s tullområde:
de områden som anges i artikel 3 i förordning EEG
nr 2913/92.
EG:s skatteområde:

det område

inom vilket

gemenskapens

bestämmel-

ser om en viss skatt är tillämpliga.

2.6.3

Vad

Enligt

3 § i förordningen

som

får

provianteras

får proviantering

obeskattat
med obeskattade

varor

ske i

tre fall.
För det första

får proviantering

ombord

vid resa till plats utanför
råde i de fall där tillhandahållandet

ske för förbrukning
EG:s tullområde

och försäljning

eller EG:s skatteom-

inte utgör

omsättning i landet. Det
rör sig således om rena exportsituationer.
För det andra får proviantering
ske för förbrukning
ombord vid resa
till utländsk ort inom EG:s tullområde
eller EG:s skatteområde.
Det rör
sig här om förbrukning
ombord på resor inom EU där några kvantitatiinte följer av gemenskapsrätten.
va begränsningar för försäljningen
Slutligen får proviantering
ske för sådan försäljning
som är undantagen från skatteplikt

2.6.4

enligt 3 kap. 30 c § ML.

Proviantering

av varor

som

inte

är

gemenskapsvaror
Regler

om proviantering
4 § i förordningen.

av varor

När det gäller förbrukning

plats utanför

EG:s tullområde

som inte är gemenskapsvaror

ombord

får proviantering

eller EG:s skatteområde

finns

i

ske vid resa till
och vid resa till

utländsk

och EG:s skatteområde.
ort inom EG:s tullområde
Regeringen har möjlighet
för
att meddela föreskrifter
om tullfrihet
förnödenheter
och proviant
medförs
eller
ombord
på
tas
transsom

portmedel

som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transeller
portmedlet
för besättning
eller
passagerare,
se 7 § lagen
1994:1547
om tullfrihet
m.m. Detta grundar sigi sin tur på artikel
139 b i rådets förordning EEG nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättande av ett gemenskapssystem
för tullbefrielse.

Regeringen
stycket
tullfrihet

har

förordningen
gäller

meddelat

föreskrifter

1994:1605

för proviant

om
tullfrihet
om

för besättningens

tullfrihet

i 6 § andra
Där framgår

m.m.
eller passageramas

att
be-
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på fartyg, med undantag för
till eller avgår från Sveriankommer
eller luftfartyg,
fritidsfartyg,
som
Med Sveriges tullområde
avses enligt 2 § tullagen Sveges tullområde.
däröver.
och sjöterritorium
samt luftrummet
riges landområde
Gäller

ombord

får proviantering

endast ske vid resa

EG:s tullområde.

till plats utanför

generella

begränsningar

Vissa

ytterligare

utländsk

ort inom EG:s tull- och skatteområde
ombord under
vägras för förbrukning

resa till

Vid

ombord

det försäljning

2.6.5

tagits

eller

hov då den medförts

utom proviantering
sättningar 5 § i förordningen.

skall dessvissa

förut-

inte medges för förbrukning
För det första skall proviantering
omdär varan kan medföras av passagerare elför tillhandahållanden
Det skall alltså inte gå att provianler besättning från transportmedlet.
förhållandena
ombord om
är sådana att man försötera för förbrukning
bord

de kvantitativa

ker kringgå

Regeln

mervärdesskatt.

för vad som får säljas utan
begränsningarna
i den nordiska
också in bestämmelsen

täcker

som säger att försäljning
inte får ske till ombordanställda

provianteringsöverenskommelsen
holdrycker

och tobaksvaror

av alkoartikel 5 i

överenskommelsen.
inte medges av obeskattade alkoproviantering
upprätthålls ombord eller
och
nykterhet
ordning
inte
god
om
tillhandahålls
eller vin
passagerare som inte fyllt 18 år.
om spritdrycker
Denna bestämmelsen
synes ha tagits över från den numera upphävda
1961:128
förordningen
om utförsel av obeskattade varor i fartygstraFör det andra skall

holvaror

ñk över Öresund.

Inskränkningar

2.6.6

för

resor

inom

Norden

i rätten till proviantefinns begränsningar
6 och 7
I förordningens
ring som hänger samman dels med det i avsnitt 2.4.2 nämnda bemyndigandet i 3 kap. 30 c § sista stycket ML, dels med den nordiska provioch dels med ännu äldre överenskommelanteringsöverenskommelsen
se med Danmark.
Enligt 6 § första

linjer

mellan

stycket

Sverige

och

i förordningen
Danmark

eller

och flyg-

skall,

fartygs-

Finland,

undantaget

enligt

3 kap. 30 c § tredje stycket ML varor
avse endast
kosmetiska
och konfektyrvaror,
preparat och
starköl,
samt chokladtobaksvaror.
Detta har sin grund i den begränsning som finns i artikel 3
för maximalt

i nordiska

provianteringsöverenskommelsen

800 kr

att endast vissa uppräkna-
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de varor får säljas skattefritt.
melse förfaller
i det förstone

Att tobaksvaror

hamnat

ordning

i denna bestäm-

eftersom dessa varor uttrycklimärkligt
från tredje stycket i den i ML angivna paragrafen
gen är undantagna
och i stället finns i andra stycket. Med tobaksvaror
måste därför rimlii
detta
sammanhang
och
andra
tobaksprodukter
gen
avses snus
som
man inte röker.
På vissa linjer till Danmark
får, enligt 6 § andra stycket i förordningen, den skattefria försäljningen
enligt ML inte avse spritdrycker,
vin eller starköl och tobaksförsäljningen
är begränsad till 20 cigaretter
eller 10 cigariller
eller cigarrer eller 50 gram tobaksvaror.
De linjer
är följande.
som har dessa inskränkningar
i trafik

Fartyg

mellan svensk hamn i Skåne och Blekinge län eller
länsgränsen i söder till och med Kalmar i norr och
dansk hamn vid Öresund eller Östersjön. Detta motsvaras
av den begränsning som gäller för s.k. korta rutter att endast obeskattade tobaksi Kalmar

län från

får provianteras
varor och choklad och konfektyrer
diska provianteringsöverenskommelsen.

Luftfartyg
penhamn.

i trafik

Denna

punkt

mellan

sägs att på Malmö-Sturups

försäljning

Malmö

skall jämföras

flygplats

eller

3 i den nor-

Malmö-Sturup

och Kö-

med 46 § tullförordningen.
och i Malmö

inte ske till

artikel

Där

flygplatsterminal

med Köpenhamn

får

som bestämmel1962:376
med

passagerare
har sitt ursprung
i en förordning
rörande försäljning
tullav obeskattade
varor
flygplats. Förordningen
tillkom
i samband med att en kommitté
utsedd
i Danmark, Norge och Sverige såg över
av kommunikationsministrama
SAS organisation,
administration
och driftsformer
se prop. 1962:140.
seort. Denna regel
vissa bestämmelser

Samma

kvantitativa

begränsningar

gäller

för proviantering

av obemellan svensk hamn från norska gränsen
varor på fartygslinje
i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i
väster till svenska gränsen i öster. Även här är det fråga om korta rutter
artikel 3 i den nordiska provianteringsöverenskommelsen.
skattade

Regeringen

kan medge

Ytterligare

begränsningar

inte skall
att de nu angivna bestämmelserna
gälla i fråga om viss fartygslinje.
Detta sker genom förvaltningsbeslut
och för sex linjer har regeringen medgivit sådan dispens.
mellan

svenska

hamnar,

finns

belägna

Falsterbo

fyr samt danska hamnar
med Köge i söder.
Här gäller

beträffande

försäljning

i 7 § för

passagerarfartyg

i trafik

söder

fyr och norr om
om Kullens
från och med Gilleleje i norr till och

att undantaget i 3 kap. 30 c § ML
och 20 cigaretter eller 10 cigariller
eller
cigarrer eller 50 gram tobaksvaror.
För förbrukning
ombord
dessa rutter får proviantering
av spritdrycker och vin medges endast om dryckerna
inte utskänks till passaendast gäller

för chokladvaror
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får dessutom medföras högst
12. Av spritdrycker
gerama före klockan
5 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa om resan går från
till dansk hamn norr om Vedbaek
svensk hamn norr om Landskrona
och i annat fall högst 25 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa.
7

Den

i den

motsvarighet

om utförsel
förordningen

1961:128
sund.

sin

§ har

Enligt

se prop.

till

Begränsningar
8 § i förordningen

förordningen
i fartygstrafik
över Örenämnda

varor
av obeskattade
förgicks av förhandlingar

och danska fmansdepartementen

2.6.7

tidigare

vissa

mellan

de svenska

1961:157.

fartyg

och

luftfartyg

är det endast vissa fartyg och luftfartyg
som
och tobaksvaobeskattade alkoholdrycker

att proviantera

har möjlighet
ror nämligen

som överstiger 5 700
som har en högsta tillåtna startvikt
och som är destinerat till utländsk flygplats för att lämna
eller hämta passagerare eller last,
75 som skall avgå
inte understiger
fritidsfartyg
vars bruttodräktighet

luftfartyg

kilogram

hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge,
och vars bruttodräktighet
är
som inte är fiskefartyg
75 som skall anlöpa utländsk hamn for att lämna eller hämta
passagerare eller last, eller som skall företa kryssning i mer avlägs-

till

utländsk

annat
minst

fartyg

na farvatten

som turistfartyg.
från denna regel finns

Ett undantag

får nämligen

ligt 8 § andra stycket
och tobaksvaror
koholdrycker

beträffande

proviantering

försvarets

fartyg.

En-

med obeskattade

al-

särskilda

be-

med

även ske i enlighet
De särskilda
disponeras
av försvarsmakten.
som
Försvarsdepartementill
torde
det
refereras
bestämmelserna
vara
som
till chefen för marinen den 27 september 1963
tets ämbetsskrivelse
stämmelser

till

fartyg

angående tillhandahållande
av obeskattade rusdrycker och tobaksvaror
vid utrikes resa
luftfartyg
och svenskt militärt
på svenska örlogsfartyg
den 15
Maj:ts brev till Överbefälhavaren
med ändring enligt Kungl.
författtullverkets
införda
i
i
1968
skrivelsema
ämne
samma
mars

ningssamling

TFS 1963:223

och TFS 1968:40.
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Nuvarande

2.6.8

Proviantering
och

kräver

skall

ske i skälig

ordning

omfattning

tillstånd

I förordningen
anges att proviantering
av obeskattade varor från tullager eller skatteupplag inte skall medges i större omfattning än vad som
är skäligt med hänsyn till resans art och varaktighet samt det antal
personer som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet.
Därvid skall beaktas de begränsningar
avseende omsättning
fardmedlet
och det förråd som redan finns ombord av dylika
som kan föreligga
varor 9 §.

Proviantering

från tullager eller skatteupplag får inte heller ske utan
från en tullmyndighet
10 §. Ett beslut av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen
får överklagas
till Generaltullstyrelsen
och Generaltullstyrelsens
beslut kan överklagas till regeringen.

medgivande

Förordningen

avslutas med ett bemyndigande
till Generaltullstyrelmeddela
de
föreskrifter
närmare
sen att
som erfordras för verkställigheten av förordningen
l l §.

2.7

Proviantering
proviantlokaler

Proviantering
har uppfattat

av obeskattade
det, uteslutande

sa lokaler återfinns
ningen är föreskrifter
kalerna

är inte

av

från

flygplan

s.k.

varor till flygplan sker, såvitt utredningen
via s.k. proviantlokaler.
Reglerna för des-

i 13 kap. Tullordningen

TFS

1994:45.

Tullord-

Proviantlosom getts ut av Generaltullstyrelsen.
Däremot
anses de enligt tullordningen
inrättats för förvaring
En leverans av
av proviant.

skatteupplag.

som tullager
som
alkohol
och tobaksvaror

kan således ske skattefritt
till en sådan lokal
får
upplagshavare
i
sin
deklaration
avdrag
göra ett
för det
en
Enligt tullordningen
får proviantlokal
inrättas på flygsom levererats.
plats. I praktiken
har dock proviantlokaler
tillåtits
att ligga mycket
långt från flygplatser.
Exempelvis
finns en proviantlokal
i Tibro
i
eftersom

Västergötland

varifrån

I proviantlokalema

flygplan

Arlanda tar sina varor.
som trafikerar
i särskilda
varor för varje flygning
för det som skall säljas ombord och det

förpackas

vagnar och det är olika vagnar
som skall serveras under flygningen.

anteringsanmälan

till

Varorna

tullen.

antecknas

När planet

på en provifraktas

återvänder

som ges
de varor som finns kvar tillbaka
till proviantlokalen
och dessa varor
skall också anmälas till tullen. Vid transporterna
är såväl lastbilar som
vagnar plomberade.

71
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ordning

2.8

Hanteringen

De grundläggande

reglerna

i exportbutiker
för

försäljningen

i exportbutiker

finns

i

får
Det är regler om att exportbutiker
och tullförordningen.
till detta. Vidare regleras vad, till
och vem som ger tillstånd
som tår säljas.
vem och vilka kvantiteter
Ett tillstånd
att inrätta
är skatteupplag.
Inte heller exportbutikema

tullagen
inrättas

anses dock enligt tullordningen
en exportbutik
stånd att inneha ett tullager.
Oförtullade
varor får enligt tullförordningen
direkt

till

till

tredje

TFS

1994:45

som till-

säljas utan tull endast
med
kontakter

land. Vid

passagerare som avreser
i praktihar framkommit
för exportbutiker
att butikerna
representanter
till detta
Huvudorsaken
gemenskapsvaror.
innehåller
ken uteslutande
därmed
och
tillverkade
inom
EU
alltid
automaär
är att varorna nästan
mängd
begränsade
mycket
den
För
tiskt är gemenskapsvaror.
varor
butikerna
l
uppgift
enligt
utanför
EU
procentkommer
anser
ca
som
för att kunna
att särskilja varomas tullstatus
att det inte är rationellt
När leveranser sker till
sälja dem tullfritt.
icke-gemenskapsvaror
varit
ursprungligen
dan betalat

den tull

om små tullbelopp.

som belöper

av det som
därför refall
i
flertalet
sig
Det rör

exportbutikema

varorna.

har leverantören
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3

Reformbehov

3.1

Den

skattefria

Fram

till

den

1 juli

30

den

upphör

försäljningen
juni 1999

inom

EU

1999 får medlemsstaterna

skattebefria
varor som
och som tas med den resandes personliga
bagage vid flyg- eller sjöresa från en medlemsstat
till en annan. Detombord på ett flygplan eller ett
samma gäller varor som tillhandahålls
fartyg i passagerartrafik
inom gemenskapen.

tillhandahålls

i taxfreebutiker

Som cirkulationsdirektivet
denna möjlighet
skattebefrielse

och sjätte direktivet

automatiskt
skulle

kräva

den 30 juni

dels ett förslag

fattade ett enhälligt
att medlemsstaterna
Kommissionen
och flertalet
medlemsstater
karna
denna

på fortsatt

skattebefrielse.

utrednings

direktiv

resor inom EU.
Det bör dock

påpekas

fartyg

och flygplan

1999 ingen
skattefri

Till

förändring.

försäljning

3.2

till

skillnad

med

Det har också varit

till

och dels

detta

har emellertid

att taxfreeförsäljningen

innehåll.

avvisat

tan-

i
en utgångspunkt
skall upphöra för

i exportbutiker
eller på
att för försäljning
resenärer till tredje land innebär den 30 juni
Även efter detta datum kan således i dessa fall

skattefri

från försäljning

finns

möjlighet

från kommissionen
beslut

upphör

ske.

Fortsatt

flygplan

är utformade

1999. En fortsatt

för förbrukning

förbrukning

i exportbutiker
ombord

ombord

och ombord

på fartyg

och

inga gemenskapsbestämmelser

innebär att förbrukningen
skall ske med beskattade
som med automatik
vidkommande
klart
är cirkulationsdirektivet
varor. För punktskattemas

på denna punkt
format

kopplat

artikel

artikel 23.5. Sjätte direktivet
är något mer oklart utupphörandet
den
skattefria
konsumtionen
att
är
genom
av
till att kommissionen
skulle ha lämnat en rapport
i frågan
8.1.

Det bör

borgmålet,

i sammanhanget
se avsnitt

2.4.2,

dom i Faanoteras att i EG-domstolens
har servering av mat och dryck i restau-
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och
ansetts som en omsättning
av restaurangtjänster
tillhandahållande
för
undantag
inte av varor. Eftersom något
av restaukan det hävdas att
inte finns i ML eller i sjätte direktivet
rangtjänster
medlemsländer,
borde beskattas. Flertalet
sådana tjänster principiellt

rangverksamhet

inte konsumtion
omför merHandledning
i
sin
bord på EU-resor.
anser
värdesskatt
1998 s. 311 att tjänst, t.ex. serveringstjänst,
omsatt omi utrikes trafik är omsatt utomlands enligt
bord pâ fartyg eller luftfartyg
5 kap. l § tredje stycket ML. Den regeln i ML är enligt Riksskatteverbeskattar

Sverige,

däribland

för närvarande

dock

Riksskatteverket

inom

alla slag av tjänster oavsett om det sker i trafik
finner för sin del
Utredningen
eller i tredjelandstrafik.
I avsakatt föreslå någon ändring i den tillämpningen.

och gäller

ket generell
unionen

inte anledning

torde artikel 8.1 sista stycket utgöra
nad av klara regler på EU-nivå
för konsumtion
rättslig grund för att tills vidare bibehålla skattefriheten
ombord.

Vilka

3.3

resor

är

att

betrakta

som

EU-

interna
Regler

3.3.1

För mervärdesskattens

finns

redan

del finns

mervärdesskatt

för

redan

vad som skall anses
i artikel 8.1.c i sjätte di-

definierat

finns
som en resa inom unionen. Definitionen
rektivet som överförts till 5 kap. 2 b § ML.
i ML säger att en vara som omsätts på fartyg,
Nämnda bestämmelse
mellan EGdel av en passagerartransport
under
eller tåg
luftfartyg
länder,

skall

anses omsatt

i Sverige

om avreseorten

är belägen

i Sveri-

ge.
Därefter

finns

att omsättningen

följande

definitioner

skall beskattas

för att avgöra

om resan är sådan

i Sverige.

mellan EG-länder
avses den del av
0 Med del av en passagerartransport
utanför
utförs mellan
EG
uppehåll
utan
passagerartransporten
som
och
ankomstorten.
avreseorten
0 Med avreseorten avses den första orten för påstigning av passagerare
dessförinnan
inom EG. Detta gäller även om en del av transporten
utförts utanför EG.
avses den sista orten för avstigning av passagerare
0 Med ankomstorten
inom EG i fråga om passagerare som steg på inom EG. Detta gäller
därefter utförs utanför EG.
även om en del av transporten
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0 För en resa tur och retur gäller
ende transport.
Definitionema

3.3.2

att återresan

får anses, om inte lättlästa,

Kommissionens

skall anses som en fristå-

så dock klara.

uppfattning

Den definition

stämmer också överens med
som finns i sjätte direktivet
hur kommissionen
ser på vad som är en EU-intem
resa när det gäller
punktskatter.
Kommissionen
har i ett pressmeddelande
den 2 oktober
1998 IP/98/85

8 redogjort

I pressmeddelandet

för sin uppfattning.

anför

kommissionen

inledningsvis

beträffande

punktskatter

enligt gällande gemenskapsrätt
att skattskyldighet
inträder
för produkter avsedda för detaljhandeln
vid den tidpunkt då de lämnar
Beträffande
ett skatteupplag.
varor som säljs till resenärer ombord
inom EU innebär detta, efter den 1 juli 1999, att
fartyg och luftfartyg
den punktskatt
där varorna tas ut från
som gäller i den medlemsstat
och lastas ombord på färjor och flygplan skall tillämpas.
skatteupplaget
Denna

medlemsstat

måste vara en medlemsstat

som omfattas

av fárje-

eller tlygrutten.

Exempelvis

kommer
ett rederi som är verksamt
på linjer mellan
och Frankrike
eller mellan Tyskland och Danmark att i
fallet kunna välja mellan att köpa varorna antingen i Frankri-

Storbritannien
det första
ke eller
mark.

England

den lägre
med
fransk

och i det andra fallet

Rederiema

kommer

skattesatsen.

belagda

med

skattesats

troligtvis

Varor

den lägre

i antingen
att handla

Tyskland

eller

i medlemsstaten

Danmed

köpta

och därav ett rederi i Frankrike
franska skatten kan säljas ombord
med

inte

bara på resor från Frankrike
till Storbritannien
på resor från Storbritannien
till Frankrike,
förutsatt att forsäljning inte sker på Storbritanniens
territorialvatten.
Detta innebär
enligt kommissionen
att resenärer kommer
att kunna köpa varor för
utan också

syften
eget bruk - inte för kommersiella
såväl ombord på fartyget
i
andra
medlemsstater
till
skattesatser,
lägre
som
utan några av de
kvantitativa
eller värdemässiga
begränsningar som för närvarande gäller för taxfreeförsäljningen.
Vidare

säger

skattelagstiftning

kommissionen

att enligt

gemenskapens

mervärdes-

skall

ombord på fartyg och
varor som tillhandahålls
luftfartyg från den 1 juli 1999 beskattas med den skattesats som är tilllämplig i den medlemsstat
varifrån
resan går. Detta kommer att gälla
oavsett om varorna säljs på den första eller
ritorialvatten
eller på internationellt
vatten.

andra medlemsstatens

ter-
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som bedriver trafik mellan Tyskland
och Danmark,
att vara tvungna att registrera sig som mervärdesskatteför försäljning
pliktiga i Tyskland och redovisa tysk mervärdesskatt
av
i
Danmark
registrera
sig
till
respektive
från
Tyskland
under
resor
varor
dansk mervärdesskatt

och redovisa

Danmark

rederier,

kommer

Exempelvis

på resor från Danmark

till

Tyskland.
är EU-intema
resor sådana som börjar i en
Om en passagerare tar
i en annan medlemsstat.
till Frankrike
eller från Tyskland till DanStorbritannien

kommissionen

Enligt
medlemsstat

och slutar

en färja från
mark blir det inte möjligt

att köpa obeskattade
varor för privat bruk
vatten på rutten till destiäven om färjan måste passera internationellt
måste varje resa till
nationsmedlemsstaten.
Enligt gemenskapsrätten
och där den faktiska
som börjar i en medlemsstat
medlemsstat
betraktas som en
i
är belägen
en annan

i luften

sjöss eller

ankomstplatsen
EU-intem

resa.
Beträffande
den

behandlingen
skattemässiga
av varor som lastas
land
eller
det fria havet
i
mellanlandning
tredje
en
eller
plan
färja
kommissionen
Om
följande.
anför
ett
som går melen
från Sverige till Finland
lan två medlemsstater
t.ex.
gör en mellanlandning i ett tredje land t.ex. Estland eller i ett område utanför EG:s

ombord

under

skatteområden

t.ex.

Åland

kommer

tredje land att fortsätta att gälla dvs.
såsom l liter sprit
begränsningarna

reglerna

för resenärer

till

och från

och värdemässiga

de kvantitativa

och 200 cigaretter.

Detta

gäller

har en möjlighet
bara när passagerarna
att stiga av och göra inköp i
Denna
dessa tredje länder eller områden utanför EG:s skatteområden.
om vistelsen i tredje land är av rent symbosåledes ett krav på att passagerarna måste ha
lisk natur. Det föreligger
tillfälle
att både gå i land och gå ombord igen.
färjan kommer att bli föVaror inköpta på Åland eller ombord

möjlighet

remål

är inte tillämplig

för de kvantitativa

och värdemässiga

begränsningar

som gäller

att tullagstiftningmåste tillämpas.
Varor som köpts av passagerare
ens kontrollregler
under
normala Skatteregler före retill
Finland
från
Sverige
som reser

köp i länder

utanför

EG:s tullområde,

vilket

innebär

san beskattas inte vid ankomst till Finland förutsatt att resenären kan
gällande införselbegränsningar
Beträffande
visa varomas
EU-status.
se dock avsnitt 2.2.5.
Om obeskattade

mässig trafik

mellan

tredjelandsvaror

lastat ombord

två gemenskapshamnar

på en färja i regelfärjan är utanför

medan

dessa varor att bli föremål för samma
mervärdesskatt,
punktskatt och tull som gäller för all import till gehar
från tredje land. Eftersom
territorium
menskapens
passagerarna
EU:s

territorialvatten,

gått ombord

på skeppet

kommer

i ett EU-land

får de inte tillämpa

reglerna

om
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skatte-

och tullfri
införsel för resenärer från tredje land och kan därför
inte dra nytta av något skatte- eller tullundantag.
uttalas att reglerna för varor som säljs för omedelbar
Avslutningsvis
konsumtion
ombord kommer att bli oförändrade
efter den 1 juli 1999.
Således kommer
obeskattade

ut
konsumtion
lemsstaten

rederier

och flygbolag
eller

alkoholdrycker

att kunna sälja eller gratis dela
för omedelbar
tobaksprodukter

ombord,
tillåter

förutsatt
lagstiftningen
att den nationella
sådana skatteundantag för proviantering.

i med-

Flertalet medlemsländer,
däribland
Sverige, har accepterat den tolkning som kommissionen
för
i sitt pressmeddelande.
uttryck
Enligt
gett
uppgift avser kommissionen
att utveckla sina tankar och publicera dem
i EGT. Publiceringen
kommer
dock att ske vid en sådan tidpunkt att
den inte kan beaktas

3.3.3
Även

i detta betänkande.

slutsatser

Utredningens
utredningen

ansluter sig till den tolkning som kommissionen
gör
vad som enligt gemenskapsrätten
skall anses som en EUintem resa. För den eventuella
konflikten
mellan gemenskapsrätten
och
överenskommelser
folkrättsliga
redogörs i nästa avsnitt.
beträffande

slutsatser kan enklast åskådliggöras
Utredningens
genom några exempel på resor i Östersjön med olika länder och områden inblandade.
För slutsatserna
gäller som en första utgångspunkt
att områden som
inte omfattas av EG:s skatteområden
anses vara tredje land. En andra

utgångspunkt
är att om en färja lägger till i ett tredje land måste resenäatt göra inköp i det landet för att det skall
ren ha en faktisk möjlighet
kunna betraktas som en tredjelandsresa.
Det får således inte vara fråga
endast
symboliskt
hamn
i tredje land. Detta framgår
angöra en
om att
från EG-domstolen,
Nord
Rewe-Handelsgesellschaft
av två domar
mbH

och

Rewe-Markt

Rewe-Handelsgesellschaft

Steff
Nord

v.

Hauptzollamt
mbH

Kiel

C-158/80

och Rewe-Markt

Herbert

och
Kureit

Flensburg, Itzehoe och Lübeck-West
C-278-82.
v. Hauptzollämter
bör kunna uppkomma
Följande situationer
vid färjetrafik
i Östersjön. Om exemplen,

och punktskatt,
som gäller både mervärdesskatt
på flygtrafiken
kan Åland bytas ut mot t.ex. Kanarieöarna och Estland mot t.ex. Schweiz.
skall

appliceras

En resa Sverige-F inland är en EU-intem
resa där skattefri försäljning
ombord inte kan förekomma.
Detsamma gäller för en returresa med
samma sträckning.
En resa Sverige-Åland-Finland är en tredjelandsresa
såväl på sträckan
mellan Sverige och Åland som på sträckan mellan Åland och Fin-
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land

varför

försäljning

skattefri

kan förekomma.

Detsamma

gäller

med samma sträckning.
och skattefri försäljning
En resa Sverige-Estland är en tredjelandsresa
är tillåten och detta gäller även vid returresan.
är en EU-intem
En resa Sverige-Finland-Estland
resa första sträckan
och
Estland.
mellan
Finland
Detta inneblir
tredjelandsresa
en
men
för en returresa

inte kan ske på första

försäljning

bär att skattefri
på den andra.

sträckan

men väl

från Estland till
är en tredjelandsresa
på resan från Finland och Sverige. Skatkan alltså ske på första sträckan men inte på den

En resa Estland-FinIand-Sverige
Finland men en EU-intem

försäljning

tefri

andra.
En resa Sverige-Estland-F inland är en tredjelandsresa såväl på sträckSverige och Estland som mellan Estland och Finland.
an mellan
Skattefri försäljning
är alltså tillåten.

3.3.4

Frågan

vatten.

skrivit

FN:s

under

vatten

kan ske av försäljningar
beskattning
mot bakgrund av att såväl Sverige som
Vad som då särskilt har
havsrättskonvention.

huruvida

har uppkommit

på internationellt
EU

internationellt

via

Resor

Detta

är artikel 89 i konventionen
som säger att ingen stat kan göra
anspråk på suveränitet över någon del av det fria havet.
Det kan inledningsvis
vara värt att redogöra för vad som anses gälla
område. Riksskatteverket
på inkomstskattemas
anger i sin Handled-

åberopats

el1998 bl.a. att några folkrättsliga
ler andra regler för hur en stat skall begränsa sina interna beskattningsanspråk inte finns. Några principer tillämpas dock. Den första är hemvistsprincipen
som innebär att den stat där en person är bosatt beskattar
all inkomst som personen uppbär inom eller utom staten. Denna prindär beskattcip tillämpas
av Sverige. Vidare finns källskatteprincipen

ning för internationell

ningen

skyldige

beskattning

sker i den stat där inkomsten
är bosatt. Sverige tillämpar

ifrån oavsett var den skattdenna princip i vissa fall. Natio-

härrör

att en stat beskattar sina medborgare
inkomsten
härrör.
och
sig
oavsett varifrån
oavsett var de uppehåller
Denna princip tillämpas av USA.
del kan således konstateras att beskattningsFör inkomstskattemas
rätten inte är begränsad till händelser som sker på statens eget territori-

nalitetsprincipen

slutligen

innebär

um.
I

den

proposition

där

riksdagen

föreslogs

ges inte någon större ledning
kortfattat
kel 89. Där kommenteras
att i artikeln

rättskonventionen

havsatt godkänna
för tolkningen
av artifastställs att ingen stat
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får

rättsligt

lägga

del av det fria havet under sin suveränitet
85.
Från doktrinen
kan dock följande uttalande
s.
hämtas Folkrätten
Eek/Bring/Hjemer
1987 s. 449. Förbudet
att lägga
havet eller delar därav under nationell
suveränitet
eller överhöghet
in-

någon

l995/96:140,

prop.

nebär ett förbud mot maktutövning
i skilda former uppbringning
och
bordande av fartyg, utövande av militärt våld, avspärrning
våld
genom
eller hot därom av delar av havet m.m.. Däremot innebär principen om
havets frihet inte hinder mot att en stat lagstiftar om saker och händelser på havet
tillämpning."
Från

praxis

168/84
Målet

och,

Gunter

gällde

inom

skall

sätter denna

lagstiftning

först

dom
nämnas EG-domstolens
Finanzamt
Mitte
Hamburg
v.
mervärdesskatt
för omsättning
av en tjänst
Berkholz

mellan

gick

det egna territoriet,

och

Tyskland

som
sjätte direktivets

territoriella

fande varje medlemsstat,

Danmark.

Domstolen

tillämpningsområde
Direktivets

hindrar
anses vara tillhandahållen
tjänster utanför deras territoriella

-

uttalar

sammanfaller,

med tillämpningsområdet

mervärdesskattelagstiftning.

i målet

i
C-

Altstadt.
en färja
där att
beträf-

för medlemsstatens

artikel

9 om var en tjänst skall
inte medlemsstaten
från att beskatta

ombord
jurisdiktion
på fartyg som
har
skall
jurisdiktion
förhandsbesked
Slutligen
staten
över.
angåenett
de mervärdesskatt
från Skatterättsnämnden
den 7 oktober
1998 Dnr

27-98/I

I förhandsbeskedet

nämnas.

under passagerartransport
Göteborg och Fredrikshamn
omsätts
skall

anses omsatta
svenskt
sjöterritorium,
danskt

fartyg

i Sverige

oavsett
internationellt

Nämnden

sjöterritorium.

betydelse

uttalar

mellan

om ett fartyg
land.

skulle

uttalar

nämnden

Göteborg

att varor som
och Kiel respektive

i Sverige
som är registrerade
äger rum på
om omsättningen
vatten
vidare

var registrerat

eller

tyskt

att det inte

respektive
har någon

i ett annat EG-land

eller

i

ett tredje
Jämförelsen

med vad som gäller
inkomstskattens
område och
vad som uttalats i doktrin och praxis leder utredningen till slutsatsen att
några folkrättsliga
inte finns att beskatta försäljningar
begränsningar
sker
utanför
territorium,
Sveriges
t.ex. på det fria havet.
som

3.4
Av
inom

Framtida
betänkandet
EU SOU

taxfreelinj

Konsekvenser

1998:49

och från Sverige

framgår

er

avvecklas
av att taxfreeförsäljningen
till
att ca 90 procent av färjetrafiken

baserat på passagerare och lastbilar
sker med länder där taxfreeförsäljning
inte kommer
att finnas kvar. I betänkandet
anges dock också att vissa linjer kan komma att ändra sin sträckning så
att fartygen

även

-

fortsättningsvis

kan ägna sig åt taxfreeförsäljning.
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Sålunda

kan linjer

som i dag går direkt från Stockholm
efter den 30 juni 1999 tänkas lägga till

fastlandet

finska

till hamn på
på Åland. Vi-

på Norge kommer att öka delvis
dare antas i betänkandet
att trafiken
mellan
beroende
existerande
Sverige och England kommer
linjer
att
i Norge.
att mellanlanda
Även
till
berörs av att möjligheterna
om en stor del av färjetrafiken
skattefri
således ändå en inte oväsentlig
försäljning
upphör kommer
Inte minst Ålands särtaxfreeförsäljning
att ske även fortsättningsvis.

ställning

när det gäller skatter

på antalet

EU svarar för knappt
1997-2999-163.

3.5

passagerare,
80 procent

För resor, som går direkt
område som står utanför
efter

den 30 juni

i den resandes

beskattade

av

LVF

varor

skattskyldigheten
mellan
EG:s

1999 försäljning

endast ske med beskattade

trafiken

att,
inom

cirkulationsdirektiv

nuvarande
inträder

När

3.5.1

av den internationella

ombord

Försäljning
med

till detta.

av en rapport från Luftfartsverket
trafiken
med destinationsorter

del framgår

För flygtrafikens
beräknat

bidrar

varor

EU-länder

utan att tredje land eller
får
punktskatteområde
är inblandade,
och tobaksvaror
av alkoholdrycker
i de fall varorna är avsedda att tas med

bagage.

Som framgår

för de varor
av avsnitt 2.1.4 inträder skattskyldighet
omfattar
Varorna
när varorna släpps för konsumtion.

som direktivet
anses släppta for konsumtion
ket i normalfallet

när de lämnar suspensionsordningen,
till detaljistledet.
I alkohol-

är när de levereras

tobaksskattelagarna

viloch

inträder
av att skattskyldigheten
levereras till en köpare i Sverige som

detta

motsvaras

for en upplagshavare när varorna
inte är upplagshavare.
Detta innebär

och tobaksvaror
att när alkoholså
till en båt eller ett flygplan i EU-trafik

från ett skatteupplag

levereras

skall skatt tas ut.

Beskattningsögonblicket
framåt

för

skulle

kunna

tänkas

skjutas

ytterligare

skulle uppträda som
att rederiet eller flygbolaget
befinna sig ombord på båten eloch deras skatteupplag

det fall

upplagshavare
ler flygplanet.

Ett skatteupplag

är enligt

artikel

4 i cirkulationsdirektivet

till betalning,
utan att skatten förfaller
tillverkar,
bearbetar,
förvarar,
sin näringsverksamhet

där upplagshavaren,
för

avsänder

varor

som är belagda

med punktskatt

en plats
inom ramen

mottar
under de särskilda

eller
vill-
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i den medlemsstat
som fastställts
av de behöriga myndigheterna
där skatteupplaget
är beläget.
Även
i bestämmelsen
inte helt utesluter
ordalydelsen
att ett
om
skulle kunna vara mobilt kan det knappast ha varit tanken.
skatteupplag
kor

villkoren

för skatteupplaget

medlemsstat

där skatteupplaget

Att

Skulle

tolkning.

fick

teupplag

den svenska

finnas

ombord

skall

gett sitt
på färjor

myndigheter

dets

finns

skatteupplag

är beläget

på fartyg

det gäller

När

fartyg

att hantera

att

mellan

skulle

och Danmark.

Tyskland

skatteupplagen

det möjligen
ombord.

skulle

flygplan.

skatteupplag

tillåta att skatkan detta tillstånd

på ett annat medlemsdet kräva att det andra medlemslantillstånd.
Det skall emellertid
nämnas att

skatteupplag

beskattningsmyndigheten

eller flygplan

kommer

en till att man i dessa länder tillåtit
säljningen ombord är skattefri.

digheten

i den
av myndigheten
talar också mot en sådan

beskattningsmyndigheten

när transportmedlet
lands territorium.
I vart fall skulle

gälla

knappast

fastställas

Ingenting

torde

Bakgrundvara att för-

för beskattningsmyn-

Däremot

synes det uteslutet
och kontrollera

kunna

hantera

hindrar

visserligen

rederier

och

från att ansöka om att bli upplagshavare
flygbolag
men slutsatsen blir
inte kan befinna sig på fartyget eller flygplanet.
att deras skatteupplag
eller
Detta innebär att fartyget eller flygplanet
som köper alkoholtobaksvaror
i Sverige gör det med svensk punktskatt
varorna. Frågan är då vad som händer när fartyget kommer till ett annat EU-land
vad som händer när det återvänder
till Sverige. Om försäljning
sker under hela resan är det klart att följande gäller enligt artikel 7 i
cirkulationsdirektivet.
och

i en
varor som redan släppts för konsumtion
för kommersiella
ändamål i en annan medlemsdär varorna förvaras.
tas ut i den medlemsstat

Då punktskattepliktiga
medlemsstat

förvaras

stat skall punktskatt
flyttas till
Detta innebär att då varor som redan släppts för konsumtion
för kommersiella
ändamål skall punktskatt tas ut
en annan medlemsstat
i denna

andra

Beroende

medlemsstat.

på omständigheterna

skall

skat-

ten betalas av den som utför leveransen eller innehar de varor som är
avsedda för leverans eller av den som tar emot varorna för användning.
flyttas mellan olika medlemsNär varor som släppts för konsumtion
Den som
ledsagardokument.
av ett förenklat
på varorna skall innan varorna avsänds lämna en
och
i destinationsmedlemsstaten
skattemyndighetema

stater skall
skall betala

de åtföljas

deklaration

till

skatten

ställa

säkerhet

varje

kontroll

myndigheter
att utgående

av skatten. Han skall vidare samtycka
för destinationsmedlemsstatens
det möjligt

för betalning

som gör
att förvissa sig om att varorna
punktskatt har betalats.

faktiskt

har mottagits

till
och
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skall återsom betalats i den första medlemsstaten
reglerna i artikel 22. Dessa regler innebär att återbetalförutsätter
skall ske innan vaatt en ansökan om återbetalning

Den punktskatt
betalas

enligt

ningen

Bevis krävs också om att
rorna förs ut ur den första medlemsstaten.
skatten tagits ut. Vidare skall returexemplaret
ledsaav det förenklade
skall
under
till
gardokument
åtfölja
transporten
som
varorna
ges
undertecknat
skall
den
myndigheten
Slutligen
av mottagaren.
som ansöker
betalats

förete ett dokument
om återbetalning
som visar att skatten
eller att säkerhet ställts för skatten i mottagarlandet.

Artikel

7 och

stycket

22
motsvaras
19 § första stycket

16

i alkoholskattelagen
21

av 8 § första
25 § och 28 § tredje stycket

och av 9 § första stycket
20 § första
17
28 § tredje stycket i tobaksskattelagen.

3.5.2

Ett

exempel

har

på konsekvenser

stycket

vid

22

en

25 § och

strikt

tillämpning
med en färjelinje
Sverige
Tyskland
som trafikerar
kan tjäna som en illustration.
Rederiet köper alkoholoch tobaksvaror
i Sverige. Svensk skatt har

Följande

exempel

då tagits ut på varorna. En del av varorna kommer också att finnas kvar
Rederiet skall därför innan
till Tyskland.
när färjan kommer

ombord

till de tyska myndigheterna,
ställa
resan påbörjas lämna en deklaration
säkerhet för betalning av skatten i Tyskland
och upprätta ett s.k. förenklat ledsagardokument
skall
åtfölja
som
varorna. Rederiet skall således redan när resan startar veta hur stora mängder som kommer att fötill Tyskland.

ras

innan varorna förs ut ur Sverige ansöka om
den
skatt
av
som påförts i Sverige och visa att skatt betalats för varorna i Sverige. Återbetalningen sker först när rederiet gett
dokument
eller att
som visar att skatt betalats för varorna i Tyskland

Samtidigt

skall rederiet

återbetalning

säkerhet ställts för den tyska skatten. Vidare krävs för återbetalning
att
undertecknat
exemplar av det förenklade
ledsagardoett av mottagaren
kumentet returexemplaret
ges in.
Innan återresan köper rederiet ytterligare
varor, nu med tysk skatt.
Även här kommer
del
komma
till Sverige och en
en
av varorna att
liknande
procedur tar vid med begäran om återbetalning
av skatt i
ställande av säkerhet för svensk skatt osv. Proceduren
ominte bara de varor som köpts i Tyskland
utan också de som inhandlats i Sverige men som
till Tyskland
grund av att de förts
belagts med tysk skatt. När färjan kommer till Sverige skall rederiet

Tyskland,
fattar

deklarera

och betala

skatt

för de alkohol-

och tobaksvaror

som finns
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Mycket talar för att vissa av dessa varor redan
med anledning
nämligen
beskattningsmyndigheten,
av
av
innan
avgick
färjan
rederiet
gjorde
den ansökan om återbetalning
som
till Tyskland.
Exemplet talar för sig självt.
inom fem dagar.

ombord

behandlas

sker

När

3.5.3

för

förvaring

kommersiella

ändamål
om en vara redan beskatändamål i en antats i en medlemsstat
men förvaras för kommersiella
där varorna föri
den
medlemsstat
punktskatt
medlemsstat,
ut
tas
nan
för komförvaras
med
då
vad
Frågan
att
är
varorna
som menas
varas.
artikel

Enligt

7 i cirkulationsdirektivet

ändamål.

mersiella

skall,

refererade

det tidigare

Av

pressmeddelandet

från

inte anser att så är fallet om
kommissionen
framgår att kommissionen
i det land där man
en färja som går mellan två länder stänger butikerna
exempel
tänkbart
Ett
är en färjelinje
inte har provianterat
varorna.
av varor för försäljeftersom de tyska
ske
i
Tyskland
kommer att
ning med all sannolikhet
lägre än de svenska. Om varorna inte säljs
punktskattema
är betydligt
skulle enligt
sig på svenskt territorium
under den tid färjan befinner
mellan

kommissionens

ändamål

mersiella

där provianteringen

inte heller

tolkning
tolkas

utifrån

svensk skatt komma
måste begreppet

uppfattning

utredningens

Enligt
melsen

och Sverige,

Tyskland

i fråga.

förvaras

vad som kan vara syftet

för kom-

med bestäm-

i artikel

till bl.a. arhar i en protokollsanteckning
för
kommerinom
gemenskapen
flyttning
att
av varor
mellan
Inom
skatteupplag.
kommer att ske
siella ändamål i allmänhet
inom gemenbör emellertid
flyttning
ramen för den inre marknaden
ändamål kunna ske av produkter som redan
skapen för kommersiella
Rådet och kommissionen

tikel

7 förklarat

släppts

för konsumtion.

I sådana fall

kommer

kommersiella

förfaran-

punktskattepliktiga
den som innefattar
varor och som sker för kommeri destinasiella ändamål
att ge upphov till betalning
av punktskatt
för dessa fall.
Artikel
tionslandet.
7 reglerar skatteuttaget
Syftet

med

artikel

7 bör enligt

för konsumtion

om en vara släppts
i ett annat medlemsland
konsumenter
utsättningar
som om varan släppts

utredningens
i ett land skall

mening

vara att även
den kunna säljas till

samma skattemässiga
i det landet. Utgångspunkten
under

förför

att varan fakatt reglera det förhållandet
tolkning
destinationslandet.
En
i
tiskt skall säljas
av artikeln
annan
vid
hantering
administrativ
skulle också kunna leda till en omfattande
alla transporter
som sker inom EU av redan beskattade varor. Utredartikel

7 bör således

ha varit
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ningen

ställer

uttryck

för i pressmeddelandet.

sig därför

bakom

den tolkning

som kommissionen

gett

Således

bör varor som tagits ombord i ett annat medlemsland
och
sker på svenskt territorisom endast finns ombord utan att försäljning
i Sverige när de förs
hit. Detta
um inte bli föremål för beskattning
gäller dock endast för varor som tagits ombord i ett EU-land som omfattas
annat
ombord

av färjeEU-land

eller

flygplansrutten.

Om varorna tagits ombord i ett
till avgångslandet
för att där börja försäljas
de att förvaras för kommersiella
ändamål i avgångsskall avgångslandets
skatt gälla i enlighet med artikel

och förs

kommer

landet och därför

7 i cirkulationsdirektivet.

En liknande situation gäller för det fall vai
land. Då blir varorna skattepliktiga
tredje
i
ett
rorna
och med att de förs in till EG. För ett flygplan som provianterat
varor i
innebär införseln
Norge och går via Sverige till Danmark
till Sverige

tagits

ombord

att svensk skatt skall utgå på varorna.
För rederier och flygbolag
trafik finns sålesom bedriver EU-intem
des två alternativ
sker endast i det land
att välja mellan. Om försäljning
där varorna

tagits ombord
medlemsstat,

gon annan
landet för ombordtagandet.

och på territorium
kan försäljning

bör det räcka med att förterritorium.
Alternativet
är att

För flygtrafrken

inte sker på destinationslandets

säljning

som inte omfattas av nåske till den skatt som gäller i

sker på hela resan. I så fall gäller reglerna i artikel 7 och det
förfarandet
med ställande av säkerhet, ansökning om
måste
återbetalning
tillämpas.
m.m.

försäljning

tidigare

beskrivna

Det senare alternativet
mycket besvärligt för rederier
är naturligtvis
och flygbolag
dem
att hantera. Mot detta står dock att det likställer
med andra näringsidkare
på en väsentlig punkt, nämligen
att svensk
skatt skall betalas när varor säljs i Sverige.

3.6

Mervärdesskattereglerna

vid

försäljning

ombord
Som behandlats

i avsnitt

2.4.2 finns redan klara regler för när en förskall beskattas i Sverige.
på ett fartyg eller luftfartyg
Av 5 kap. 2 b § ML framgår att beskattning skall ske i Sverige för omeller tåg under passagerartransport
sättning
fartyg, luftfartyg
mellan
EG-länder
utan uppehåll i tredje land om avreseorten är belägen i Sve-

säljning

ombord

rige och ankomstorten

är belägen inom EU.

Det är således avreseorten
skall tas ut
visas. Även

omsättningen
för varor

som styr vilket lands mervärdesskatt
som
och till vilket land som skatten skall redo-

som tagits ombord

i annat land men som säljs
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gäller
Det motsvarande
resa från Sverige gäller svensk mervärdesskatt.
för varor som tagits ombord i Sverige men som säljs på en resa från ett
till Sverige. Detta innebär att rederier och flygboannat medlemsland
för mervärdeslag i många fall måste registrera sig som skattskyldiga
skatt i ett flertal medlemsländer.
den skattefria
försäljningen
Eftersom

upphör

den

30 juni

1999

vid
som i dag gäller för skattefri försäljning
i
skall
3 kap. 30 c § ML
EU att sakna grund. Bestämmelsen

den begränsning

kommer

resor inom
således upphävas.

3.7

Den

nordiska
efter

provianteringsöverenskommelsen
den 30 juni 1999
Ett huvudsyfte

kontrollen
är att effektivisera
varor på passagerarav obeskattade
i stort
artiklarna
i överenskommelsen

med överenskommelsen

och serveringen
av försäljningen
fartyg. I praktiken handlar dock

Endast i artikel 3 finns en regel som specifikt
sett bara om försäljning.
för servering. Enligt nämnda artifår
provianteras
sikte
vad
på
tar
som
för
till
servering
kel får proviantering
passagerare ske med obeskattade
Övriga beoch cigarettpapper.
av tobaksvaror
varor med undantag

gäller försäljning.
av provianteringen
den 30 juni 1999 skall någon skattefri försäljning

gränsningar
Efter

inte längre

har speatt överenskommelsen
resor.
skattefria
försäljningen
lat ut sin roll när det gäller att begränsa den
Danmark
och
andra
sidan Sveoch
å
mellan
å
sidan
Sverige
ena
resor
rige och Finland.
ske på EU-intema

Möjligen

Detta

innebär

skulle
fortfarande
att överenskommelsen
detta
ligger
eftersom
landskap
utanHärvid är dock att märka att Finland, utan att

kan det hävdas

gäller Åland,

såvitt
äga aktualitet
för EG:s skatteområde.

i praktiken ensidigt har gått
ha sagt upp överenskommelsen,
den. Detta visar sig bl.a. genom att de finska tullmyndighetema
inte längre ger sina svenska kollegor uppgifter om vilka mängder som
i Finland. Vidare har rederierna,
provianteras
genom en ändring i den

formellt
ifrån

kunnat utöka sitt skattefria
sortaget vilka varor som helst, t.ex. kläder och elekeftersom den säger
tronikvaror.
Detta strider mot överenskommelsen
får protobaksvaror,
parfym och kosmetika
att endast alkoholdrycker,
detta
varför Finland
förklaring
Någon officiell
vianteras skattefritt.
finska

mervärdesskattelagstiftningen,

timent

till

sätt frångått

praktiskt

överenskommelsen

har inte

lämnats.

Den troliga

förkla-
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ringen

inte längre gäller
är att Finland
anser att överenskommelsen
de länder som blivit medlemmar
i EU.
Slutsatsen blir att i förhållandet
mellan Danmark,
Finland och Svehar
överenskommelsen
sin
roll
efter
den 30 juni 1999.
rige
spelat ut
mellan

Däremot

påverkar

nämnda

datum

inte i sig passagerartrafiken

med sina förslag
utredningen
ge. I avsnitt 4.7.1 återkommer
de den fortsatta hanteringen av överenskommelsen.

till Norbeträffan-
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4

förslag

Utredningens

1

för

Utgångspunkter
och

förslagen
för

Utgångspunktema

utredningens

förslag

i sammanfattning
förslag

utredningens

kan

sammanfattas

enligt

följande.

Taxfreeförsäljningen

upphör den 30 juni

Förbrukningen

resor inom EU.
till tredje land vilket

vid resor
kan fortsätta
Åland och Kanarieöarna.
till
t.ex.
resor
ombord kommer även fortsättningsvis

Taxfreeförsäljningen
även innefattar

1999

att kunna

ske

med obeskattade

varor.
och tobaksvaror

lämnar suspensionsordningen
senast när
för att tas ombord på ett fartyg eller flygplan.
Detta inatt svensk skatt skall tas ut senast när varorna tas ombord i

Alkohol-

de levereras
nebär

Sverige.

provianteringsöverenskommelsen
av den nordiska
nar relevans efter den 30 juni 1999.
delar

Stora

Utredningens
Den

förslag

nuvarande

kan sammanfattas
konstruktionen

sak-

enligt följande.

i alkohol-

och tobaksskattelagama

med ett avdrag för skatten när varorna levereras till ett tullager slopas. I stället införs ett avdrag för leveranser från en upplagshavare
trafik under förutsättning
till ett fartyg eller flygplan i EU-intem
att
ombord och tullen har medgivit
varorna är avsedda för förbrukning
att varorna får tas ombord.
Den som förvärvat
som nyss angivarorna under de förutsättningar
vits men som använder varorna för annat ändamål än förbrukning
för denna användning.
ombord blir själv skattskyldig
och flygbolag
ges möjsom är registrerade varumottagare,
ombord vid reguljär trafik.
lighet att göra avdrag för förbrukning
ombord vid tredjeoch förbrukning
för försäljning
För leveranser
redan
i
dagens
regler finns för
landsresor gäller den avdragsrätt som

Rederier

export.

förslag

88 Utredningens

Den nuvarande

för upplagshavare
möjligheten
att göra
slopas. I stället förutsätts
en exportbutik
blir godkända upplagshavare
varna av exportbutikema
blir skatteupplag.
Särskilda
portbutikema
Skatteregler

0

leveranser

till

i exportbutikema

ningen
0
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avdrag

för

att innehaoch att exför försälj-

införs.

i ML som
upphävs den bestämmelse
för
på resor inom EU. Skattefriheten
proviantering
utvidgas till att även avse leverans av varor som skall
för försäljning
ombord
användas
i EUpå fartyg eller flygplan

När det gäller

reglerar

mervärdesskatt

taxfreeförsäljningen

trafik.
0

införs
En ny lag om exportbutiker
säljas i butikerna och till vem.
Den nordiska

med regler om bl.a. vad som får

bör sägas upp.
införs och erEn ny lag om proviantering
av fartyg och luftfartyg
provianteringsförordningen.
I den nya lagen
sätter den nuvarande

provianteringsöverenskommelsen

skall bl.a. anges under vilka förutsättningar
som tullen får medge att
och icke-gemenskapsvaror
får tas
gemenskapsvaror
ombord och vilka särskilda krav
redovisning
som kan ställas
obeskattade

den som har varorna

4.2

Förslag

ombord.

till

i alkohol-

ändringar

och

tobaksskattelagama
4.2.1

Proviantering

av

fartyg

och

flygplan

Inledning
Det är i två situationer
som varor ombord
skall beläggas med alkohol- eller tobaksskatt.
För

fartyg

och flygplan

inte

kan förbrukning
ombord vid EU-intema
resor ske
varor. För det andra är såväl förbrukning
som försäljDäremot skall förnär det rör sig om en tredjelandsresa.

det första

med obeskattade

ning

skattefri

säljning,
skattade

spegla
utformad

som medför att den resande tar med sig varorna, ske med beskall
varor vid resor inom EU. Reglerna för proviantering
förhållandet

ombord.

Med

så att varor får tas ombord
kan hanteras skattefritt
ombord.

andra

ord

skall

lagstiftningen

utan skatt endast i de fall

var
som de

SOU 1998:126

Utredningens förslag

ombord

Förbrukning

Utredningens

på resor

förslag:

inom EU

Det nuvarande

för varor som leverfår i stället göra avdrag

avdraget

eras till ett tullager slopas. Upplagshavaren
för varor som levererats för förbrukning
ombord under förutsättning
att tullen medgivit att varorna får tas ombord för detta ändamål.
Om den som köpt varorna från upplagshavaren
använder dem för
annat ändamål

än förbrukning

ombord

blir han skattskyldig

för det-

ta.
Ett nytt avdrag införs för rederier och flygbolag
de som registrerade
får göra avdrag
varumottagare
efter varorna förbrukas ombord.

som innebär att
för skatten vart-

Som framgår

i dagens system
av avsnitt 2.3.4 åstadkoms Skattefriheten
får göra ett avdrag för skatten
de varor
genom att upplagshavaren
levereras
till
inrättat
för
tullager
förvaring
proviant.
är
ett
som
som
av

Skeppshandlama,

vänder sig
är dem som rederierna
som i praktiken
har både ett tullager och ett skatteupplag.
Behovet av både skatteupplag och tullager är dock med nuvarande
system mer av skattetek-

till,

nisk karaktär,
där skatten

på så sätt att varorna måste ta vägen via ett skatteupplag
sedan kan lyftas av när varorna går
på tullagret.
Detta

innebär att det i tullagren finns stora mängder gemenskapsvaror,
inte är meningen enligt EU:s tullagstiftning.
Några skäl varför
konstruktion

har valts

redovisas

inte i förarbetena

till

alkohol-

vilket
denna
och to-

baksskattelagama
utan den synes mer ha tagits över från den lagstiftning som gällde innan Sveriges inträde i EU.
Rågången bör så långt möjligt
vara klar mellan varor som är geoch därmed omfattas av cirkulationsdirektivets
menskapsvaror,
regler,
och varor som är inte är gemenskapsvaror
och således inte heller faller
inom ramen för direktivet.
innebär detta att regFör gemenskapsvaror
lerna om beskattning
bör finnas
den inblandning
av tullagstiftning

Härigenom

i alkohol-

och tobaksskattelagama

utan

som nuvarande avdragsregel medför.
bör också ansvarsfördelningen
mellan tullmyndigheten
och

beskattningsmyndigheten

bli tydligare.

anser därför att den nuvarande regeln om att en upplagshavare får göra avdrag för skatt på varor som levererats till ett tullför varor som förbrukas ombord bör i
lager bör tas bort. Skattefriheten

Utredningen

stället

utformas

på ett sätt som tar direkt sikte
den situationen.
utredningens
mening bör detta ske genom att upplagshavaren
får göra ett avdrag i sin deklaration
för varor som levereras för förbrukning ombord på exempelvis
att
en färja, dock under förutsättning

Enligt

tullmyndigheten

gett

färjan

tillstånd

att ta ombord

varorna

för

detta

89

90

SOU 1998:126

förslag

Utredningens

ändamål.

i den nya
avsnitt
4.7. För
proviantering
se
av fartyg och luftfartyg,
som sker vid dessa leveranser skall säkerhet ställas. Försla-

De närmare

lagen om
transporter
get innebär

reglerna

för dessa tillstånd

att de proviantlokaler

av godkända
kända skatteupplag.
innehas

skall finnas

måste
som i dag betjänar flygtrafiken
och att lokalerna måste vara god-

upplagshavare

UppNär varorna levereras till färjan är de i praktiken obeskattade.
lagshavaren har visserligen tagit upp dem till beskattning i sin deklarabelopp.
fått göra avdrag med motsvarande
tion men har samtidigt
Om
att gälla annat än förbrukningen.
säljs i en butik ombord eller stjäls från ett lager
varorna exempelvis
inte
för detta kan emellertid
skall skatt betalas för varorna. Ansvaret
Skattefriheten

inte tänkt

är dock

utan måste ligga på den som förvärvat
varordärför införas som innebär att den som förbör
skatt.
regel
En
na utan
värvat varorna utan skatt blir skyldig att betala skatt för varorna om de

läggas på upplagshavaren

Skattskyldigheten
gäller om varorna
för förbrukning.
det
ändamål
användas
för
än
annat
att
som var förutsättningen
för att varorna fick köpas utan skatt. Det innebär att skattskyldighet
skall uppkomma vid varje situation som inte täcks av det skattefria ändamålet. Att varan säljs för att den resande skall ta den med sig innebär
inte

används

kommit

således
omfatta
inträda

att skattskyldighet
svinn, stöld eller

samtidigt

Beträffande

uppkommer

skall
men bestämmelsen
förstörs. Skattskyldigheten

även
skall

att varorna
med att varorna används
annat än avsett sätt.
frågan när skatten skall redovisas i dessa fall bör det

framhållas

att
Skattskyldigheten

cirkulationsdirektivets

enligt
direkt

vid varje avvikelse

bestämmelser

inträder

från suspensionsordningen.

till
Detta talar för att redovisning
av skatten skall ske i nära anslutning
den
inträder.
För oregistrerade
varumottagare,
att skattskyldigheten
EG-land
från
för
eller
annat
utan
att
emot
tar
vara
uppvaror
som
lagshavare eller registrerad varumottagare
samt för den som tillverkar
finns i
utan att vara godkänd upplagshavare,
dag en regel som säger att redovisning
av skatten skall ske senast fem
händelsen. Utredningen
dagar efter den skattepliktiga
anser att denna
alkohol-

eller tobaksvaror

även bör omfatta det nu aktuella fallet.
inte får
till vad som nu föreslagits är att upplagshavaren
beskattade.
måste
leverera
göra avdrag vid leveransen
utan
varorna
vartefter varorna förbrukas
Köparen får sedan ansöka om återbetalning

femdagarsregel
Alternativet

ombord.

Liknande

återbetalningar
till

varor som exporteras
skall
sa återbetalningar

finns

redan i dag för t.ex. beskattade
som görs för des-

tredje land. De ansökningar

Proen period av ett kalenderkvartal.
blemet med en sådan lösning när det gäller proviantering
är att det rör
sig om mycket stora belopp som t.ex. ett rederi skulle få ligga ute med
begränsas
sker. Även om återbetalningsperioden
innan återbetalning
omfatta
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till

en månad skulle likviditetsproblemen
också med stor sannolikhet
få till följd
ning ombord skulle upphöra i Sverige.

bli

betydande.

skulle

Detta

att proviantering

förslag

för förbruk-

Ett system med återbetalning
Det finns visserligen risker för-

därför inte lämpligt.
anser utredningen
knippade med att varorna kan köpas obeskattade. Beskattningsmyndigheten har dock möjlighet
köparen eftersom han är skattatt kontrollera
skyldig i de fall varorna används felaktigt. Dessutom bör det verka avhållande

eller återatt tullen kan vägra att ge tillstånd till proviantering
ett sådant tillstånd om köparen inte sköter sig, se avsnitt 4.7.7.
Den nu föreslagna avdragsrätten
för upplagshavare
kan endast ut-

kalla

nyttjas

Det är något osäkert om, och i så fall
av svenska upplagshavare.
rederier och flygbolag önskar att få varor levereutsträckning,
direkt från en utländsk
upplagshavare.
En möjlighet
bör dock

i vilken
rade

för detta för att inte utländska upplagshavare
skall missgynnas.
Detta kan ske genom att rederier och flygbolag,
som registrerade vafår göra avdrag vartefter
förbrukas
ombord. En
rumottagare,
varorna
öppnas

annan lösning vore att låta rederier och flygbolag få avdrag som skatteRederier och flygbolag
kan dock inte själva välja att bli
representant.
skatterepresentanter
utan måste utses till representant
av en utländsk
Att använda bestämmelserna
för
upplagshavare.
om skatterepresentant
i nu aktuella fall skulle dessutom kräva att rederier
att uppnå skattfrihet
och flygbolag
utsågs till skatterepresentanter
utländska
av samtliga

upplagshavare

ständigheter

som de vill köpa varor ifrån. Med hänsyn till dessa omhar utredningen
valt att låta rederier och flygbolag
få av-

drag som registrerade varumottagare.
Som framgår av avsnitt 2.2.3 inträder

för en reskattskyldigheten
han
behöver
I
praktiken
när
varumottagare
tar emot varorna.
han dock betala skatten först i och med att den skall deklareras.
För
den registrerade
innebär detta att det han tar emot en
varumottagaren

gistrerad

månad

skall

redovisas

och betalas

den tjugonde,

månaden

efter.

Det

har förbrukats
ombord får avräknas i
som under redovisningsperioden
deklarationen.
tänkas att varorna inte hinner förDet kan naturligtvis
brukas under samma redovisningsperiod
som de tagits emot från den
utländske upplagshavaren.
I så fall får den registrerade varumottagaren
ändå göra ett avdrag i sin deklaration
för det som förbrukas
senare och
det
vad
han
har
betala
sker en återbetalavdraget överstiger
att
om
och återbetalning
ning. Reglerna för deklaration,
betalning
av skatt
finns

i 2 kap. och 5 kap. LPP.
som här föreslås
Beskattningsmyndigheten

Det avdrag
tagare.

bör endast gälla registrerade
har nämligen

möjlighet

varumot-

att avregistgällande före-

rera den som har åsidosatt vad som åligger honom enligt
skrifter.
finns inte för den oregistrerade
möjlighet
Någon motsvarande
varumottagaren.

Den registrerade

varumottagaren

är dessutom

skyldig
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vilket inte gäller för den oregistatt varje månad lämna en deklaration,
rerade. Med tanke på de stora skattebelopp som det kan röra sig om bör
bara komma i fråga för den som är
därför den föreslagna avdragsrätten
Även här bör avdragsrätten
förutsätta
registrerad
att
varumottagare.
tullen

medgivit

Resor till tredje

förslag:

varor

uppgifter

och flygplan

proviantering
om huruvida
av fartyg
eller
inte
det
skatterna
gäller
på
när
som export
verkar
det
så
genomgående vara
Däremot
att man

har framkommit

finns

redovisar

uppfattning

utredningens
i trafik

flygplan

av
inte. För denna proregeln för upplagshavare om avdrag

redovisas

på mervärdesskattesidan
Enligt

för proviantering

regler

som exporteras.

och tobak.

alkohol

där.

tredje land införs

till

gäller den nuvarande

viantering

Olika

särskilda

Några

i trafik

och flygplan

för skatt

för förbrukning

land

Utredningens

fartyg

får tas ombord

att varorna

redan

till

tredje

i dag regler

det som export.
skall leveransen

till

fartyg

och

land anses som export. För denna situation
i alkoholoch tobaksskattelagama
32 § d i

får göra avdrag för
Där framgår att en upplagshavare
lagarna.
till tredje land.
skatt på varor som exporterats
upplagshaFör att avdrag skall medges krävs att den skattskyldige

båda

och
den ordning som finns i 25 § alkoholskattelagen
varen iakttagit
1994/95:56
24 § tobaksskattelagen
se prop.
s. 104. Där framgår att
i fyra exemplar.
avsändaren
skall upprätta ett ledsagardokument
Tre
skall åtfölja varorna under transporten.
Utexemplar av dokumentet
och
farts-tullkontoret
skall attestera att varorna lämnat gemenskapen
till avsänåtersända det attesterade exemplaret
av ledsagardokumentet
daren inom

15 dagar.

sker i grova drag följande inom tullprocedurens
ram. Vid
lämhuvudregel
exportdeklaration
export skall enligt tullkodexen
som
för
den
till
det
tullkontor
ansvarigt
övervakningen
plats
av
nas
som är
Parallellt

där exportören

är etablerad

tas för exportsändning.
larerats

Leveransen
dokument
trollen

godset motsvarar

sig om att det presenterade
och övervaka utförseln.

förvissa

bekräftar

eller den plats där varorna packas eller lasvid annat tullkontor
skall detta

Sker utförseln

av ett ledsagarifrån sitt ansvar genom att tullen
och konFör hanteringen
gemenskapen.

från upplagshavaren

och upplagshavaren
att varorna

av varorna

lämnar
därefter

det som tulldek-

skall alltså åtföljas

slipper

gäller

tullreglema,

vilket

bl.a.

innebär

att
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Utredningens

förslag

om varorna senare skall tas i land i Sverige måste de anmälas till tullen.
Även
skall provianteom t.ex. Åland ligger inom EG:s tullområde
ring av fartyg dit anses som export eftersom Åland inte tillhör EG:s
skatteområde.
Enligt 9 § tullagen är den som till Sverige för
eller
låter föra
från
område
inom
ligger
EG:s
tullområde
ett
en vara
som
men

utanför

EG:s

tullmyndigheten.

skatteområde,

Motsvarande

en vara till ett sådant område.
enligt tullagstiftningen
även
Åland.

4.2.2

Försäljning

skyldig

anmäla

att

införseln

till

den som för ut eller låter föra ut
Således gäller tullens kontrollmöjligheter

gäller

varor

som

provianteras

beskattade

av

för

på fartyg

varor

till

resor

och

luftfartyg
Utredningens

bedömning:

skattelagama

krävs

Några

ändring

i alkohol-

och tobaks-

inte med anledning

ombord
av att försäljningen
1999 skall ske med beskattade varor på EU-intema

efter den 30 juni
resor.

I avsnitt

3.5 har utredningen

bestämmelser

fartyg

redogjort

skall tolkas

och luftfartyg

om alkoholefter den 30 juni

för hur cirkulationsdirektivets
och tobaksvaror
1999. I korthet

säljs ombord
innebär

på

tolkning-

en att för varor som tas ombord i Sverige utgår svensk skatt. För varor
gäller det landets skatt. Om
som tas ombord i ett annat medlemsland
i
det
fallet
säljs
svenskt
på
territorium
skall svensk skatt
varorna
senare
tas ut men om sådan försäljning

inte sker utlöses

ingen beskattning

i

Sverige.
De bestämmelse
8 § första

stycket

baksskattelagen.

artikel 7 i cirkulationsdirektivet
är
som motsvarar
5 i alkoholskattelagen
och 9 § första stycket 5 toDär stadgas att den som från ett annat EG-land för

eller tar emot skattepliktiga
varor är skyldig att betala skatt om varorna
skall användas för annat än privat bruk. I de fall varor, som tagits
ombord i ett annat medlemsland,
säljs i Sverige är det ingen tvekan om att
regeln blir tillämplig.
När varorna inte säljs skulle uttrycket
om vaskall
användas
för
kunna tolkas
möjligen
annat än privat bruk
rorna
skall ske. Utredningen
som att beskattning
anser dock att bestämmelsen måste läsas i ljuset av cirkulationsdirektivets
ändamål.
att varor förvaras för kommersiella
det inte vara

fråga

om att de förvaras

artikel

Om varorna
för kommersiella

7 som talar om
inte säljs bör
ändamål

och
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att varorna används för annat än privat bruk. Slutsaten blir
således att någon förändring
av den nuvarande lydelsen inte krävs.
Även
sker i destinationslandet
innebär förflyttinte
försäljning
om
inte heller

ningen av varorna
7 i artikel

punkten

skall upprättas. Av
ett krav på att ledsagardokument
7 framgår nämligen att när punktskattepliktiga
varor

i en medlemsstat
skall flyttas till
för konsumtion
som redan frisläppts
via en annan medlemsstats
i samma medlemsstat
en bestämmelseort
ledsagardokument.
skall de åtföljas av ett förenklat
I punkterritorium
vid
som skall uppfyllas
från avsändaren och intyg.

krav

ytterligare

ten 8 finns
bl.a. krav

deklaration

dessa leveranser

Emellertid
finns i punkten 9 en möjlighet
att underlätta hanteringen
i nu angivna fall. Där föreskrivs
att om punktskattepliktiga
varor ofta
och regelbundet flyttas på det sätt som anges i punkten 7 kan medlemsfrån
avtal, tillåta förenklingar
staterna, genom bilaterala
som avviker

naturligt
Det förefaller
överväger
att regeringen
dit
och tar kontakt med i vart fall de medlemsländer
avtal.
för
nå
sådana
bilaterala
omfattande
trafik
förekommer
att
en mer
7 och

punkterna

denna möjlighet

4.2.3

Exportbutiker
Försäljning

förslag:

Utredningens

får endast ske till

i exportbutiker

tredje land och endast avse obeskattade
får kompensation
Innehavama
av exportbutiker

resande

till

gemenskapsva-

för att de inte
nuvarande
den
att
att sälja varor tullfritt
avgenom
slopas.
giften som betalas till Tullverket
till exportbutiker
för leveranser
avdragsregeln
Den nuvarande

ror.
har möjlighet

I stället

slopas.

medges

Avdrag
tredje

land

men

innehavarna

förutsätts

och exportbutikema

kända upplagshavare

för

den

försäljning

skattefria

den

av exportbutiker
skatteupplag.

som
försäljningen

sker

till

begränsas

vara
resande
till

godtill
vissa

kvantiteter.

Till vem skall försäljning

få ske

till skattefri
i exförsäljning
möjligheterna
den som reser inom EU. Däremot kommer resenärer till
tredje land fortfarande
att ha möjlighet
att köpa obeskattade varor. Eni Sverige
1994:1738
gäller ett detaljhandelsmonopol
ligt alkohollagen
Den 30 juni

portbutiker

såvitt

1999 upphör

till

och starköl, dvs. detaljhandel
av dessa
alkohollagen.
kap.
5
Systembolaget
se
av
Enligt
ett undantag när det gäller exportbutiker.

avser spritdrycker,
får endast bedrivas

varor
Från denna regel finns

vin
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3 kap. 2 § alkohollagen

inskränker
nämligen inte lagen exportbutikertill
obeskattade
försäljning
rätt
försäljning
nas
av
varor. Att skattefri
inte kan ske till resanden inom EU efter den 30 juni 1999 innebär således också att det enligt alkohollagen
blir förbjudet att till dessa resanden idka sådan försäljning
i exportbutik.
I 45 § tullagen
skattade

till

varor
på flygplats

butik

eller obeanges att för försäljning
av oförtullade
flygpassagerare
till
utlandet
får
inrättas
som avreser
Även i tullagstiftningen
exportbutik.
förutsätts så-

ledes att exportbutikema

endast skall sälja obeskattade

eller oförtullade

varor.
Utredningen

anser sig inte ha anledning att överväga några förändi alkohollagstiftningen
utan konstaterar vad gäller alkoholdrycker att försäljning till den som reser inom EU kommer att vara förbjuden
i exportbutiker
efter den 30 juni 1999. Vidare anser utredningen
att det
ligger i sakens natur att exportbutikema
är avsedda för skattefria varor.

ringar

Det

skulle

bl.a. försvåra

kontrollen

i
av verksamheten
om försäljning
skulle kunna ske av såväl beskattade som obeskattade
en exportbutik
i exportbutiker,
även beträfvaror. Utredningen
anser att försäljning
fande andra varor än alkoholdrycker,
endast skall få omfatta obeskattade varor. Det innebär med andra ord att försäljning
i exportbutik
bara
får ske till

den som reser till tredje land. En uttrycklig
regel som anger
detta bör införas i en ny lag om exportbutiker,
avsnitt
4.6.
se

Exportbutikerna

bör vara skatteupplag

Som regelverket
ser ut i dag blir varorna befriade från punktskatt
gefår avdrag när han levererar varor till en exnom att upplagshavaren
portbutik.
För vad som därefter händer med varorna finns inga regler i
alkoholoch tobaksskattelagama
utan tullagstiftning
tar vid.
Av avsnitt 2.8 framgår att innehavama
inte ansett
av exportbutiker
sig ha haft anledning att hålla isär olika varors tullstatus. Även det som
har av praktiska
skäl förtullats.
en gång varit icke-gemenskapsvaror
Detta innebär att det i exportbutikema,
har
i
status som tullager,
som

praktiken

bara finns

Som utredningen
och

flygplan

avsnitt

gemenskapsvaror.

tidigare
4.2.1

uttalat
bör

beträffande

rågången

proviantering

så långt

möjligt

av fartyg
vara klar

mellan

och därmed omfattas av cirkuvaror som är gemenskapsvaror,
lationsdirektivets
regler, och varor som är inte är gemenskapsvaror
och
således inte heller faller inom ramen för direktivet.
I enlighet med vad

bör därför reglerna för beskattproviantering
som föreslås beträffande
ning av gemenskapsvaror
i en exportbutik
återfinnas
i alkoholoch
tobaksskattelagama.
En lämplig lösning är enligt utredningens
uppfattning att innehavama
förutsätts
av exportbutiker
vara upplagshavare
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och exportbutikerna

skatteupplag.

draget för leveranser

till

Samtidigt

exportbutiker.

slopas det nuvarande

För leveranser

avtill exportbutiker

om leveranser mellan upplagshavare,
beskattning.
Det kan här vara värt att
för
upplagshavare
inträder
skattskyldighet
nämna att
om varorna tas
en
skatteupplag.
föras
till
godkänt
ett annat
utan att
ut ur skatteupplaget
Detta innebär att t.ex. svinn utlöser beskattning.
i stället

gäller

dvs.

Endast

ingen

utlöser

gemenskapsvaror

Som redan

reglerna

de vanliga

leveranserna

framgått

säljs i exportbutikerna.

bör få säljas

i exportbutikerna

är det i praktiken
De nuvarande

så att endast gemenskapsvaror
dock att även
reglerna tillåter

säljs om det sker till dem som skall resa till
talar starkt för att alla varor i en exportbutik
bör lyda under samma regler. Det finns således från kontrollsynpunkt
och ett annat
anledning att inte ha ett regelverk för gemenskapsvaror
i butikerna.
Det finns enligt utredningens
för icke-gemenskapsvaror
icke-gemenskapsvaror

tredje

land. Kontrollskäl

att med den nuvarande EG-lagstiftningen
och samtitill en gemenskapsvara
omvandla
en icke-gemenskapsvara
for varan bara av det skälet att varan skall säljas i
digt medge tullfrihet

bedömning

ingen möjlighet

en exportbutik.
Som också

framgår

2.8 är det en mycket liten andel, ca 1
varor som inte redan från början är ge-

i avsnitt

av exportbutikemas
Den tull det är fråga om uppgår som regel till små bemenskapsvaror.
whisky mindre än
lopp. Exempelvis
utgör tullen för en liter amerikansk
1 kr och för vin i genomsnitt ca 1:50 kr per liter. Tullen för tobaksvaror

procent,

är högre och kan för en limpa cigaretter beräknas till ca 40 kr. Det bör
för butiksinnehasåledes inte medföra allt for negativa konsekvenser
vama om
skapsvaror
systemet
slår därför

en regel som innebär att det endast är gemeni butikerna.
får
Detta skapar också en enkelhet i
säljas
som
förUtredningen
bör underlättas.
och kontrollmöjlighetema
det införs

att en sådan regel skall införas
4.6.

i en ny lag om exportbutiker,

se avsnitt
I tullagen

finns regler om avgifter för innehaoch tullförordningen
skall innehavare
78
§ tullförordningen
Enligt
exportbutiker.
varna av
Tullverket
till
avgift
betala
årlig
på flygplats
om
en
av exportbutik
hade
75 000 kr för en butik som under närmast föregående kalenderår
kronor. För att kompensera inneav minst 10 miljoner
en omsättning
de
för
legala möjligheterna
havama
exportbutikerna
att sälja
att
av
det skätull
försvinner,
utredningen
icke-gemenskapsvaror
utan
anser
att denna avgift tas bort. Enligt uppgift
inbringade avgiften 1 125 000 kr år 1997.

ligt

från

Generaltullstyrelsen
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En avdragsregel

för

För exportbutikema
sikte

exportbutiker

med kvantitativa

förslag

begränsningar

som skatteupplag behövs en avdragsregel som tar
syftet med butikerna.
Efter den 30 juni 1999 är
varor skall kunna säljas till resenärer till tredje land.

på det specifika

syftet att skattefria
En sådan regel bör utformas

så att en upplagshavare,
som bedriver
i en exportbutik,
får göra avdrag för skatt
varor som
levererats
till resenär som kan uppvisa en färdhandling
för resa till
plats utanför EG:s punktskatteområde.
sin verksamhet

Om denna försäljning

får ske utan begränsningar finns det dock risk
ber tredjelandsresenärer
att bistå dem med en lämplig

att EU-resenärer
ranson. Chansen

tjänst

att EU-resenären

är också

praktiken

hittar någon som är villig att stå till
För
stor.
att systemet skall kunna fungera i
det därför finnas några kvantitativa
begränsningar
i

sannolikt

måste

avdragsreglerna.

En obegränsad
försäljning
till tredjelandsresenärer
kan rent faktiskt
innebära att taxfreeförsäljningen
skulle ske även till
resanden inom unionen. Vidare torde flertalet länder,
om inte samtliga,

tillämpa
importrestriktioner
för i vart fall alkoholoch tobaksvaror.
Även detta faktum talar för att försäljningen
bör begränsas.
De begränsningar
beträffansom i dag finns i 45 § tullförordningen
de resenärer inom EU bör därför gälla som en gräns för avdragsrätten
enligt

alkohol-

och tobaksskattelagama

men nu avse resande till tredje
i den nya lagen om exportbutiker.
Dessa begränsningar
är för alkohol en liter spritdryck
eller två liter
starkvin, två liter vin och två liter starköl och för tobak 200 cigaretter
land. Själva begränsningen

eller

100 cigariller

eller

förs

50 cigarrer

eller

250 gram röktobak
eller en
av dessa tobaksvaror.
Vidare bör från 45 § tullförordningen
till den nya lagen om exportbutiker
också föras över den begränsning
till
som gäller försäljning
resenärer till Norge, nämligen att inte större mängder får säljas än vad
tullfritt
till det landet.
som den resande får föra

proportionell

4 18-5688

blandning
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4.3

till

Förslag

ändringar

mervärdesskattens

för proviantering

Skattefriheten

i 3 kap. 30 c § ML upphävs.
till att även avse leveombord på fartyg
för försäljning

Bestämmelsen

förslag:

Utredningens

på

område

användas

rans av varor som skall
eller flygplan i EU-trafik.

utvidgas

och lagen om frihet från skatt vid import
lagen om exportbutiker.
den
föreslagna
med anledning av
ombord
på fartygsresor
i ML för försäljning
Begränsningama
görs i ML

Justeringar

mellan

Sverige

och Norge

kopplas till den föreslagna

lagen om pro-

och luftfartyg.

av fartyg

viantering

ombord

Försäljningar

för hur
begränsningar
30 c § ML finns vissa kvantitativa
Eftersom
inom
EU.
ombord vid resor
mycket som får säljas skattefritt
upphör efter den 30 juni 1999 skall beförsäljningen
den skattefria
I 3 kap.

Ändringen kräver

upphävas.

stämmelsen
och 12

följdändringar

i 10 kap.

11

ML.
i exportbutik

Försäljning

i en ny lag
av avsnitt 4.2.3 och 4.6 föreslår utredningen
skall
få omfatta
endast
i
exportbutiker
att försäljning
om exportbutiker
Eftersom
till tredjelandsresenärer.
för försäljning
gemenskapsvaror
gäller att skatt måste betalas
detta innebär att varorna måste förtullas
Som framgår

om frihet
om inte undantag görs i lagen 1994:1551
exportbutikema
försvåra
för
inte
För
att ha
import.
att
nämnda
så
lag
i
varor i sina butiker bör en ändring göras

vid förtullningen
från

skatt

vid

importerade

medges vid import av varor som förs
att frihet från mervärdesskatt
Det kan i detta
till eller som försäljs i en exportbutik.
för försäljning
punktproblem inte uppstår
sammanhang nämnas att motsvarande
skall vara godkända
av exportbutiker
punktskattepliktiga
kan importera
och därmed
upplagshavare
varor
i exportbutiker
utan att skatt tas ut vid själva importen. Att försäljning
bör framgå klart
skall ske mervärdesskattefritt
till tredjelandsresenärer
skattesidan

eftersom

av ML.

Utredningen

stycket

6 ML

innehavama

föreslår

i enlighet

en justering av 5 kap. 9 § första
Av den nya lagen om exportbutiker

därför

härmed.
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framgår att Försäljningen
vissa angivna kvantiteter.
T axfreeförsäljningen

är begränsad

till

vissa varor

och

till tredjelandsresenärer

Taxfreeförsäljningen
2.4.4

i exportbutik

förslag

till

bosatta

resenärer

är i dag EG-reglerad.

i tredje

land

se avsnitt

Särregleringen

i 5 kap. 9 § andra stycket
Åland grundar sig
en nor1980 SÖ 1980:81, senast änd-

ML för personer bosatta i Norge och
disk överenskommelse
av den 26 mars
rad genom SÖ 1988:34
melom beskattning av resgods i resetrafiken
lan Danmark,
Finland, Norge och Sverige samt om skattefri försäljning
till den som är bosatt i ett annat nordiskt land. Överenskommelsen
går
ut på att skattefri
land endast skall

försäljning

till den som är bosatt i ett annat nordiskt
ske om det visas att skatt betalas i hemlandet.
Utredningen
anser att det finns skäl att kontakter tas med berörda länder för att undersöka lämpligheten
av att bibehålla denna särreglering.
kunna

Proviantering

Enligt

vad utredningen

proviantering

erfarit

fartyg

problem

av
för skeppshandeln.

skrivelse

till

har nuvarande

och

flygplan
Sveriges

mervärdesskatteregler

för

inneburit

stora tillämpningsSkeppshandlareförbund
har i en

Finansdepartementet
den 11 april 1996 framhållit
att det
svårt för att inte säga nästan omöjligt
för skeppshandlare
att
vid beställning
den
skall
användas
för
bruk
ombord
veta
av en vara
om
och därmed levereras mervärdesskattefritt
eller för skattepliktig
omär mycket

sättning

ombord

och därmed

konsekvenserna

uppges
ka mineralvatten

levereras

bli särskilt

mot

exempelvis

betalning,

som mot betalning

flyger

i fartygets

i fartygets
butiker

I vissa fall
då en flasrestaurang

och kiosker.

15.4 och 15.7 regler som undantar
Skattefriheten
omfattar leverans av va-

från beskattning.

ror avsedda som bränsle
vänds on the high seas
fordran

besvärande,

kan säljas mervärdesskattefritt

men skall säljas med mervärdesskatt
I sjätte direktivet
finns i artikel

proviantering

med mervärdesskatt.

eller
utanför

dels för

proviantering

dels för

territorialgränsen

luftfartyg

på huvudsakligen

fartyg som anför passagerarbe-

som används av flygföretag
utrikes trafik.

Medlemsstaterna

har rätt att inskränka
undantaget avseende fartyg
till dess att gemenskapsregler
antagits som specificerar
tillämpningsområdet för och de praktiska arrangemangen
kring undantaget.
Direktivets

bestämmelser

har i Sverige

tillämpats så att med varor
avsetts varor som skall användas för
bruk eller skattefri
försäljning
ombord på fartyg eller flygplan.
En utvidgning
undantagsregeln
för
till
proviantering
av
att avse även varor
avsedda

för proviantering

endast
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strider mot
ombord
försäljning
varuhandeln.
kan ifrågaDet
led
i
varje
principen om beskattning
av
infördes
sättas om detta varit avsikten när undantaget för proviantering
i sjätte direktivet.
Ett generellt undantag för leveranser
av varor som skall användas
som

skall

för bruk eller

ombord

försäljning

emellertid

skulle

skattepliktig

för

användas

lösa

kunna

på fartyg

och flygplan

de tillämpningsproblem

pekat på och som utredningen
kommer med all sannolikhet
Problemen

Skeppshandlareförbund
fått bekräftade.
efter den 30 juni

flyg

andra EU-länder

till

är till

1999 då den skattepliktiga

stora delar
ombord.

försäljningen

i utrikes

trafik

Sveriges

som
under hand har
att accentueras
fartyg och

att utökas med ett varusortiment
som
för konmed det som kan säljas skattefritt

kommer

identiskt

för dem som levererar varor
att - med hänsyn till meltill flyget
skattefritt
lanlandningar
m.m. - skilja ut de varor som skall levereras
och de varor
på linjer i tredjelandstrafik
och konsumtion
för försäljning
förför skattepliktig
användas
de
skall
därför
skall
beskattas
att
som
EU-trafik.
i
linjer
på
säljning
lagMot bakgrund av de tillämpningsproblem
som den nuvarande
sumtion

Det främsta

kommer

sannolikt

problemet

bli svårigheten

leder till redan i dag och i än högre grad kan förmodas leda
stiftningen
avskaffas
väljer utredningen
att lägga fram ett
till när taxfreehandeln
Ett undantag av detta
förslag om generellt undantag för proviantering.
i direktivet
inte mot ordalydelsen
slag strider visserligen
men kan ändå
en på sikt
att klarhet
Den bör dock kunna
Av betydelse för frågan är också hur de
skapas på gemenskapsnivå.
med kommer att tillämpa
länder som svensk skeppshandel konkurrerar
har en striktare tolkning
Sverige
avseende.
Om
i nu aktuellt
direktivet
än exempelvis Finland innebär det att svensk skeppshandel kommer i

anses principiellt
hållbar lösning.

konkurrensunderläge

tveksamt.

i förhållande

har en vidsträcktare
danska skeppshandeln

Sverige
den

samsyn
utredningen

EU-nivå

Sannolikt

torde

till

är detta därför inte
godtas i avvaktan

de finska

leverantörerna.

Om

än exempelvis Danmark kommer
En
konkurrensunderläge.
i motsvarande
vad
Enligt
således på sikt vara nödvändig.

tolkning

hanteringen
den skattemässiga
av provislutliga
i
höst.
Den
diskussioner
inom
EU
föremål
för
bli
att
hållas
därför
måste
fråga
öppen.
lösningen på denna
I 5 kap. 9 § sista stycket ML finns i dag en bestämmelse
som inneerfarit

kommer

antering

från kiosk eller
levereras för försäljning
bär att om en gemenskapsvara
ombord på fartyg på linjer mellan Sverige
försäljningsställe
liknande
och Norge och leveransen
görs till fartyget, skall omsättningen
anses
utomlands
endast om varan består av spritdrycker,
som en omsättning
parfymer, kosmetiska
preparat, toalettmevin, starköl, öl, tobaksvaror,
Med andra ord kan skattefri
eller konfektyrvaror.
del eller choklad-
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försäljning

på resor mellan
Bestämmelserna

omfattning.

Sverige

och Norge

endast

förslag

ske i begränsad

härrör

från den numer upphävda förordi vissa fall vid utförsel, som i sin
om mervärdesskatt
tur baseras på artikel 3 i den nordiska provianteringsöverenskommelkan ses som en sätt att beskattningsvägen
reglera
sen. Bestämmelsen

ningen 1968:591

införselbegränsningama.
Lämpligheten
av den valda metoden kan ifrågasättas. Enligt utredningens
bör det i samband med att
uppfattning
den nordiska
provianteringsöverenskommelsen
omförhandlas
kunna
övervägas
komplicerade
att slopa detta tämligen
regelsystem
se exempel,

avsnitt

2.4.5

För den händelse

och eventuellt

man finner

ersätta

att reglerna

det med annan reglering.
vara kvar bör fråtill och från Åland närmare

ändå skall

färjetrafiken
gan om kioskförsäljningen
övervägas jfr prop. 1996/97:81
s. 19. I avvaktan
ningstagande

bör bestämmelsen

lämpligen

lagen

om proviantering
av fartyg
i 7 kap. 5 § ML.
följdändring

Är reglerna

4.4

på ett sådant ställkopplas till den föreslagna

och luftfartyg.

klara,

enkla

Samtidigt

och lätta

krävs

en

att

tillämpa
I det tidigare

nämnda

pressmeddelandet
från kommissionen
sägs att det
efter
gäller
den
30
juni
1999
klart,
enkelt
och lätt
är
som
Av utredningens
beskrivningar
att tillämpa.
vilka
regler
av
som komför
gälla
såväl
punktskatter
framgår att
mer att
som för mervärdesskatt
detta verkligen
kan ifrågasättas. Frågan om hur situationen
skulle se ut

skattesystem

när taxfreehandeln
för

några

upphörde

närmare

har med all sannolikhet

inte varit

föremål

överväganden

när t.ex. cirkulationsdirektivet
togs
fram. Klart är dock att de svårigheter som kan föreligga för de aktörer
EU-nivå. Det får hållas för troligt diskussom berörs måste hanteras
sionerna kring beskattningen
ombord på fartyg och
av försäljningen

kommer att fortsätta. Möjligen
luftfartyg
är också kommissionen
mer
benägen att aktivt delta i ett sådant förändringsarbete
när väl slopandet
är ett faktum. Detsamma kan gälla för rederier,
av taxfreeförsäljningen
flygbolag och andra berörda aktörer.

Utredningen

kan för sin del bara konstatera

och
att kommissionen
frågan och försöka finna
att diskutera
lösningar som tillfredsställer
kraven på enkelhet och som samtidigt inte
strider mot principerna för den inre marknaden.
medlemsländerna

bör fortsätta
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Åtgärder

4.5

kan

som

taxfreeforsäljningen

upphör

skeppshandlare

för svenska

kan få mycket

negativa

och deras motsvarighet

som de svenska punktskattema
staters. För exempelvis en liter

för

m.fl.

skeppshandlare
Att

underlätta

konsekvenser

flygsidan

efter-

än andra medlemssprit är den svenska skat-

högre

är väsentligt

40-procentig

ten 200 kr. I Tyskland är den runt 50 kr och i Spanien runt 25 kr. Det är
punktskatter.
bara Finland som har någorlunda jämförbara
egentligen
därför högst troligt
att varor som skall säljas ombord i
Det förefaller
i Sverige. För de
kommer
att provianteras
mycket liten utsträckning
dock situatiosom betjänar Östersjötrafiken kommer
att bli i stort sett densamma i och med att färjerederinen fönnodligen
lägga om sina rutter så att resorna blir tredjelandskan
förutsättas
ema

skeppshandlare

resor.
En möjlig

i
åtgärd för dem som på detta sätt drabbas av skillnaderna
att utse skatterepresenpunktskatter
är att använda sig av möjligheten
regleras i artikel 17
medlemsländer.
Dessa
i
andra
representanter
tanter
får utses av den avsändande
Skatterepresentant
i cirkulationsdirektivet.
måste vara etablerad i destinadär.
godkänd av skattemyndighetema

och skatterepresentant

upplagshavaren

och vara
ställe
i upplagshavarens

tionsmedlemsstaten
Han skall

på de villkor
lemsstaten.
lemsstaten

regleras

garantera betalningen
av punktskatt
destinationsmedi
skattemyndighetema
bestäms
av
som
i destinationsmedskall han betala punktskatten
Vidare
tobaksskattelagarna
och
I alkoholnär varorna mottagits.

skatterepresentanten

i 14 § respektive

15

av upplagshavakan,
medlemsland.
Varorna
i
Skatterepresentant
ett
annat
re, utse en
skattskyldigobeskattade
och
sändas
åtföljda av ett ledsagardokument,
och det
heten inträder när varorna tas emot i det andra medlemslandet
En svensk

skeppshandlare

medlemslandets

skatt kommer

kan således,

i egenskap

att gälla.

etablerar ett samarEn annan möjlig åtgärd är att skeppshandlaren
medlemsland.
Enligt
i
bete med en registrerad varumottagare
ett annat
inom
får en registrerad varumottagare
artikel 16 i cirkulationsdirektivet
ta emot punktskattebelagda
varor från
ramen för sin affärsverksamhet
enligt reglerna om uppskov. Han får däremot varandra medlemsstater
ken förvara eller avsända sådana varor. Även för den registrerade vainträder skattskyldigheten
när varorna tas emot. Registrerumottagaren
rade varumottagare

respektive

Skeppshandlaren
sentant

regleras

i alkohol-

och tobaksskattelagarna

i 12 §

13

sända varor

kan på samma sätt som gäller för en skatterepretill en remed ett ledsagardokument
tillsammans
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gistrerad

varumottagare
skatt kommer att gälla.

Reglerna

registrerad.
dantagsvis

för

i ett annat medlemsland

förslag

och det landets punkt-

den oregistrerade

liknar dem för en
varumottagaren
Oregistrerad
endast mera unvarumottagare
en
antas ta emot varor torde han inte vara av intresse i nu aktuEftersom

ella fall.
Slutsatsen

blir att det finns möjligheter
för skeppshandlama
och de
provianterar
luftfartyg
från
Sverige
sända
att
som
varor till ett annat
medlemsland
på ett sätt som gör att det andra medlemslandets
punktskatt kommer
att tas ut. Cirkulationsdirektivet
innehåller
i sig inga
regler som hindrar att varorna transporteras
med samma fartyg eller
luftfartyg
sedan
använder
ombord
för försäljning.
De nu
som
varorna
berörda aktörerna bör dock undersöka vilka regler
som gäller i de länder där man har anledning att utse en skatterepresentant
eller etablera
ett samarbete

4.6

med en registrerad

Förslag

Utredningens

till

varumottagare.

ny lag om

exportbutiker

förslag:

En ny lag om exportbutiker
införs. Den nya
tillstånd
inrätta
exportbutik
och
att
om
en
vilka varor som får säljas i butiken. Den
lagen
ersätter motsvanya
rande regler som i dag finns i tullagstiftningen.

lagen skall

reglera

frågan

Utredningen
har i avsnitt 4.2.3 föreslagit att endast obeskattade
gemenskapsvaror
skall få säljas i exportbutikema.
I och med detta kommer
verksamheten
i exportbutikema
inte att ha någon anknytning till tullagstiñningen.
Det finns därför inte heller någon anledning att ha kvar
några regler om exportbutikema
i den lagstiftningen.
I stället
ut-

anser
att frågan om tillstånd
att inrätta exportbutiker
och vad som
skall få säljas där bör regleras i en särskild lag. Förslaget får också till
följd att bestämmelsen
i 45 § tullförordningen
kan upphävas.
I dag är det regeringen som ger tillstånd till att inrätta exportbutiker.
Denna tillståndsgivning
är i huvudsak
art och en
av näringspolitisk
central myndighet
bör avgöra var det i landet är lämpligt att låta sådana
butiker finnas. Utredningen
anser att regeringen även i fortsättningen

redningen

är mest lämpad

att svara för dessa tillstånd.
har på senare tid meddelat tillstånd
till flygplatshållaDetta
framstår
den
naturliga lösningen och den bör regleras i
ren.
som
lag. Utredningen
föreslår således att ett tillstånd
till att inrätta exportbutiker skall ges till flygplatshållaren.
Det betyder inte att det är flyg-

Regeringen

103

104 Utredningens
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förslag

i butiken
själva verksamheten
utan
som måste bedriva
upphandling.
kan t.ex. upplåtas efter en offentlig
inrättas
Enligt nuvarande lydelse av 45 § tullagen får exportbutiker
någon
särskilda
skäl,
på
finns
flygplats
annan
men även, om det

platshållaren

verksamheten

finns på en anfinns bara ett fall där en exportbutik
i Malmö. Utredningen
flygpassagerarterminal
SAS
och
det
plats
är
nan
skulle inrättas
kan för sin del inte se några skäl till varför exportbutiker
Med
lufttrafik.
internationell
med
flygplatser
någon annanstans än på

plats. I praktiken

får det anses mindre troligt att de
som gäller på flygplatserna
inte också lämnar landet. Att tillåta
varor som köpts i en exportbutik
leda till betydande konandra platser bör rimligen
sådana butiker

de rutiner

saknas därför möjligI den nya lagen om exportbutiker
på annan plats än flygplats. Beträffande
heten att inrätta exportbutiker
flygplats.
i Malmö är den klassad som internationell
SAS flygterminal
löper emellertid
till exportbutiker
ut den 30 juni
Samtliga tillstånd

trollproblem.

således regeringen

1999. Det blir

som får bedöma

om den terminalen

skall få ha en exportbutik.
skall bedrivas av en godkänd uppi en exportbutik
lagshavare. Om denne inte sköter sin verksamhet på ett tillfredsställanåterkallas.
Detta sker i enlighet med punktde sätt kan godkännandet
det
tillstånd som ges enligt den föinte
skattelagama
men inverkar

även fortsättningsvis
Verksamheten

förutsätter
Utredningen
att flygplatslagen om exportbutiker.
verkbedriva
skall
med
de
avtalen
vid utformningen
som
av
avtalen med att ett godkännande som upplagshavasamheten, villkorar
re kommer att erhållas och att avtalet upphör att gälla om godkännan-

reslagna
hållama,

det återkallas.
finns vissa begränsningar när det gäller vilka
För resenärer med bestämmelseexportbutik.
i
får
säljas
en
varor som
restriktiovissa kvantitativa
dessutom
tullområde
gäller
inom
EG:s
ort
bl.a.
parfyoch
tobaksvaror,
är, förutom alkoholner. Varusortimentet
I 45 § tullförordningen

alltså sådana varor som enligt äldre punktskatmed s.k. lyxskatt. Utredningen
anser sig inte ha
skall
få finnas i butianledning att överväga om det varusortiment
som
förs
tullförordningen
från
nuvarande
reglerna
De
kerna bör förändras.
till
resande
I fråga om
därför över till den nya lagen om exportbutiker.

mer och chokladvaror,
telagar varit belagda

tredje

land

ningar.

står det medlemsstaterna

Enligt

fande försäljningar

däribland

finns

tullförordningen

Åland

till
och

fritt att föreskriva
om begränsbeträfi dag endast begränsningar

som skall till länder inom tullområdet
föreslår
Norge
se nedan. Utredningen

resenärer
till

bör motsvara vad som i dag gäller för reseatt kvantitetema
inom EU. Skälen till detta förslag finns annärer med bestämmelseort
bör göras genom att de kvangivna i avsnitt 4.2.3. En viss modifiering
för parfymer och luktvatten tas bort.
titativa begränsningarna
emellertid
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Utredningens

i tullförordningen

Begränsningen
bestämmelseort
får tullfritt

i Norge

införa

dit

striktioner

för

försäljning

förslag

till

resande med
att avse inte större mängder än vad resande
grundas med vissa justeringar
på särskilda
rei nordiskt samförstånd
i början av 1960-talet för
till

som antogs
till den som avreser till Danmark,
försäljning
Finland eller Norge se
1962:140.
I
kan
sammanhanget
noteras den särskilda överensprop.
SÖ
kommelsen
1980:81, senast ändrad genom SÖ 1988:34
mellan
Danmark,
Finland, Norge och Sverige om skattefri försäljning
på flyg-

plats i dessa länder.

Enligt överenskommelsen
gäller att på flygplats får
bosatt
i
länderna
något
skattefritt
är
säljas endast
som
av
alkoholhaltiga
drycker, tobaksvaror,
choklad- och konfektyrvaror,
par-

till

resande

fymer,

kosmetiska

preparat och toalettmedel
kan ifrågasättas
om det finns skäl att upprätthålla
reglering som i dag endast gäller i förhållande
till Norge.
Det

4.7

till

Förslag

och

fartyg
4.7.1

Nordiska
bör

ny

lag

om

denna

proviantering

sär-

av

luftfartyg

provianteringsöverenskommelsen

sägas upp

Utredningens

förslag:

Sverige

bör säga upp den nordiska

provi-

anteringsöverenskommelsen.
Vissa

begränsningar

enskommelsen

i förhållande

förs över till

till Norge som följer av överden nya lagen om proviantering
av far-

tyg och luftfartyg.

Som framgår

i stort sett bara
av avsnitt 3.7 reglerar överenskommelsen
obeskattade
servering
säger den enav
varor. Beträffande
dast att provianteringen
inte får ske av obeskattade
tobaksvaror
och
cigarettpapper.
Eftersom
någon försäljning
obeskattade
inte
av
varor

försäljning

får ske i trafiken

mellan

de tre länder

som ingår i EU måste överensha
spelat ut sin roll efter den 30 juni
anses
1999. Detta gäller i vart fall i förhållandet
mellan dessa tre länder. Som
framgår av avsnitt 3.7 har Finland redan frångått överenskommelsen.
Från dansk sida anser man att överenskommelsen
gäller i dag men har
också framfört
önskemål
länderna
skall
diskutera
vad som skall
om att
Även Danmark
gälla efter taxfreeförsäljningens
avskaffande.
synes
således anse att överenskommelsen
inte gäller efter den 30 juni 1999.
kommelsen

i praktiken
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Det är också

utredningens

att i vart fall de regler som
inte har någon giltighet efter nämnda da-

bedömning

ombord
gäller försäljningen
får anses ha spelat ut sin roll och Sverige bör
tum. Överenskommelsen
därför säga upp den. Det kan finnas anledning för de berörda länderna

att komma överens om utbyte av upplysningar
m.m. som kan underkan
ske
exempelvis
Detta
lätta kontrollen
genom
av verksamheten.
avtal anser sig utavtal. Utformningen
bilaterala
av sådana eventuella
redningen dock inte ha anledning att lämna några förslag om.
inte beslutet inom EU att
överenskommelsen
är överspelade.
som
av
skäl att inte säga upp överenskomDetta medför dock inte tillräckliga
med Norge inledas för att se
melsen. I stället bör även förhandlingar
det däremot

När

gäller

Norge

föranleder

följer

de begränsningar

vad som kan
I avvaktan
regler som bör gälla i framtiden.
fortsätta
bör
dock
Sverige
förhandlingar
dessa
att i prakut av
till
hålla sig till överenskommelsen
när det gäller fartygstrafiken

över vilka
komma
tiken

lämnar

Utredningen

Norge.

det är mycket

Eftersom

därför

begränsningar

överenskommelsens

speciella

förslag
även gäller

särlösningar
mellan

lag

En ny

om

och det är osäkert vad
bör dessa begräns-

länderna

som skall gälla efter förhandlingar
i den nya lagen om proviantering
ningar föras
tyg-

4.7.2

regler som medför att
efter den 30 juni 1999.

proviantering

av fartyg

bör

och luftfar-

införas

En ny lag om proviantering
av fartyg och
nuvarande
provianteringsförordden
ersätter
ningen. I den nya lagen anges bl.a. under vilka förutsättningar
som
eller varor som
tullen får medge att obeskattade
gemenskapsvaror

Utredningens

förslag:

införs

luftfartyg

och

och vilka särskilda krav på
får provianteras
inte är gemenskapsvaror
den
skall
ställas
på
redovisning
som har varorna ombord. Vidasom
vissa
regler
i
provianteringslagen
som tar sikte på speciella
re ges
mellan Sverige och Norge.
situationer
kring fartygslinjer

Av
av provianteringsförordningen.
en genomgång
innehåller
regler av olika slag.
genomgången
framgår att förordningen
Den innehåller
t.ex. regler om vad som får tas ombord i obeskattat
I avsnitt

skick,

2.6 finns

tillståndsregler,

överklaganderegler

regler. En stor del av dessa bestämmelser
karaktär att de bör ges i lag.
Flertalet
ras över till

men också rena ordningsär av en sådan ingripande

bör därför fösom finns i förordningen
av de bestämmelser
och
luftfartyg.
Det gäller
fartyg
proviantering
lag
av
en
om
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Utredningens förslag

vad som får provianteras
och av vem, vem som skall ge tillstånd
till
och hur kontrollen
provianteringen
skall vara utformad.
Vidare när tillstånd får återkallas och regler för överklagande
av beslut m.m.
för förslaget till den nya lagen är att den nordiska
En utgångspunkt
provianteringsöverenskommelsen
skall sägas upp. Detta innebär att de
nuvarande reglerna som tar sikte på särskilda rutter mellan Sverige och
Danmark

inte förs över till

den nya lagen. Däremot återfinns den besom gäller vissa korta rutter mellan Sverige och Norge i den
nya lagen och, som framgår av avsnitt 4.3, även en regel om mervärför fartygslinjer
desbeskattning
mellan dessa båda länder kopplad till
stämmelse

Som framgår

ML.

avdrag
av avsnitt 4.2.1 kommer en upplagshavares
tillstånd till proviantering.
att kopplas till att tullen medgivit
En viktig
anledning att införa regler om sådana tillstånd är således att stärka den
fiskala

kontrollen

4.7.3

över provianteringen.

Generella

Utredningens

för

förutsättningar

förslag:

Proviantering

proviantering

med

obeskattade

gemenvid resa till plats utanför EG:s
skatteområde
och för förbrukning
ombord vid resa till utländsk ort.
När det gäller mervärdesskatt
får proviantering
av obeskattade
gedock även få ske för försäljning vid resa till plats inmenskapsvaror

skapsvaror

skall få ske för försäljning

om EG:s skatteområde.
med obeskattade
Proviantering
inte är gemenskapsvaror
ombord

Reglerna

vid resa till

plats utanför

för proviantering

lighetema

till

gemenskapsvaror

skall få ske för försäljning

försäljning

skall

och varor som
och förbrukning

EG:s tullområde.

spegla de skatte-

och förbrukning

ombord

och tullrättsliga

möj-

av obeskattade

varor

eller icke-gemenskapsvaror.

juni

När det gäller

obeskattade

1999 skilja

på försäljning

försäljningen
resa till
ningsvis

upphör

tredje

land.

gemenskapsvaror
och förbrukning

måste man efter den 30
ombord. Den skattefria

när det gäller

Förbrukning

resor inom EU men kvarstår vid
ombord kommer dock även fortsätt-

att kunna ske med obeskattade varor. Således får när det gäller
endast ske om resan sker
varor som skall säljas ombord proviantering
till plats utanför EG:s skatteområde.
Som framgår av avsnitt 4.3 föreslår dock

utredningen

försäljning

ombord,

ning ombord
ort.

gäller

alltså även den som avser
att all proviantering,
skall kunna ske utan mervärdesskatt.
För förbrukendast kravet

på att resan skall

ske till

en utländsk
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bör gälla att sådana får provianteras
Detta oavsett
plats utanför EG:s tullområde.

För icke-gemenskapsvaror

dast om resan sker till
varorna är avsedda för försäljning

resor gäller
bör
Detta

på EU-intema

ombord

tullfria.

ror som är
gemenskapsvaror

proviantering

Vilka

4.7.4

visserligen
dock

inte

och

fartyg

till

om tullfrihet

luftfartyg

obeskattade

proviantera

att den kan ske med vaske genom
att ickeden möjlighet

får tas ombord utan genom
som regleras i lagen 1994:1547
1994:1605
m.m.
om tullfrihet

förordningen

om
För förbrukning

förbrukning.

eller

en-

som

skall

tullfri

m.m.

och

få

och

alkoholdrycker

tobaksvaror

vissa fartyg

nuvarande

begränsningarna

får proviantera

obeskattade

De

förslag:

Utredningens

och luftfartyg

att endast
alkoholdryck-

behålls till stora delar i den nya lagen. Dock skall
er och tobaksvaror
tillåtas för fartyg i yrkesmässig trafik, utom
endast provianteringen

fiskefartyg,

och inte som i dag kunna ske till fritidsfartyg.
fartyg och luftfartyg
av försvarsmaktens

skall

Provianteringen

regleras direkt

Proviantering

i lagen.

får enligt

ske endast till:

8 § provianteringsförordningen

0

och tobaksvaror

alkoholdrycker

av obeskattade

5 700
som överstiger
som har en högsta tillåtna startvikt
och som är destinerat till utländsk flygplats för att lämna
eller hämta passagerare eller last,
inte understiger 75 som skall avgå
fritidsfartyg
vars bruttodräktighet

luftfartyg

kilogram

0

hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge,
och vars bruttodräktighet
är
annat
som inte är fiskefartyg
hämta
lämna
eller
utländsk
hamn
för
minst 75 som skall anlöpa
att
passagerare eller last, eller som skall företa kryssning i mer avlägs-

till utländsk
0

fartyg

na farvatten

Enligt

som turistfartyg.

förordningen
med

enlighet

får dessutom

särskilda

av dessa varor ske, i
fartyg som disponeras av

proviantering
till

bestämmelser,

Försvarsmakten.
Med

gäller

tanke
obeskattade

som alltid
och tobaksvaror

för skattefusk

alkoholdrycker

av viss storlek
Enligt utredningens

och luftfartyg
na varor.

den risk

komma

bör endast

i fråga för proviantering

bedömning

finns

när det

föreligger

inte anledning

fartyg

av sådaatt från-
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Utredningens

gå de begränsningar
skattefusk

är dock

i detta

förslag

hänseende

som gäller i dag. Risken för
skäl att göra en förändring mot dagens regler
så
inte bör få proviantera de nu aktuella varorna obe-

sätt att fritidsfartyg
skattade. Enligt utredningens
till fartyg

proviantering

Försvarsmaktens

Att
skattade

alkoholdrycker

lagen. För dessa fartyg

mening är det rimligt att begränsa denna
i yrkesmässig trafik.
går
som
fartyg och luftfartyg
skall få proviantera
obeoch tobaksvaror

bör framgå

synes några begränsningar

direkt

till

av den nya
viss storlek inte

vara nödvändig.

Tillstånd

4.7.5

Utredningens

förslag:

till

proviantering

Tillstånd

den som bedriver verksamheten
med hänsyn till sina ekonomiska
i övrigt

bör meddelas

till

proviantering

på fartyget

meddelas

eller luftfartyget

förhållanden

sådant tillstånd.

skall

Tillstånd

om han
och omständigheterna
skall

meddelas

för

viss tid eller för varje tillfälle

sker.
som proviantering
skall
inte medges i större omfattning
Proviantering
än vad som är
skäligt med hänsyn till resans art och varaktighet
samt det antal personer som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet.
Tillstånd
till proviantering
meddelas av tullmyndigheten.

Även

vid
om försäljning
av obeskattade
varor inte skall förekomma
inom
kommer
det
EU
ändå
avsevärda
obeskatmängder
resor
av vara
tade varor som tas ombord för förbrukning
ombord. Vid resor till tredje
land tillkommer
Det är således klart att det måste
varor för försäljning.
ställas

stora krav på den som på detta sätt får hantera obeskattade vaDen
är i mycket att jämställa
ror.
som får ett tillstånd till proviantering
med den som är upplagshavare
enligt alkohol- och tobaksskattelagama.
I dessa lagar finns ett krav på att endast den, som med hänsyn till sina
ekonomiska

förhållanden

och omständigheterna

i övrigt

är lämplig,

får

godkännas

Samma krav bör gälla för den som
som upplagshavare.
skall ges tillstånd till proviantering.
Tillstånd
till proviantering
bör kunna vara av mer permanent art eller gälla endast för varje proviantering.
Det skulle bli en mycket omfattande

hantering

jetrafik

skulle

andra
hamnar,
för

fall,

ett rederi som bedriver reguljär färom exempelvis
behöva tillstånd
varje gäng som varor provianteras.
I
t.ex. lastfartyg
som endast enstaka gånger angör svenska

bara gäller varje proviantering
är det naturligt
att ett tillstånd
för viss tid och tillstånd
sig. Således bör både tillstånd
för varje
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förslag

Utredningens

Tillstånd

förekomma.

proviantering

för viss tid

bör endast

fråga för den som bedriver reguljär trafik eller liknande
bör inte få ske i större utsträckning
Provianteringen
bör,

Därför

liksom

i

än nödvändigt.

inte få ske i större

i dag, proviantering

komma

verksamhet.

omfattning

Hänän vad som är skäligt men hänsyn till resans art och varaktighet.
kan
medfölja
skall
också
till
hur
många
antas
tas
passagerare som
syn
transportmedlet.
i dag av tullmyndigheten.
Inte
och hamnar, vilket i sig ger större
talar för att tullen betill att upptäcka missförhållanden,
möjligheter
föreslår därför
håller denna funktion
även i den nya lagen. Utredningen
Tillstånd

till

tullens

minst

att tullen

meddelas

proviantering

närvaro

vid flygplatser

4.7.6

den nya lagen.

enligt

även skall vara tillståndsmyndighet

Tillsyn

Utredningens

skall

Tullmyndigheten

förslag:

den nya lagen.
Tillståndshavarens

bokföring

skall

Regeringen

Tillståndshavaren

skall

heten samt lämna

på tullmyndighetens
och övriga

bokföringshandlingar
tillträde

till

enligt

så att kontroll
var utformad
skall få bemyndiga
Gene-

är möjlig.
av verksamheten
raltullstyrelsen
att i samråd med Riksskatteverket
skall vara utformad.
skrifter om hur bokföringen
hålla

tillsyn

utöva

meddela

begäran

före-

tillhanda-

som rör verksamsom används i verksamhe-

handlingar

utrymmen

ten.

bör
bör vara tillståndsmyndighet
Av samma skäl som tullmyndigheten
enligt den nya lagen. För att kontrolden även vara tillsynsmyndighet
len skall kunna genomföras
sätt krävs att tillståndsett meningsfullt
så att kontrollen
är möjlig. Exempelvis
vad
finnas som gör det möjligt
bör en lagerbokföring
att kontrollera
ombord
vad
förbrukats
ombord
olika
tagits
på
platser
samt
som
som
ombord. De nämnare
och vad som eventuellt
har använts för försäljning
bör, efter
för hur denna bokföring
skall vara utformad
föreskrifterna

havarens

bokföring

är utformad

av regeringen,
råd med Riksskatteverket.

bemyndigande
Därutöver

möjlighet
skall
vänder

att

därför

krävs
rent

meddelas

för en fungerande
kontrollera
fysiskt

vara tvungen
i sin verksamhet.

av Generaltullstyrelsen

i sam-

har
att tullmyndigheten
verksamhet.
Tillståndshavaren

kontroll

att lämna tillträde

till

utrymmen

som han an-

SOU 1998:126

Utredningens förslag

Efter

förebild

i 3 kap. 6 a § LPP bör det i den nya lagen införas en
förfogar över och
om att en uppgift som en myndighet
för tillsynen skall tillhandahållas
tullmyndigheten
på begä-

bestämmelse
som behövs
ran.

Återkallelse

4.7.7

Utredningens

Ett tillstånd

forslag:

om förutsättningarna
om tillståndshavaren

av tillstånd
till

proviantering

får återkallas

för att meddela tillstånd
inte längre finns eller
använder varorna för andra ändamål än vad

som anges i tillståndet.
ståndshavarens
bokföring

Vidare

får tillståndet
återkallas
om tillinte är utformad
på ett tillfredsställande
vid kontrollen
sätt eller om han inte medverkar
av verksamheten.

Återkallelse

bör som regel bli aktuellt
vid tillstånd
av tillstånd
som
för viss tid, även om det inte kan uteslutas att det även kan förekomma när tillstånd getts för ett enstaka tillfälle.
bör vara att förutsättningarna
En första återkallelsegrund
för att

gäller

meddela

tillstånd

inte längre finns. Detta
innebär att tillståndet
skall
de
ekonomiska
förhållanden
och
i
omständigheterna
övom
rigt är sådana att tillstånd inte skulle ha medgivits.
Tillståndet
bör också återkallas om varorna används på annat sätt än
vad som gäller enligt tillståndet,
för
t.ex. om varor som provianterats
återkallas

förbrukning

ombord

säljs på en EU-intem
bör dock
resa. Härvid
deklarerat sin
ta hänsyn till om den som fått tillståndet
och vid inte allt för omfattande
vid enstaka tillförsäljning

tullmyndigheten

försäljning
fällen

bör återkallelse

försäljning
tering

skall

inte tillgripas.

sker bör tillståndet

Om däremot

återkallas

ske med beskattade

varor.

eftersom

Detsamma

en mer regelmässig
i dessa fall provian-

gäller vid omfattande

svinn.

Slutligen
kraven

bör

återkallelse

ske när tillståndshavaren
skall

inte

uppfyller

eller om han försöker
vara utformad
försvåra kontrollen
verksamheten.
Med
tanke
på de stora skattebeav
bör
återkallelse
lopp som kan belöpa
även komma i fråga
varorna
tillståndshavaren
inte
medverkar
vid
konskattemyndighetemas
om
troll.

på hur bokföringen

lll
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Överklagande

4.7.8

Övriga beslut

överklagas.

om att utföra kontroll
skall överklagas
till allmän

Beslut

förslag:

Utredningens

skall

inte få

förvaltnings-

domstol.
beslut och att från
ges rätt att överklaga
föra
det
allmännas
talan. Geuppgiften
att
ta över
skall föra det allmännas talan i Regeringsrätten.

Generaltullstyrelsen
tullmyndigheten

neraltullstyrelsen

Prövningstillstånd

skall

för överklagande

krävas

till

kammarrät-

ten.

beslut om proviantering
till Generaltullstyöverklagas
till
förekommer
beslut
kan
överklagas
regeringen.
Numera
vars
Vii mycket ringa utsträckning
ärenden
till
överklagas
regeringen.
att

För närvarande
relsen,

dare är det numera också i få fall som förvaltningsärenden
Enligt utredningens
klagas till allmän förvaltningsdomstol.
bör överklagande

enligt

den nya lagen om proviantering
inordnas i det
gäller. Överklagande skall således ske till

system som nu företrädesvis
allmän förvaltningsdomstol,

överklagas

till

gats också
återkallelse

part i målet
av tillstånd

inte överbedömning

dvs. i första

instans länsrätten. Om ett mål
är den myndighet
vars beslut har överklaeller
i kammarrätten.
Om ett mål om tillstånd
enligt den nya lagen förs i kammarrätten
är

kammarrätten

alltså tullmyndigheten

motpart.
enligt LPP får inte överklagas. En tullom skatterevision
beslut att kontrollera
enligt den nya lagen
myndighets
en verksamhet
bör
inte
heller
överklaga.
proviantering
att
om
Ett beslut

Förutom

tillståndshavaren

skall

också Generaltullstyrelsen

få över-

skall ha
klaga ett beslut om proviantering.
För att Generaltullstyrelsen
ärenden bör den få överta tullmynmöjlighet
att driva mer principiella
bör också var
dighetens uppgift att vara motpart. Generaltullstyrelsen
ärende
till
det allmännas företrädare
Regeringsrätten.
går
om ett
1994 infördes regler om
I samband med instansordningsreformen
Sådant tillstånd
får meddelas om
i kammarrätten.
prövningstillstånd
det är av vikt för ledningen
rättstillämpningen,
av
om anledning förekommer att ändra länsrättens beslut eller om det finns synnerliga skäl

Regler
att ändå pröva överklagandet.
finns i de materiella
författningama.
Krav

på prövningstillstånd

Utredningen

kan inte finna

om när prövningstillstånd

krävs

får numera betraktas som huvudregel.
anledning
att frångå denna huvud-

någon

Utredningens
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regel.

Prövningstillstånd

marrätten.

bör därför

krävas

vid överklagande

till

förslag

kam-
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Effekter

5

Utredningens

skapsvaror

att en klar rågång skapas mellan
För gemenskapsvaror
icke-gemenskapsvaror.
innebär

förslag
och

skattelagstiftningen

och

gemengäller

m.m.
ansvar för kontroll
och dessa varor är
tullagstiftningen
Den sammanblandning
av dessa bå-

Skattemyndigheten

gäller
icke-gemenskapsvaror
ansvarsområde.
tullmyndighetens
För

och exportsom i dag finns när det gäller provianteringen
ansvarsfördelningen
beträffande
och därmed också oklarheten
bör också kontrollen
Härigenom
bör försvinna.
myndigheterna

da regelverk
butiker
mellan

Även för de företag som bedriver verkunderlättas.
av verksamheten
innebära större klarhet och
bör förslagen
samhet kring proviantering
t.ex. redovisningen.
att obeskattade varor får tas ombord
till fusk. Mot detta står
öppnas en möjlighet
tillsynsregler
som föreslås i den nya lagen om
och luftfartyg.
Inte minst risken för att inte få
därmed

underlätta

Genom

ståndet

återkallat

perspektiv

bör

bör förslagen

verka

återhållande.

därför

Ur

inte medföra

på fartyg
dock

och luftfartyg

de tillstånds-

proviantering

och

av fartyg
eller få till-

ett tillstånd
ett brottsförebyggande

några

negativa

konsek-

venser.
Mycket

komi större utsträckning
talar för att fartyg och luftfartyg
i länder med lägre
varor avsedda för försäljning
mer att proviantera
den färjetrafrk
också
Detta gäller främst flygtrafiken
punktskatter.
men

på Östersjön
För fárjetrafiken
som går till Tyskland och Storbritannien.
rederierna
eftersom
bli i stort sett som i dag,
bör däremot situationen
kommer att anpassa sina rutter så att de blir att bemed all sannolikhet
i Finland och Sverige ligPunktskattema
trakta som tredjelandsresor.
går
ger också ungefär på samma nivå. De som provianterar fartyg som
luftfartyg
de
provianterar
Storbritannien
till Tyskland
och
samt
som
till dem som är
i förhållande
kommer dock att få konkurrensnackdelar
Detta är emellertid
i länder med lägre punktskatter.
en konhar
Sverige
utformade
och
inom
EU
hur
reglerna
är
att
av
av
medlemsländer.
flertalet
andra
betydligt högre punktskatter än
till proviskall ge tillstånd
Redan i dag gäller att tullmyndigheten

verksamma
sekvens

lagen om proviantering
Den föreslagna
av fartyg och luftfarför tullen. Lakostnader
medföra
ytterligare
några
inte
bör
därför
tyg
får en ny
förvaltningsdomstolama
de
allmänna
också
att
gen innebär
antering.
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måltyp.

Det är utredningens

mål kommer

uppkomma

bedömning att ett mycket begränsat antal
att prövas i domstol. Den eventuella merkostnad
som kan
bör därför kunna finansieras
genom omfördelning
av an-

slaget för de allmänna

förvaltningsdomstolama.

Förlaget till ny lag om
verksamheten
skall ligga på
att kontrollen
av
beskattningsmyndigheten
i stället for på tullmyndigheten.
Med tanke
på de fåtal butiker det rör sig om bör det ha endast marginella
effekter
på myndigheternas
kostnader.
Förslaget om att slopa den nuvarande
exportbutiker

innebär

för exportbutiker

avgiften

ordningen

1 miljon

har mycket

kr. Den kan dock

ringa finansiell

effekt,

i storleks-

att exportbutieffekt det har

uppvägas

genom
att sälja varor utan tull. Vilken
statens finanser är dock mycket svår att uppskatta. Vidare bör det
faktum att taxfreehandeln
slopas inom EU innebära en ökad försäljning
av punktskattepliktiga
varor i Sverige. Dessutom kommer den försäljkema

inte har möjlighet

ning som sker på EU-resor med Sverige som avgångsland att mervärdesbeskattas
i Sverige. Sammantaget
bör utredningens
förslag tillsamupphör innebära ökade inkomster
för
mans med att taxfreehandeln
staten.
För samtliga
effekter

dir

kommittéer

och särskilda

på regionalpolitiken

1992:50

och dir 1994:124.

kar inte förslagen

utredare

gäller

och jämställdhetspolitiken

dessa områden.

Enligt

utredningens

att förslagens
skall redovisas

uppfattning

påver-
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6

Författningskommentar

6.1

Förslaget
1994:

till

l 563

ändring

lag

om

om

tobaksskatt

i lagen

9§
toDen nya punkten 7 i första stycket innebär att den som förvärvat
baksvaror utan skatt på grund av att de skall användas för ett skattefritt
ändamål blir skattskyldig
om varorna används för ett annat ändamål.
Bestämmelsen
har en generell lydelse men kommer för tobaksskattens
varor efter tilloch luftfartyg,

endast att gälla den som provianterat
den nya lagen om proviantering
av fartyg

del för närvarande
stånd enligt

till

kommentaren

jämför

31 b

om varorna kommit att användas för annat
för att varorna fick köpas utan
förutsättningen
det
än
som var
vid varje situation
uppkommer
skatt. Det innebär att skattskyldighet
ändamålet,
dvs. allt annat än förbruksom inte täcks av det skattefria
ning ombord. Om varan säljs för att den resande skall ta den med sig

gäller

Skattskyldigheten

ändamål

uppkommer
förstörs

men

också

svinn,

stöld

eller

att varorna

har denna effekt.

I avsnitt

går till

skattskyldighet

från

av flygplan
som med

av hur provianteringen
en beskrivning
I proviantlokalema,
de s.k. proviantlokalema.

2.7 finns

utredningens

förslag

måste

i särskilda

vara

skatteupplag,

varor för förfraktas de
återvänder

packas

När planet

ombord
vagnar.
Om varorna förs tillvaror som finns kvar tillbaka till proviantlokalen.
återvänder
i direkt anslutning till att flygplanet
baka till skatteupplaget
För det
enligt den nya punkten uppkomma.
skall inte skattskyldighet

brukning

närmare regler behövs för dessa situationer
Riksskatteverket
i form av föreskrifter.

fall

bör de kunna

ges av

11 §
När

leveranser

tillstånd
kommer

sker från/till

ett skatteupplag

till/från

som fått
och luftfartyg

någon

den nya lagen om proviantering
av fartyg
det att vara obeskattade
transporteras.
varor som

enligt

För

dessa
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skall säkerhet ställas enligt det nya sista stycket. Detta sker
transporter
genom att den transportsäkerhet
som skall ställas enligt första stycket
även skall omfatta transporter
i samband med proviantering.

20§
En ny punkt 7 har tillkommit
skall
som reglerar när skattskyldigheten
inträda
i
de
fall
i
regleras
9
§
Skattskyldigheten
inträder
anses
som
när varorna används för annat ändamål än det som varit förutsättningen
för skattefriheten.

22§
Det nya sista stycket innebär som huvudregel
föreligger enligt 9 § 7 skall deklaration
lämnas

att om skattskyldighet
och därmed även betal-

ning av skatten ske senast fem dagar efter skattskyldighetens
inträde.
Detta gäller dock inte den som är registrerad varumottagare.
Av förslaget till 33 § framgår att den som fått tillstånd till proviantering
enligt
lagen om proviantering
och
fartyg
luftfartyg
kan
för
avdrag
göra
av
tobaksvaror

vartefter

tagare även blir
den skattepliktiga
en skall i stället
rioden.

de förbrukas.

skattskyldig

enligt

Om en sådan registrerad
9 § 7 behöver han inte

varumotdeklarera

händelsen separat inom fem dagar utan redovisningför den ordinarie redovisningspegöras i deklarationen

3lb§
Bestämmelsen

är i huvudsak av upplysande karaktär och anger att den
fått
tillstånd
till proviantering
enligt den nya lagen om proviantesom
ring av fartyg och luftfartyg
har möjlighet
att köpa varor utan skatt i

enlighet

med vad som anges i tillståndet.

32 §
Första

stycket

För närvarande

uppnås skattefrihet
vid all proviantering
genom att avdrag medges för varor som lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, första stycket e.
Denna

regel

försvinner.

I stället kan avdrag vid proviantering
av
till
går
tredje land medges enligt den regel som
som
redan i dag finns i första stycket
nämligen att avdrag medges för vahar
till
land.
tredje
exporterats
ror som

transportmedel

F örfattningskommentar
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ombord vid EU-intema
För varor som levereras för förbrukning
reförsta
Avstycket
den
lydelsen
enligt
kan
medges
avdrag
e.
nya
av
sor
enligt den nya lagen om proviantering
draget förutsätter
att ett tillstånd
omfattar de varor
har getts och att tillståndet
av fartyg och luftfartyg
bör spara en kopia på tillståndet
som levereras. Upplagshavaren
kunna styrka sin rätt till avdrag.

för att

stycket

Andra

i exportbutikema

Verksamheten

förutsätts

och butikerna

havare

finns

och tobaksskattelagama

regler

skattepliktiga

lagrar

omfattning

större

skall
bli

bedrivas

godkända

av godkända upplagsI alkoholskatteupplag.

i
om att den som yrkesmässigt
varor får godkännas som upp-

1994:1614
är
om alkoholskatt
få
bli
den
söker
att
om
uppom
som
för skattepliktiga
lagshavare disponerar
över en lagerkapacitet
varor
men även i förom minst 5 000 liter. Det bör i nu nämnda förordning
1994:1613
ordningen
anges att den som bedriver
om tobaksskatt
2 § förordningen

Enligt

lagshavare.

på lagerhållning

kravet

uppfyllt

kan

i exportbutik

verksamhet

som upplagshavare

godkännas

oavsett

lagringskapacitet.

enligt

Avdrag
den

uppvisar

som

kan göras för varor som levererats till
EG:s
för resa till plats utanför
en färdhandling
sker
till
inte
EUförsäljning
För kontroll
att
av

andra

stycket

punktskatteområde.
resenärer bör någon form

kan
Exempelvis
förekomma.
av registrering
Utredregistreras.
flygrutt
på
vid varje försäljning
resenärens
numret
ningen lämnar till Riksskatteverket
att bedöma i vad mån särskilda föi denna del.
sker till en resenär till tredje
försäljning
om
Dessa kvantiteter
drag bara upp till vissa kvantiteter.
reskrifter
Även

behövs

land medges avåterfinns i lagen

om exportbutiker.
Slutligen bör påpekas

kan
att ett godkännande
som upplagshavare
inte
finns.
Om
för
längre
godkännande
förutsättningarna
om
inte längre kan ske i
ett tillstånd återkallas innebär det att försäljningen
för
de
inträder
och
skattskyldighet
exportbutiken
att
varor som finns i
återkallas

butiken.

Däremot

inverkar

skall kunna

fungera

som finns enligt laI praktiken måste dock i

det inte på det tillstånd

att inrätta
gen om exportbutiker
sådana fall en ny upplagshavare

exportbutik.
bedriva

verksamheten

för att butiken

som tänkt.

33§
Regeln
enligt

i det nya andra stycket är avsedd för att den som har tillstånd
skall kunna köpa
lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg

1 19
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sina varor direkt från en utländsk upplagshavare.
inträder när varorna
varumottagare
en registrerad

föreslagna
kas ombord

regeln

Skattskyldigheten

för

tas emot. Med den nu
göras för dessa varor vartefter de förbru-

kan avdrag

på resa till annat EG-land.

Övergångsbestämmelser
I samband

med att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999 lär det
finnas obeskattade
transportmedlen
före
varor som provianterats
detta datum. För det fall dessa varor säljs efter detta datum och det inte
gäller förbrukning
ombord skall skatt tas ut enligt punkten

6.2

Förslaget till
1994: 1564

lag

om

om

alkoholskatt

ändring

i lagen

8§
Den nya punkten

8 i första

tobaksskattelagen.

Den

stycket

motsvaras av 9 § första stycket 7 i
för alkoholskattens
del att omfatta
enligt lagen om provianteatt proviantera
som den som enligt 31 b § har möjlighet

kommer

såväl den som fått tillstånd
ring av fartyg och luftfartyg
att köpa alkohol utan skatt mot lämnande av försäkran.
till 9 § tobaksskattelagen.
sas till kommentaren

I övrigt

hänvi-

10 §
Se kommentaren

till

11 § tobaksskattelagen.

19 §
Se kommentaren

till 20 § tobaksskattelagen.

21 §
Se kommentaren

till

22 § tobaksskattelagen.

31 b §
I nuvarande

andra stycket

regleras skattskyldigheten
för den som köpt
skatt
försäkran
utan
mot
men använder varorna för annat än
avsett ändamål. Denna bestämmelse
ersätts nu av den generella regeln i
alkohol
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8 § första

Det är emellertid

stycket

inte fråga

om någon

ändring

121

i

sak.
31 c §
Se kommentaren

till

31 b § tobaksskattelagen.

till

32 § tobaksskattelagen.

till

33 § tobaksskattelagen.

32 §
Se kommentaren
33 §
Se kommentaren

6.3

Förslaget

ändringar

ras i en särskild
Beträffande

lag

om

ändring

i tullagen

l 5 50

1994:
Samtliga

till

är föranledda

av att exportbutikema

föreslås

regle-

lag.

till de nya reglerna har utredningen
inövergången
tillstånd
med
stöd
har
tidsbetullagen
samtliga
att
som getts
av
gränsats så att de löper ut den 30 juni 1999.

hämtat

6.4

Förslaget

till

lag

om

exportbutiker

1 §
Första

i exportbutiker
innebär att försäljningen
bara får ske av
Beskattade varor och icke-gemenskapsgemenskapsvaror.
får alltså inte säljas i butikerna.
Mot bakgrund av att den skattefri

stycket

obeskattade

varor
försäljningen
till

upphör

för resande

den som reser till tredje
inrättas
flygplatser.

inom

EU får försäljningen

land.

Exportbutiker

exportbutiker

skall enligt

skall

bara ske

dessutom

bara

kunna

Tillstånd

att inrätta

andra

stycket

liksom

Tillstånd
skall också bara kunna ges till
av regeringen.
med den praxis som regeringDetta överensstämmer
flygplatshållaren.
Utredningen
utgår ifrån att regeringen följer sin nuen i dag tillämpar.

dag meddelas

i
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varande

platsen

1998: 126

och tidsbegränsar
tillstånden.
Tillstånden
bör som regel
inte
sådana
inträffar
omständigheter
om
som medför att flyginte skall ha tillstånd.
Det kan t.ex. vara fallet när det på flyginte längre förekommer
trafik till tredje land. Någon bestäm-

praxis

förlängas
platsen

SOU

melse om återkallelse
av tillstånd behövs därför
Tredje stycket upplyser om att verksamheten
bedrivas av en som är godkänd
tobaksskattelagama.

inte.

i en exportbutik
skall
enligt alkohol- och
som upplagshavare

2§
innehåller

Paragrafen

av vad som enligt
och
EG:s
skatteområde.
varor

med obeskattade

definitioner

lagen skall

avses

3§
i exportbutikema

Försäljningen
gäller

alkohol-

när. Detta

får bara ske av vissa varor och när det
bara upp till vissa kvantiteter
per reseoch andra stycket. En försäljning
av andra

och tobaksvaror
i första

regleras

är alltså inte tillåten och en sådan
varor eller utöver angivna kvantiteter
innebär också att mervärdesskatt
försäljning
och punktskatt skall tas ut.
I tredje stycket ges en definition
vad
av
som enligt lagen skall avses
med vissa alkoholdrycker

6.5

Förslaget
fartyg

och

och tobaksvaror.

till

lag

om

proviantering

av

luftfartyg

1§
Lagen

är avsedd

att reglera provianteringen
av obeskattade
varor
för förbrukning
och försäljning
ombord

icke-gemenskapsvaror
tyg och luftfartyg

när dessa reser till utländsk

och
far-

ort.

2§
I bestämmelsen
i lagen.

finns

vissa definitioner

av begrepp

som sedan används

SOU 1998: 126
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3§

för

försäljning

förbrukning
Eftersom

proviantering

gemenskapsvaror
av obeskattade
till
utanför
EG:s
skatteområde
och för
plats
resa
ombord vid resa till utländsk ort.
den skattefria
försäljningen
upphör vid resor inom EU

stycket

Första

skall

någon

detta

ändamål

reglerar
vid

för
av obeskattade
varor inte förekomma
sådan proviantering
får bara ske med beskattade

proviantering
utan

varor.
Förbrukningen

ombord

kan dock även fortsättningsvis
ske med obeinnebär att även proviantering
då kan ske av såda-

varor vilket
att icke-gemenskapsna varor. Här bör dock särskilt uppmärksammas
inte
får
för
vid
provianteras
förbrukning
varor
resa till plats inom EG:s
tullområde.
Varor som kommer från tredje land måste således förtullas
skattade

innan

de kan tas ombord. Provianteringen
kan dock ske tullfritt
enligt
i lagen 1994:1547
tullfrihet
och
förordningen
om
m.m.

reglerna

om tullfrihet
m.m.
Som framgår av avsnitt 4.3 föreslår utredningen
att all proviantering
i utrikes trafik skall kunna ske utan att mervärav fartyg och luftfartyg
desskatt skall tas ut. Detta förhållande
andra
speglas i paragrafens
1994:1605

stycke.
4§
När det gäller
ske med

såväl

resa till plats utanför EG:s tullområde
obeskattade
gemenskapsvaror
som

varor och avse såväl försäljning

som förbrukning

kan proviantering

icke-gemenskaps-

ombord.

5§
i stort med
överensstämmer
den nuvarande
provianteringsförordningen

Paragrafen

obeskattade

alkoholdrycker

och tobaksvaror

motsvarande

bestämmelse

dock

med
att proviantering
för fritidsfartyg
inte längre

skall vara tillåten
sig trafik. Vidare
och luftfartyg

utan endast kan komma i fråga för fartyg i yrkesmäsregleras nu direkt i lagen att Försvarsmaktens
fartyg
kan proviantera
obeskattade
och tobaksalkoholdrycker

varor.
6 och 7 §§
I 6 och 7

Sverige
derna.

mellan
ges särskilda regler som tar sikte på fartygstrafik
och Norge och som bygger på överenskommelser
mellan län-

I paragrafema

begränsas

det varusortiment

som får provianteras

i
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på sådana linjer.
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finns

I 7 § andra stycket

också en begränsning
av hur
mellan Sverige och Nor-

på vissa linjer

som får säljas ombord

mycket
ge.

med
korresponderar
som ges i dessa paragrafer
så sätt att provianteringen
är skattefri endast om den håller sig

De begränsningar
ML

inom angivna

gränser.

8§

Enligt

första

bedriver

stycket

skall

verksamheten

Vad först gäller

till

proviantering

eller

luftfartyget

förhållanden

syn till sina ekonomiska
bör meddelas tillstånd.

de ekonomiska

måste detta ställas

i övrigt

tillstånd

fartyget

och omständigheterna

förhållandena

i relation

i övrigt

och omständigheterna

till

att det i flertalet fall rör sig om
det i vanliga fall utgår betydande skat-

vilka
av varor
De risker som är förknippade
för vilka
får således betydelse

proviantering

med den skattefria

tebelopp.
ringen

ges till den som
om han med hän-

krav

som

skall

proviante-

ställas

på till-

ståndshavaren.
bör det som huvem som skall ges tillståndet
i vid
transportmedlen
vara den som bedriver verksamheten
sköts försäljningsverksambemärkelse.
Enligt vad som framkommit
När det sedan gäller

vudregel

på de stora färjorna uteslutande
av
till
som skall ges tillstånd
bör normalt ges för varje fartyg för sig.

heten och restaurangverksamheten

själva.

rederierna

Det är således rederierna

och tillstånden

proviantering

i vart fall när det gäller chartertrafidel förekommer,
ken, att den som ha rätten att sälja inte är samma person som flygbolaget. I sådana fall kan den som har rätt att sköta försäljningen
ges tillVidare gäller för flygtrafiken
ståndet i stället för flygbolaget.
att flygoch även hyr
plan under
bolagen förfogar
över en mängd flygplan
För flygtrafikens

längre eller kortare

tid. Det får ankomma

om det bör ges mer generella
skall ske för varje plan för sig.

tillstånd

andra

stycket

Tillstånd

skall

enligt

dast för varje proviantering.
förekomma

vid reguljär

Tillstånd

tullmyndigheten
till

ett flygbolag

att avgöra
eller om det

kunna ges för viss tid eller enför viss tid bör som regel endast

trafik.

9§
inte får ske i större omfattning
innebär att proviantering
behövas
för
riktar sig både
vad
kan
än
som
anses
resan. Bestämmelsen
vid dess tillståndsgivning
och till den som getts
till tullmyndigheten
Bestämmelsen

tillstånd

till

proviantering.
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10 och 11 §§

Tullmyndigheten

är såväl

tillstånds-

där varorna
vara den tullmyndighet
och tillsyn.
ståndsgivning

som tillsynsmyndighet.
tas ombord
som svarar

Det bör
för

till-

12§

Enligt

skall tillståndshavarens
bokföring
så
vara utformad
verksamheten
kan
Det
innebära
det
möjlig.
är
t.ex.
att
av
ombord från det som sålts
gå att skilja vad som förbrukats
i andannat sätt. Vidare bör det också framgå vad som provianterats
efter bemyndiganra länder. Det bör ankomma på Generaltullstyrelsen
de av regeringen och i samråd med Riksskatteverket
att meddela före-

paragrafen

att kontroll
klart skall

skrift

om hur bokföringen

skall vara utfonnad.

13§
skall kunna utöva sin tillsyn på ett tillfredsFör att tullmyndigheten
ställande
tillståndshavaren
måste
begäran av tullmyndigheten
sätt
tillhandahålla
och andra handlingar
bokföring
som rör verksamheten
och lämna

tillträden

till utrymmen
Som
som används i verksamheten.
kommentaren
till
förutsätter
8
§
tillstånd
utredningen
att
ett
av
För det fall den som har tillståndet
ges till ett rederi eller flygbolag.
låter någon annan sköta själva verksamheten
får det ankomma på till-

framgår

ståndshavaren
får tillatt även i dessa fall se till att tullmyndigheten
gång till handlingar och tillträde till utrymmen.
inte detta krav
Uppfylls
bör tillståndet
återkallas.
I 3 kap.

15 -15 d

LPP

finns

bestämmelser

om handlingar
och föreläggande enligt

och

den
som skall undantas vid revision
lagen. Enligt andra stycket skall LPP:s regler i denna del gälla också de

uppgifter

handlingar

och uppgifter
enligt den nu föresom skall tillhandahållas
slagna lagen. Om någon begär undantag av handling skall det prövas i
den ordning som anges i LPP. Så länge domstolsprövningen
är aktuell
kan tillståndet
inte återkallas enligt 14 §

14§
I första

då ett tillstånd får återkallas.
stycket anges fyra situationer
återkallas om förutsättningarna
punkten får tillståndet
för att meddela tillstånd
inte längre finns. Det är således fråga om att
de ekonomiska
förhållandena
och omständigheterna
i övrigt för den

Enligt första

som fått

tillstånd

förändrats

på ett sådant

sätt att han inte

skulle

ha
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tillstånd

medgivits

inte längre bedriver

så att tillståndshavaren

Det kan också vara
ort.
får återkallas om varorna an-

för återkallandet.

vid tidpunkten

trafik

till utländsk

punkten anges att tillståndet
Om exempelför annat ändamål än vad som anges i tillståndet.
ombord men säljs i en butik
för förbrukning
vis varor provianterats
återkallas.
trafik kan alltså tillståndet
För det fall
en färja i EU-intem
l andra

vänds

denna

och topå sätt anges i alkoholÄven i de fall
återkallas.
regel
som
komma i fråga om försäljbör återkallelse

inte har deklarerats

försäljning

baksskattelagarna

bör tillståndet

sådan deklaration

lämnas

Detta mot bakgrund av att provianteringning sker i större omfattning.
ombord skall ske med beskattade varor. Detsamma
en för försäljning
svinn.
gäller vid omfattande
Återkallelse
får också ske enligt tredje punkten om tillståndshavadvs. om hans
enligt 12 eller 13
sina skyldigheter
ren inte fullgör
kontroll
eller
han inte tillinte är utformad
så att
bokföring
är möjlig
eller lämnar tillträde till utrymmen.
handahåller
begärda handlingar

Slutligen

punkten.

andra

Enligt

vid
inte medverkar
att tillståndshavaren
tillståndet
återkalla
verksamheten
grund
att
en
av

det faktum

utgör
revision

en eventuell
enligt fjärde

stycket

gäller

dvs. även om återkallelsebeslutet

ett beslut om återkallelse
överklagas.

omedelbart,

15 §
har utformats

Bestämmelsen

av 3 kap. 6 a § LPP.

med ledning

16 §
l första

stycket

träde

första

anges att beslut
tillgång till
begära
att
om
Övriga beslut får överklagas

meningen

alltså beslut

överklagas,
till

utrymmen.
dvs. länsrätt.
ningsdomstol,
Även Generaltullstyrelsen

tredje stycket framgår

enligt

13 § inte får

handlingar
till

allmän

eller tillförvalt-

ges i andra stycket rätt att överklaga.
krävs vid överklagande
att prövningstillstånd

Av
till

kammarrätt.

17§
I

paragrafen

tullmyndighetens
kommer

överklagat
den

regleras

uppgift

tullmyndigheten
till

enskildes

länsrätten
motpart

möjlighet

Generaltullstyrelsens
att föra

det allmännas

talan.

att överta
I de flesta fall

att vara den enskildes motpart när denne har
eller kammarrätten.
Att tullmyndigheten
är

följer

av

7

a

§

förvaltningsprocesslagen

F örfattningskommentar
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kan dock

Generaltullstyrelsen

1971:291.

alltid

överta

tullmyndighehar överklagat

tens roll som part. Det gäller både när tullmyndigheten
Ett Övertagande kan
och när myndigheten
är den enskildes
motpart.
inträbetydelse. När Generaltullstyrelsen
t.ex. ske i mål av principiell
der i målet

förlorar

har också möjlighet

Slutligen
allmännas

att överklaga
i paragrafen

Förslaget

till

Generaltullstyrelsen

i tullmyndighetens

ställe.
skall

att Generaltullstyrelsen

anges
talan i Regeringsrätten.

6.6

sin partsroll.

tullmyndigheten

lag

om

ändring

föra det

i

1994:200

mervärdesskattelagen
3 kap. 30 c §

Paragrafen

skall upphöra

att gälla.

5 kap. 9 §
samman. Den
av fartyg och luftnya lydelsen av punkten 4 innebär att proviantering
för såväl EU-intema
fartyg i utrikes trafik kan ske utan mervärdesskatt
såväl
förbrukning
och
omfatta
tredjelandsresor
som försäljresor som
De tidigare

punkterna

4 och 5 i första

stycket

har förts

ning ombord.
Den nya punkten 5 motsvaras i första stycket av tidigare punkten 6
kan ske
i exportbutiker
och innebär att leveranser till och försäljning
utan mervärdesskatt.
I tredje
bord

stycket

på fartygslinjer

får provianteras

fartyg

omav omsättningen
kopplats till vad som
den nya lagen om proviantering
av

har mervärdesbeskattningen
mellan

och försäljas

Sverige
enligt

och Norge

och luftfartyg.

7 kap. 5 §

Ändringen i tredje stycket är föranledd

av ändringen

i 5 kap. 9 § tredje

stycket.
10 kap.

11 och 12 §§

Ändringarna är föranledda

av att 3 kap. 30 c § upphör

att gälla.
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6.7

till

Förslaget
1994:1551
import,

I den nuvarande
om frihet

från

om

om

frihet

ändring
från

i lagen

skatt

vid

m.m.

lydelsen
skatt

lag

vid

av 2 kap. 4 § hänvisas till att bestämmelser
finns i ML. Den bestämmelse

proviantering

undantas
som avses är 3 kap. 30 § ML som säger att från skatteplikt
sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen om frihet från
hänvisas således till varandra.
Genom
skatt vid import. Paragrafema
den nu förslagna första punkten blir sambandet mellan lagarna klarare.
i
Eftersom
det inte skall vara tillåtet att sälja icke-gemenskapsvaror
för försäljning
i sådan
måste varor som importeras
exportbutikema
skall behöva tas ut vid denförtullas.
För att inte mervärdesskatt
i
andra
möjlighet
punkten
förtullning
att importera dessa vaen
ges
na
skatt
vid
förtullningen.
sådan
tas ut
ror utan att

butik
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Kommittédirektiv

Översyn
skatter,

Beslut

punkt-

Dir

m.m.

1997:152

vid regeringssammanträde

Sammanfattning

En särskild

1997

uppdraget

av

utredare

den 18 december

tillkallas

för att se över förfarandereglema
för punkttill förfarandet
för de harmo-

m.m. Översynen skall koncentreras

skatter,
niserade

punktskattema.

har tillämpats
unionen

ningen

överväga

det
- om
energi,

Utredaren

sedan den 1 januari

peiska

EU

och

behövs

mot

ändringar

cirkulationsdirektivets
- om
de svenska lagarna,
-

för

förfarandereglerna

av

om bestämmelserna
cirkulationsdirektivet,

skall bl.a. kartlägga
1995 då Sverige

bakgrund
i lagarna

begrepp

medlem

av erfarenheterna
om

skatt

från

på alkohol,

suspensionsordning

skattskyldighetens

om

hur lagstiftningen

blev

i Euro-

tillämp-

tobak

och

bör införlivas

inträde

är förenliga

bestämmelserna
om godkännande
av upplagshavare
- om
lag behöver ändras i skärpande riktning,

i

med

och skatteupp-

det finns behov av att ändra bestämmelserna
om inköp mot försäk- om
ran,
kraven på säkerhet för transporter
bör utvidgas.
- om
I uppdraget ingår även att göra en allmän översyn av lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Utredaren
skall i detta sammanhang
undersöka

om punktskattema
sådant fall föreslå nödvändiga
Utredaren

proviantering
portmedel

skall
för

inordnas

i skattekontosystemet

och

i

lagändringar.

också

lägga fram

skattefri

försäljning

förslag

till

åtgärder

och förbrukning

för kontroll

ombord

av
på trans-

och i det sammanhanget

ringsförordningen
bestämmelserna
skall

utredaren

skall

upphöra

5 18-5688

kan

göra en allmän översyn av provianteEG:s regler på taxfreeområdet
och
samt analysera
i den nordiska provianteringsöverenskommelsen.
Vidare

med

anledning

den 1 juli

av att taxfreehandeln
1999 lägga fram förslag till

i EU-intem
hur försäljningen

trafik
av
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skall hanteras skattemässigt.
varor ombord på transportmedel
frågor skall behandlas med förtur och redovisas senast den
i övrigt skall vara avslutat senast den
1998. Utredningsarbetet

beskattade
Sistnämnda
1 oktober
1 december

1999.

Bakgrund
för punktskatter

F örfarandereglerna
Bestämmelser

ringsavgifter

vid
om förfarandet
finns i lagen 1984:151

LPP.

avgifter

l kap.

Av

m.m.
inträde

l § första

LPP är tillämplig

punktskatteförfattningar

och

är skattskyldig

Vem

som
regleras däremot

sådant som
betalning
av skatt

på. I LPP regleras

beskattningsbeslut,

skattekontroll,

skatteredovisning,

och prisregleav punktskatter
och prisregleringsom punktskatter
stycket l LPP framgår vilka olika

uttag

tidpunkten

för

skattskyldighetens

skatteförfattning.

inte i LPP utan i respektive

EU var det nödvändigt
att anpassa förfarandetill EG:s förfareglema för skatterna på alkohol, tobak och mineraloljor
i
rådets direktiv
finns
förfaranderegler
området.
EG:s
på
randeregler
till

anslutningen

Inför

av den 25 februari
varor och om innehav,

92/12/EEG

pliktiga
EGT

nr L 076, 23.3.1992

Anpassningen

rektivet.

s
till

1992 om allmänna regler
och övervakning
flyttning
Celex

av sådana varor
det s.k. cirkulationsdi-

392LO012,

förfaranderegler

EG:s

för punktskatte-

krävde

omfattande

tobak och
av skatt på alkohol,
beslutades hösten 1994 att tre nya lagar
mineraloljor.
förfarandereglema
EG-anpassade
de
införas
där
togs in, nämligen
skulle
1994:1564
lagen 1994:1563
om skatt
om skatt på tobak, lagen
och
1994/95:95
rskr.
bet. l994/95:SkU6,
1994/95:56,
alkohol
prop.
vid
av förfarandet
Mot den bakgrunden

förändringar

lagen

skatt
på
om
1994/951152.

1994:1776
rskr.

1994/95:SkU4,
delbetänkande

från

Utredningen

rekta skatterna

SOU

1994:74

ningen

SOU

uttag

energi

prop.

Propositionema

1994/95:54,

bet.

föregicks

av ett
av de indi-

om teknisk EG-anpassning
och ett betänkande från Energiskatteutred-

1994:85.

arbetades fram under stor
som propositionema
att utreda samtliga frågor
tidspress. Det fanns därför inte någon möjlighet
har
önskvärt.
hade
varit
Det
så noggrant
nu gått nästan tre år sedan
som
Såväl

Sverige
började
under

betänkandena

blev

medlem

tillämpas.

och

de EG-anpassade

förfarandereglema

från de erfarenheter
som vunnits
det
uppmärksammats
är
nu lämpligt
som
skatt
på alkohol,
i
lagarna
förfarandereglema
om
av

Med

utgångspunkt

denna tid och de problem

att göra en översyn
och energi.

tobak

i EU

SOU 1998:126
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i LPP gäller

Förfarandereglerna
bak och energi.
skatter

utgick

berördes

arbetet

man ifrån att förfarandereglema
i cirkulationsdirektivet
reglerna

av
ändringar

väsentliga
alkohol,

Vid

tobak

kunde

utvärdera

och energi.

regler.

antagandet

I samband

i stort sett inte alls

att

LPP

därför

utan

tillämpas

att LPP inte behövde

därmed

i LPP
och

alkohol, toför nämnda

på de nya lagarna om skatt
Erfarenheterna
av nästan tre års tillämpning
punktskattema
gör att det nu är möjligt

på de harmoniserade

LPP

även vid uttag av skatt
med att EG-anpassa förfarandet

är det lämpligt
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på

av
att
EG:s förfarande-

anpassas till
att även göra en allmän

översyn

av LPP.

Proviantering,

taxfiee,

I tilläggsdirektiv
att bl.a.

dir.

m.m.
Fi 1995:04

fick

Skatteflyktskommittén

i uppdrag

lägga fram

förslag till åtgärder för kontroll
för
av proviantering
ombord
färjor mellan
av skattefria alkohol- och tobaksvaror
länder inom EU. I sitt slutbetänkande
uttalade kommittén
att problemen på
inte bara omfattade
provianteringsområdet
punktskattefrågor
utan även
försäljning

frågor
om
färjor

rörande

mervärdesskatt

ansåg därför att frågan
m.m. Kommittén
skattefria
proviantering
alkoholoch tobaksvaror
av
av
i EU-intem
trafik borde behandlas i ett större sammanhang
SOU

kontroll

1997:86

s. 545.

Denna

om skatt på alkohol,
sammanhanget.
Den första juli

portmedel

fråga har i flera avseenden
tobak

och energi

1999 slopas nuvarande

kopplingar

och bör därför

möjligheter

till

utredas

att ombord

lagarna
i det här

på trans-

och vid

skattefritt
sälja varor som är
resa mellan EU-ländema
avsedda att tas med i resenäremas
bagage för personligt bruk. Avskaffandet av taxfreehandeln
i EU-intem
trafik kan leda till en ökad försäljning
av beskattade varor på färjor och då särskilt på färjor mellan länder med
Eftersom
det är oklart hur sådan försäljning
skall
stora skatteskillnader.
behandlas skattemässigt,
framförallt
vad gäller punktskatt,
är det lämpligt
att i det här sammanhanget

ta fram förslag

till hur beskattning

skall ske.

Uppdraget
F örfarandereglerna
Utredaren

reglema
lämna

sakliga
hang

skall

för punktskatter
göra en allmän översyn
om skatt på alkohol,

i lagarna

förslag

till

de ändringar

som språkliga
skall utredaren

som
och redaktionella

också

undersöka

förfarandeav de EG-anpassade
tobak och energi samt LPP och
kan visa sig behövliga
från såväl
I detta sammani stället kan
punktskattema

utgångspunkter.
om
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1

och utarbeta

i skattekontosystemet

inordnas

förslag

till

de lagändringar

som då blir nödvändiga.
skyluppkommer
För de varor som omfattas av cirkulationsdirektivet
dighet att betala skatt i och med att de framställs inom EU eller importeras
till

av den s.k. suspensionsordningtill betalning först när varan blir
med suspensionsordningen
är att varor-

land. Omfattas

EU från tredje

varorna
förfaller

en gäller dock i stället att skatten
Syftet
för konsumtion.
tillgänglig
skall kunna bearbetas,
de
skattepliktiga
är
na trots att
medlemsländerna

mellan
medför
skall

beskattningskonsekvenser.

några

skattesuspension
skatteupplag.

Flyttning

pension

får, med vissa undantag,

upplagshavare

Termema

tobak

på alkohol,

har förts

skatteupplag

och

och energi.

Däremot

i lagarna

om

har inte begreppet

suspenhar dock i

Suspensionsordningen

lagar.

i aktuella

förts

sionsordning

varor
av skattepliktiga
i ett
upplagshavare
godkänd
av en
varor under skattesusav skattepliktiga
endast ske mellan skatteupplag.

ske

alltid

godkänt

lagras samt förflyttas
led än detaljistledet
utan att det
cirkulationsdirektivet
Enligt

och tillverkning

bearbetning

framställning,

under

skatt

i ett tidigare

lagarna t.ex. genom att skattskyldighet
bör särskilt överväga om den valda
i vissa fall. Utredaren
inte inträder
lagtekniska lösningen är lämplig.
enligt den svenska laginträder skattskyldigheten
För upplagshavare
i de svenska

införlivats

praktiken

varor till en köpare som
En vara anses normalt
inte kan ta emot varorna under skattesuspension.
levererad vid samma tidpunkt
anses
som den enligt köplagen 1990:931
inträder först
till att skattskyldigheten
avlämnad.
Detta leder i vissa fall
bl.a. när denne levererar

stiftningen

när varorna
transporteras

annan ort. Det innebär i praktiken att varorna
skattesuspension
trots att köparen inte kan ta emot
Utredaren
bör analysera om en sådan
sådan suspension.

avlämnats
under

under

varorna
ordning

skattepliktiga

är förenlig

med cirkulationsdirektivet.

alkohol,
tobak och energi prövar beskattom skatt
och skattefrågor om godkännande
av upplagshavare
bestämmelserna
tillämpningen
bör analysera
upplag. Utredaren
om
av
i syfte att klargöra om
och skatteupplag
godkännande
av upplagshavare
i skärpande riktning
samt om
det krävs ändringar
av lagstiftningen

Enligt

lagarna

ningsmyndigheten

lokaler m.m.
möjligheter
att köpa alkoI lagarna om skatt på alkohol och energi ges
hol respektive bränsle utan skatt eller enligt en reducerad skattesats mot
skall ske för i lagarna särskilt angivna ändamål.
försäkran
att användning

beskattningsmyndigheten

Energiskatteutredningen
olika

problem

mot försäkran.
efter

vid

bör få möjlighet

redogjorde

tillämpningen

Möjligheterna

till

det att Energiskatteutredningen

att besiktiga

i sitt betänkande

SOU

1994:85

för

om inköp av bränsle
av bestämmelser
inköp mot försäkran har dock utvidgats
lämnade

sitt betänkande.

En annan
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då är att förfarandereglema

för skatterna
på alkohol
och
har anpassats till EG:s förfaranderegler
på området. Utredadärför kartlägga
hur försäkranssystemen
i lagarna om skatt på
och energi
i
tillämpas
dag och huruvida
erfarenheterna
från
mot

mineraloljor
ren bör
alkohol

tillämpningen
vad gäller

visar

behövs

att ändringar

vissa punkter

och då särskilt

kontrollen

med EG-rätten
av systemen, systemens förenlighet
skatt
i
de
fall
samt möjligheterna
produkterna
att ta ut
använts för ändamål
eller reducerad skatt.
som inte medför skattebefrielse
Enligt lagarna om skatt på alkohol, tobak och energi skall upplagshava-

re ställa
skattade

säkerhet

för betalning

av skatt i samband med transport av obeKravet på säkerhet för transporter
har sin grund i cirkulaDe svenska bestämmelserna
omfattar
endast transport av

varor.
tionsdirektivet.

varor som sålts inom EU och inte varor som importerats eller skall exporskall därför lägga fram förslag till en lagändring
teras. Utredaren
som

utvidgar

kraven

säkerhet. Vid utformningen
bör utav lagförslagen
kraven
säkerhet
på
skall
täcka
att
de
fall
samtliga
vara
som
inte täcks av de krav på säkerhet som finns i EG:s tullagstiftning.
cirkulationsdirektivet
Enligt
skall skatten anses vilande
om varorna
omfattas
angivna tulluppskovsförfaranden
eller om de
av vissa särskilt
placerats i en frizon eller i ett frilager. Detsamma gäller när skattepliktiga

gångspunkten

sänds mellan
medlemsstater
via EFTA-länder
eller mellan
varor
en
medlemsstat
och ett EFTA-land
enligt gemenskapens interna transiteringsförfarande,
eller via ett eller flera tredje länder utanför EFTA
med an-

vändning

Utredaren
bör analysera
av TIR- eller ATA-camet.
bestämmelser
förhåller
sig till
lagarna om skatt
alkohol,

hur dessa
tobak

och

energi.
LPP:s
vilka
Även

tillämpningsområde

skatter

och avgifter

tillämpningsområdet

tidigare

enligt

regleras
LPP

gäller

för

så sätt att det i 1 kap. l § anges
för, den s.k. uppräkningsmetoden.

skattebrottslagen

uppräkningsmetoden.

1971:69

reglerades

Genom

en nyligen beslutad lagändring har uppräkningen
i skattebrottslagen
av de skatter och avgifter som
lagen var tillämplig
på upphävts och ersatts med en bestämmelse
som
föreskriver
att skattebrottslagen
är generellt tillämplig
på skatter se prop.
1995/962170,
bet. 1995/96:JuU23,
rskr. l995/96:277.
Med ledning
av

ändringen
1971:1072

skattebrottslagen

slopades

förmânsberättigade

även

uppräkningsprincipen

skattefordringar

i lag
och

lag
m.m.
betalningssäkring
för
skatter,
tullar
och
avgifter.
skäl
De
om
för att frångå uppräkningsmetoden
i skattebrottslagen
som anfördes
är i
viss utsträckning
även giltiga vad gäller LPP. Utredaren
bör därför överom

1978:880

väga
genom

om

LPP:s

tillämpningsområde

en uppräkning

av de skatter

kan anges på något annat sätt
och avgifter som lagen gäller för.

än
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taxfree,

Proviantering,
första

Den

juli

m.m.

1999 slopas

transsälja varor som är
bruk. Däremot
för personligt
skattefritt

och vid resa mellan EU-ländema
bagage
att tas med i resenärernas

portmedel
avsedda

att ombord

möjligheter

nuvarande

som sker
om konsumtion
under
försäljning
och generellt när det gäller
ombord på transportmedlen,
således
erfordras
länder. I den nya situationen
till icke-EU
transporter
ombord beskattas enligt samma
regler som medger att viss försäljning
medan annan
huvudprinciper
som dem som gäller för handel inom landet,
I mervärdesskattelagstiftningen
kan undantas från beskattning.
försäljning
skattefrihet

alltjämt

kan

skatteområdet

som i princip
uppnås nuvarande

bör

vilken

Det

övervägas
frihet

som

genom
är lämplig

provianteringsregler.
för

att

åstadkomma

då om provianteringsregler
är lämpliga
eller om andra lösningar
punktskatter

från
skall

Utredaren

på detta sätt. På punkt-

skattefrihet

teknik

och särskilt

skattefrihet,
åstadkomma
föredra.

är konstruerade

regler

redan

finns

i fråga

förekomma

lägga

förslag

fram

till

en lagreglering

för

att

är

att
i dessa

hänseenden.

möjligheter

belysa vilka

bör särskilt

Utredaren

till

tillhanda-

skattefria

hâllanden ombord på transportmedel
som är möjliga till följd av EG-rätten
på området,
överenskommelser
och till följd
av andra internationella
länderna den nordiska provianteringsöversärskilt då mellan de Nordiska
bör

Utredaren

enskommelsen.

av lagförslagen.
Utredaren
bör vidare

beakta

dessa begränsningar

vid

utform-

ningen

ombord

säljningen
I denna

del omfattar

mässiga aspekterna
Gemensamma

riktlinjer

överväga

hur kontrollen
i utrikes

transportmedel
uppdraget

trafik

av den beskattade
skall utformas.

de administrativa

även

för-

och kontroll-

mervärdesskatten.

för

uppdraget

sedan EUhar tillämpats
ingår att kartlägga hur lagstiftningen
visar att ändringar
erfarenheterna
från tillämpningen
behövs på särskilda punkter. Det står vidare utredaren fritt att ta upp även
och som
andra frågeställningar
som kan vara av intresse i sammanhanget

I uppdraget
inträdet

och huruvida

aktualiseras

under utredningsarbetet.

Som ett underlag
svarande

lagstiftning

för sina överväganden
i några jämförbara

bör utredaren

medlemsländer.

undersöka

mot-
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Redovisning

av uppdraget

För utredarens

arbete gäller

de regionalpolitiska
om

att pröva

1996:49.

åtaganden

konsekvenser
för brottsligheten

Utredningen

taxfreeförsäljning

regeringens

konsekvenserna

offentliga

ställdhetspolitiska
konsekvenserna

m.m.

och

bör

först

därmed

generella

av framlagda
dir.
1994:23,

dir.

1994:124

förslag

om att redovisa
dir.
1992:50,

om att redovisa jämsamt om att redovisa

och det brottsförebyggande
överväga

frågorna

sammanhängande

i dessa delar senast den l oktober 1998.
skall redovisas senast den l december 1999.

förslag

direktiv

om
frågor

arbetet

dir.

proviantering,
samt redovisa

Övriga delar av uppdraget
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Regler

om

proviantering,

Förordning

1994:1694

1 § I denna förordning

finns

om

viss proviantering

m.m.

bestämmelser

som inte är gemenskapsvaror
ombord
ning eller försäljning
håller

m.m.

med varor
om proviantering
och med obeskattade
för
förbrukvaror

på transportmedel.

Förordningen

inne-

även bestämmelser

i det undantag från skatteom begränsningar
plikt vid viss omsättning
på fartyg och luftfartyg
som anges i 3 kap.
30 c § mervärdesskattelagen
1994:200.
2 § I denna förordning

förstås

med

gemenskapsvara:
dels vara som i sin helhet framställts
inom gemenskapens tullområvillkoren
i artikel 23 i förordning
EEG
nr 2913/92 av den

de enligt

12 oktober

1992 om inrättandet
för gemenskapen
av en tullkodex
från
länder
importerats
eller territorier
varor som

och

inte innefattar

som
inte utgör en del av EG: s tullområde,
dels vara som importerats från länder eller territorier
som inte utgör
och som övergått till fri omsättning,
en del av EG: s tullområde
dels vara som har framställts
inom EG: s tullområde,
antingen endast av varor enligt andra satsen eller av varor enligt första och andra
satsen,
EG:s tullområde:
de områden som anges i artikel 3 i förordning
EEG

nr 2913/92,
EG:s skatteområde:

stämmelser

3 § Proviantering

inom

vilket

gemenskapens

be-

med obeskattade

för förbrukning
tullområde

det område

om en viss skatt är tillämpliga.

eller

EG:

varor får ske
och försäljning
vid resa till plats utanför
skatteområde
i
fall där tillhandahållandet
s

EG:

s
inte

i landet,
utgör omsättning
för förbrukning
ombord

vid resa till utländsk ort inom EG: s tulloch EG: s skatteområde,
eller
för sådan försäljning
enligt
som är undantagen från skatteplikt

område

3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen
4 § Proviantering
för förbrukning

ning vid
ring
varor.

1994:200.

med varor som inte utgör gemenskapsvaror
får ske
i fall som avses i 3 § l och 2 samt för försäljplats utanför EG:s tullområde.
För sådan proviante-

ombord

resa till
gäller i övrigt

vad som gäller

för proviantering

med obeskattade

137
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för ändamål som avses i 3 § 2 skall inte medges
5 § Proviantering
där varan kan medföras av passagerare
för tillhandahållanden
ler besättning från transportmedlet,

om inte god ordning och nykterhet
eller vin tillhandahålls
eller om spritdrycker
passom inte fyllt 18 år.
alkoholvaror

av obeskattade
ombord
upprätthålls
sagerare

el-

6 § På fartygs-

eller

och Danmark

Sverige

mellan

och flyglinjer

Fin-

land skall undantaget enligt 3 kap. 30 c § tredje stycket mervärdesskattelagen 1994:200
avse endast starköl, öl samt choklad- och konkosmetiska
fektyrvaror,
preparat och tobaksvaror.
mellan Sverige och Danmark som
På sådana fartygs- och flyglinjer
skall

anges i tredje stycket
skattelagen 1994:200

fartyg

andra stycket

mellan

i trafik

eller

50 gram to-

gäller försäljning
län eller

svensk hamn i Skåne och Blekinge

län från länsgränsen
i Kalmar
dansk hamn vid Öresund eller

luftfartyg

3 kap. 30 c § mervärdesvin eller starköl och inte

inte avse spritdrycker,
eller cigarrer
10 cigariller

enligt

i trafik

enligt

eller

mer än 20 cigaretter
baksvaror.

Inskränkningen

undantaget

mellan

i söder till

i norr

och med Kalmar

och

Östersjön eller
och Köpen-

eller Malmö-Sturup

Malmö

hamn.

till

svenska

svensk

mellan

På fartygslinje
och med Lysekil

hamn

i söder och norsk

från norska

hamn

gränsen

från och med Risör

i norr till
i väster

begränsningar
i öster skall motsvarande
som följer
obeskattade
gälla för proviantering
varor.
av

gränsen

av andra stycket
Regeringen kan medge

i andra-fjärde

att bestämmelserna
inte skall gälla i fråga om viss fartygslinje.

7 § På passagerarfartyg

i trafik

mellan

svenska

hamnar,

styckena

belägna

söder

från
fyr och norr om Falsterbo fyr samt danska
om Kullens
i norr till och med Köge i söder skall undantaget enoch med Gilleleje
endast avse chok1994:200
ligt 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen
hamnar

ladvaror

och 20 cigaretter

eller

10 cigariller

eller cigarrer

eller 50 gram

tobaksvaror.
i trafik enligt första stycket får proviantering
passagerarfartyg
och
vin
3 § 2 medges endast om sådana drycker
enligt
spritdrycker
av
får i
före klockan
12. Av spritdrycker
inte utskänks till passagerarna
för
varje
sådan trafik medföras högst 5 liter per 1 000 passagerare
entill dansk
kel resa om resan går från svensk hamn norr om Landskrona
Till

hamn norr om Vedbaek och i annat fall högst 25 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa.
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med obeskattade

8 § Proviantering

alkoholdrycker

och tobaksvaror

får

ske endast till

luftfartyg

startvikt
som har en högsta tillåtna
som överstiger
och som är destinerat till utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last,
inte understiger
fritidsfartyg
75 som skall
vars bruttodräktighet
5 700 kilogram

avgå till

utländsk

hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge,
och vars bruttodräktighet
är
som inte är fiskefartyg
minst 75 som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last, eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg.
annat

Utan

fartyg

hinder

med
av vad som sägs i första stycket får proviantering
och tobaksvaror
alkoholdrycker
även ske i enlighet med
bestämmelser
till fartyg som disponeras av Försvarsmakten.

obeskattade
särskilda

av obeskattade
varor från tullager eller skatteupplag
inte medges i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn
till resans art och varaktighet
samt det antal personer som beräknas
kunna komma att medfölja
Därvid
skall beaktas de
transportmedlet.
9 § Proviantering
skall

begränsningar

avseende

och det förråd

som redan finns ombord

10 § Proviantering

fárdmedlet

omsättning

från tullager

eller

av dylika

som kan föreligga

varor.

skatteupplag

får endast ske efter

från en tullmyndighet.
Ett beslut av annan tullmyndighet
får överklagas till Generaltullstyrelsen.
än Generaltullstyrelsen

medgivande

beslut kan överklagas

Generaltullstyrelsens
11 § Generaltullstyrelsen
ras för verkställigheten

Nordisk

hamnar

Sverige

angående
i Danmark,

Regeringen
och

de närmare

föreskrifter

som erford-

av denna förordning.

provianteringsöverenskommelse

Överenskommelse
mellan

meddelar

till regeringen.

i Finland

proviantering

Finland,

Norge

och tulladministrationema

det danska finansministeriet,

och den svenska

av passagerarfartyg
och Sverige

generaltullstyrelsen

i Danmark,

det norska

i trafik

Norge

tolldirektoratet

har,

i syfte

tullkontrollen
med passageatt förenkla
av resandetrafiken
i trafik mellan hamnar i sagda länder utan att effektiviteten
i
tullkontrollen
eftersättes, samt

rarfartyg

för att effektivt
obeskattade varor

kunna

kontrollera

på passagerarfartyg,

försäljningen

och serveringen

av
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träffat

m.m. av passaom proviantering
ovannämnda
hamnar nordisk
proviante-

överenskommelse

följande

mellan

i trafik

gerarfartyg

ringsöverenskommelse:
Artikel

1

I denna överenskommelse

med

förstås

ett fartyg

ombordtagande

proviantering:

för försäljning

av varor

till de ombordvarande

eller servering

passagerarna,
är tull-, skattevaror, som vid ombordtagandet
till förenligt samma regler som vid försäljning
och avgiftsbelagda
att det
i det nordiska land där de inlastas, härvid förutsättes,
brukning
avkortning
restitution
eller
utförsel
åtnjutes
med
samband
i
varomas
beskattade

varor:

heller statssubvention,
av tull, skatter eller avgifter och
obeskattade
varor: andra varor än ovan nämnda.
Artikel

2

Överenskommelsen
slutande

samt

gäller
hamnar

går mellan
Finland,

Grönland,

Norge

passagerarfartyg,
i Danmark

som

i utrikes

trafik

med undantag av Färöarna

med undantag

av Svalbard

uteoch

och Jan Mayen

och Sverige.
Artikel

3

Proviantering

från

passagerare
nämligen

a

får ske med följande

rutter,

kiosker

som

enligt

eller

till
varor för försäljning
ombord,
försäljningsställen

obeskattade
liknande

tullfrihetsreglema

för

resande

anses som

korta:
tobaksvaror
choklad

samt
och konfektyrer,

b på andra rutter:
med en alkoholhalt
spritdrycker

av högst 60 volymprocent,

vin,
öl,
tobaksvaror,

cigarrettpapper,
choklad-

parfymer,

och konfektyrvaror,
kosmetiska

preparat

och toalettmedel.

ske med obeskattade
passagerare får proviantering
och
tobaksvaror
cigarrettpapper.
med
undantag
av
varor
ske endast med beskattade varor.
I övrigt får proviantering
För servering

till
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Proviantering
flaskstorlekar

med spritdrycker
på korta rutter får icke ske i mindre
än 3/4 liter och på andra rutter 3/8 liter.

4

Artikel

till

För försäljning

tullmyndighetens

får fartyg

passagerare
bedömande

lämpligt

med ett efter

provianteras

obeskattade

lager

av
varor.
av de enskilda varuslagen avpassas efter fartygets storlek, trafikområde
och förseglingsmöjligheter.
Vidare skall hänsyn tagas
till om fartyget går på kort rutt eller på annan rutt.
Kvantitetema

För andra

vin, öl och toän korta rutter får lagret av spritdrycker,
erhålles
fyllas på med kvantiteter,
som
genom att det efter
den senaste provianteringen
befordrade
antalet passagerare multiplice-

baksvaror

tullfrihetskvantiteten
för resande,
ras med den maximala
peiskt land, med erforderliga
avdrag med hänsyn till

a passagerare,

den för tullfri

uppnått

som

införsel

bosatt

i euro-

stadgade minimi-

åldern,

b tur- och returpassagerare,
inköp

som

till

är berättigade

fullt

obeskattat

i båda riktningama,

korta varaktighet
som på grund av utlandsvistelsens
maximala tullfrihetskvantiteter
är berättigade till ovannämnda
samt,

c passagerare,

som icke alls eller icke fullt
obeskattade
av
varor.

ut utnyttjar

d passagerare,
inköp

till

möjligheten

För korta

med kvantiteter,
fyllas
rutter får lagret av tobaksvaror
befordrasom erhålles genom att det efter den senaste provianteringen
de antalet
med
den
maximala
tullfrimultipliceras
passagerare
hetskvantiteten
för varor inköpta
korta rutter, med erforderliga
drag med hänsyn till de under a, b och d nämnda passagerarna.
Storleken
lagret fastställes
av det i första stycket omnämnda
i den hamn, där rutten

tullmyndigheten
Avdrag

bestämmes

för varje

avav

har sin utgångspunkt.

rutt av berörda

länders

tullmyndighe-

ter.
med obeskattat

Proviantering
enhet,

högst

som
cigarrettobak.

med

Proviantering
fymer,

kosmetiska

för servering
mande

lämplig

till

obeskattade

preparat

passagerare
omfattning.

cigarrettpapper
tilldelad

motsvarar

får ske till

kvantitet

choklad-

en myckfinskuren
tobak

och konfektyrvaror,

par-

samt obeskattade
får ske i en efter tullmyndighetens

varor
bedö-

och toalettmedel
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Artikel

5
och vin i flaskor samt totill passagerare av spritdrycker
skall ske från kiosk eller liknande föroch cigarrettpapper

Försäljning
baksvaror

i samband

och

säljningsställe
danställda

får

med servering.

Försäljning

till

ombor-

ske.

av varor som avses i föregående stycke får endast
även
ske till passagerare, som uppvisar för resan gällande fårdbiljett
vid
märkts
eller
på
klippts
vederbörligen
sätt
fribiljett,
annat
omsom
märkas
skall biljetten av försäljaren
bordgåendet. Vid försäljningen
Sådan försäljning

sätt med uppgift om varuslag, försäljningsdatum
föreDå särskilda omständigheter
fårdriktning.
och, om så erfordras,
avtala, att kontrollen
ligger, äger berörda länders tullmyndigheter
av
får ske
sätt.
försäljningen
annat
och varaktigt

tydligt

genom anslag ombord göras uppmärksamma
i de länder som rutten omfattar.
gällande tullfrihetsregler
bör av säljaren begränsas så, att passageFörsäljningskvantitetema

Passagerarna

skall

rarna icke i något av de länder som rutten omfattar
fastställda kvantitetema.
de i tullfrihetsreglema

kan införa

mer än

6

Artikel

varor gäller, att hutrafik i vanlig meupprätthålla
vudsyftet med de enskilda turerna är att
ning. Framgår av omständigheterna,
att detta icke är fallet, t.ex. om
med turen, kan provianombord är huvudsyftet
särskilda arrangemang
medges.
tering med obeskattade varor
Artikel

med obeskattade

7

Redovisning

drycker,
eller

för proviantering

villkor

Såsom

vin,

skall

liknande

skattade

ske beträffande

tobaksvaror

de kvantiteter

obeskattade

sprit-

som försäljes från kiosk
obei fråga om de kvantiteter

och cigarrettpapper

försäljningsställe

samt
och vin som förbrukas vid servering.
i kiosk och liknande
skall ske särskilt för försäljning
och särskilt för servering. Redovisningen,
som skall

spritdrycker

Redovisning

försäljningsställe

en gång per dygn eller, om turen varar mer än l dygn, vid avslutningen av varje tur, skall innehålla uppgifter om antalet passagerare
formulär
enligt bilagor till denna
på varje enkel tur och skall föras
avslutas

överenskommelse.
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Artikel

8

Överträder

bestämmelser

fartyg

av obeskattade
i de länder
dighetema

ningen

varor

i denna överenskommelse

till

efter samråd

fartyget,

som beröres

kan tilldel-

mellan

tullmyn-

nekas helt eller

av rutten,

för viss

tid.
Artikel
Vid

9
av ärende, som behandlas i denna överenskommelse,
i de länder som beröäga rum mellan tullmyndighetema

handläggning

skall

samråd

res av den rutt, varom
Artikel

fråga är.

10

De kontraherande

varandra
sig att underrätta
parterna förpliktar
om
och
redan
ändring
befintliga
rutter
rutter
samt att av nya
av
efter samråd beträffande
de enskilda ruttema
utväxla uppgifter rörande passagerarantal
och proviantmängder
m.m.

etablering

Artikel

11

Kontraherande

part äger uppsäga

denna överenskommelse

med en frist

av 6 månader.
Artikel

12

Bestämmelserna

sträckning
hamnar

utanför

Färöarna,
Artikel

bör

i största

möjliga

ut-

om passagerarfartyg
som också anlöper
Finland, Norge och Sverige samt hamnar på

Svalbard

och Jan Mayen.

13
från denna överenskommelse

ga kontrahenter

får

göras, såvida

samtli-

är eniga därom.

14

Överenskommelsen

Norge

överenskommelse

i fråga

Danmark,

Grönland,

Avvikelser

Artikel

i denna

tillämpas

träder

och Sverige.

30 dagar räknat

i kraft

För Finlands

den

1 januari

del träder

1969

för

överenskommelsen

från den dag då man från finskt

håll meddelat

Danmark,
i kraft
de andra
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kontraherande
nella åtgärder,

3

artiklar

Vissa

I artiklarna

uppfyllt

regering
parterna, att Finlands
ikraftträdandet
förutsätter.
som

de konstitutio-

i cirkulationsdirektivet

anges endast de punkter

som är av intresse

för detta delbe-

inträder

släpps för kon-

tänkande.
6

Artikel

skattskyldighet
sumtion

eller

med artikel

när varan
har registrerats

lagerbrister

14.3 måste beläggas

Frisläppande
göras av:
a varje

för punktskatt

när sådana

av punktskattepliktiga

avvikelse,

som

i enlighet

med punktskatt.
varor

för konsumtion

inklusive

otillåten

avvikelse,

inklusive

otillåten

tillverkning,

skall

ut-

från uppskovsreg-

lema,

b

all tillverkning,

c

utom ramen för uppskovsreglema,
införsel,
otillåten
all införsel, inklusive
omfattas

Artikel

av sådan varor

av sådana varor

som inte

av uppskovsreglema.

7

i
Då punktskattebelagda
varor som redan släppts för konsumtion
medkommersiella
ändamål
i
förvaras
för
medlemsstat
en annan
en
där varorna förvalemsstat, skall punktskatten
tas ut i den medlemsstat
ras.
att det påverkar tillämpningen
av artikel 6 skall därför, då
definitionen
i artikel 6
för
konsumtion
enligt
redan
släppts
varor som
antingen levereras till, är avsedda att levereras till eller används i en
självständig
som bedriver
av en näringsidkare
annan medlemsstat
Utan

eller ett offentligrättsligt
i den andra medlemsstaten.

verksamhet

reglerat

organ,

punktskatten

tas ut

skall skatten betalas av den som
de varor som är avsedda för leverans, av
i en annan medlemsstat
den som tar emot varorna för användning
än
eller av näringsidkaren
den där de redan blivit släppta för konsumtion
Beroende

utför

leveransen

på omständigheterna
eller

eller det offentligrättsliga

innehar

organet.
De varor som avses i punkt 1 som flyttas mellan olika medlemsskall åtföljas av ett ledsagardokument
staters territorier
som upptar de
från den handling som avses i artikel 18.1. Ledväsentliga uppgifterna

Bilaga
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sagardokumentets

och innehåll

form

skall fastställas

i överensstämmel-

som fastställs i artikel 24 i detta direktiv.
se med det förfarande
eller det organ som avses i
För den person, den näringsidkare
punkt 3 gäller följande:

a Han skall innan varorna avsänds göra en deklaration
dighetema

i destinationsmedlemsstaten

till

och garantera

skattemynbetalning

av

punktskatten.
i destinationsmedlemsstaten

b

Han skall betala punktskatten

c

med det förfarande
som fastställts i denna medlemsstat.
Han skall samtycka till varje kontroll
som gör det möjligt
nationsmedlemsstatens
faktiskt

myndigheter

att förvissa

Den punktskatt

punkt 1 skall återbetalas

i enlighet

med artikel

för desti-

sig om att varorna
erlagts.

och att utgående punktskatt
som erlagts i den första medlemsstat

har mottagits

i enlighet

som avses i

22.3.

varor som redan frisläppts för konsumi samma
tion i en medlemsstat
skall flyttas till en bestämmelseort
skall
de
via
medlemsstats
territorium
åtföljas
medlemsstat
av
en annan
När

punktskattepliktiga

enligt punkt 4 och en lämplig väg skall väljas för
ledsagardokument
transporten.
I de fall som avses i punkt 7 skall
till den
avsändaren,
innan varorna sänds iväg, lämna en deklaration
a
skattemyndighet
som ansvarar för punktskattekontrollen,

b mottagaren
skrifter

c

av varorna i enlighet med de föreden
skattemyndighet
på bestämmelseorten
av
för punktskattekontrollen,

intyga

som

mottagandet

givits

som ansvarar
avsändaren och mottagaren

samtycka

för deras respektive

möjligt

till

varje kontroll

skattemyndigheter

som gör det
att förvissa sig om

att varorna verkligen har tagits emot.
Om punktskattepliktiga
varor ofta och regelbundet flyttas
medlemsstaterna,
i
kan
punkt 7
sätt som anges
genom bilaterala
tillåta förenklingar
som avviker från punkterna 7 och

på det
avtal,

16

Artikel

15.1 får mottagaren
Utan hinder av artikel
vara näringsidkare
utan ställning som godkänd lagerhavare. Denne får inom ramen för sin
affärsverksamhet
ta emot punktskattebelagda
varor från andra medlemsstater enligt reglerna om uppskov. Han får däremot varken förvara
eller avsända
lemsstater

sådana varor.
för vad som föreskrivs
särskilda
fastställa
regler för

stämmelse

på punktskattebelagda

Med

tionella

förbehåll

distributionsregler

i gemenskapsrätten

tillämpningen

f°ar med-

av denna
av särskilda

varor som omfattas
som är förenliga med fördraget.

bena-
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Nyssnämnda

näringsidkare

söka om att bli registrerad
medlemsstat.

a

betalning

c

av punktskatt

skall

på de villkor

i hans medlemsstat,

skattemyndighetema

b

varorna anhos Skattemyndigheten
i sin

med punktskatteregistrering

En näringsidkare
garantera

får innan han har mottagit

for punktskatt

som fastställs
av
utan att det påverkar till-

lämpningen
av artikel 15.4
föra bok över varuleveranser,
förete varorna närhelst det begärs,

d samtycka

till all övervakning

och alla varulagerinventeringar.

skall punktskatt tas ut när varorna
typ av näringsidkare
mottagits och skall betalas i enlighet med det förfarande
som fastställs
medlemsstat.
varje
av
För denna

Artikel

17
får utses av den avsändande godkända lagermåste vara etablerad i destinationsskatterepresentant
där. Han skall, i
och godkänd av skattemyndighetema

En skatterepresentant
havaren.

Denne

medlemsstaten

stället för en mottagare
dennes ställe,

a garantera

betalningen

skattemyndighetema

b betala punktskatten
gits i enlighet

och i

lagerhavare

som godkänd

på de villkor
av punktskatt
i destinationsmedlemsstaten,

som bestäms av
utan att tillämp-

15.4 påverkas,

av artikel

ningen

utan ställning

med

i destinationsmedlemsstaten
det förfarande

som

fastställs

när varorna mottaav destinations-

medlemsstaterna,

c föra bok över varuleveranser
destinationsmedlemsstatema
Artikel

och meddela
vart varorna

i

skattemyndighetema

levererats.

22

inom ramen för dennes affärsav en näringsidkare
fall punktskattebelagda
verksamhet
kan i tillämpliga
varor som har
komma i fråga for återbetalning
släppts för konsumtion
av punktskatt
På begäran

från

skattemyndighetema

sumtion,

i den medlemsstat

där de släpptes

för kon-

att förbrukas i den medlemsstaten.
avslå en sådan begäran om återbetalning

då de inte är avsedda

Medlemsstaten

får dock

som de lägger fast.
om den inte uppfyller de kvar på korrekthet
bestämmelser
Vid tillämpningen
skall
följande
punkt
av
pas:
Innan

varorna avsänds måste avsändaren anhålla om återbetalning
i sin medlemsstat
och forete bevis
de behöriga myndigheterna

tillämfrån
att

Bilaga2
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får dock

myndigheterna

De behöriga

har erlagts.

punktskatten

inte

enbart på den grunden

att det dokument som har
och som intygar att den ursprungutfärdats av samma myndigheter
liga betalningen blivit gjord inte företetts.

vägra återbetalning

som avses under punkt a skall
i avdelning III.
med bestämmelserna

ske i

Sådana varuförflyttningar
ensstämmelse
skall

Avsändaren

till

de behöriga

över-

i sin medlemsstat

myndigheterna

vederlämna returexemplaret
av det dokument som avses i punkt
Detta måste antingen åtföljas av
börligen påtecknat av mottagaren.
kommer att betalas i konpunktskatten
intygar
handling
att
som
en
eller förses med följande

sumtionslandet
-

till

adressen

skattekontoret

det berörda

uppgifter:
i

hos skattemyndighetema

destinationsmedlemsstaten,
-

för

datum

detta

av deklarationen
denna deklaration.

skattekontors

godkännande

med hänvisningsnumret

sammans
Punktskattebelagda

till-

i en medlemsvaror som släppts för konsumtion
eller identifieringsmärstat och således bär den statens skattemärke
ke kan komma i fråga för återbetalning
av punktskatt från den skat-

eller identifieringsmärkena,
som utfärda skattemärkena
har
konstaterat att märkena har
dessa
skattemyndigheter
att
makulerats.

temyndighet
förutsatt

skyldig
I de fall som avses i artikel 7 är avsändarmedlemsstaten
tidigare
endast om punktskatten
att återbetala den erlagda punktskatten
i enlighet med det förfarande
har erlagts i destinationsmedlemsstaten
som fastställs i artikel 7.5.
Skattemyndigheterna

i varje

medlemsstat

skall

bestämma

som gäller återbetalning
skall
territorium.
Medlemsstaterna
se till att återbetalningen
ras
punktskatt inte överstiger det belopp som verkligen har erlagts.
metoder

och övervakningsförfaranden

Till

dess rådet enhälligt

menskapsbestämmelser
lemsstatema

bibehålla

på kommissionens

om furnering
sina nationella

förslag

har infört

och luftfartyg

av fartyg
bestämmelser

gefårmed-

i detta ämne.

28

Följande
1999.

av

23

Artikel

Artikel

de
de-

bestämmelser

gäller

för den period

som slutar

den 30 juni
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Medlemsstaterna

får skattebefria
varor som tillhandahålls
av
och som medtas i det personliga bagaget av resande
vid flyg- eller sjöresa från en medlemsstat
till en annan.
I denna bestämmelse
används följande beteckningar i den betydelse
skattefria

butiker

som anges här
a skattefri butik:

uppfyller

inrättning

belägen

inom

en flygplats eller hamn som
av de behöriga myndigheterna

de villkor

som fastställts
bl.a. i punkt 3 i denna artikel,

b resande
handling

till en annan medlemsstat:
passagerare som innehar en färdför flyg eller sjöresa som ange att den omedelbara
desti-

nationen

c

är en flygplats eller hamn i en annan medlemsstat,
flyg- eller sjöresa inom gemenskapen:
resa med flyg eller till sjöss
inom
medlemsstat
börjar
och
har
den faktiska ankomstorten
som
en
i en annan medlemsstat,

ombord
som tillhandahålls
inom gemenskapen
sagerartrafik
skall
Varor

ett flygplan eller fartyg i pasbehandlas på samma sätt som
butiker.

varor som tillhandahålls
Denna bestämmelse

av skattefria
skall också tillämpas

hålls av skattefria butiker
nalema för Kanaltunneln

giltiga

för resan mellan

som är belägna
till passagerare

de två terrninalema.

på varor som tillhandanågon av de två terrnimed fårdhandlingar
som är

inom

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1998

förteckning

Omstmktureringarochbeskattning.Fi.
N Tänderhelalivet
.
för vuxentandvård.
- nytt ersättningssystem
Välfärdensgenusansikte.
A.
Män passaralltid Nivå- ochorganisationsspeciñka
processermedexempelfrån handeln.A.
V Vårt liv somkön.Kärlek, ekonomiskaresurseroch
maktdiskurser.A.
Ty maktenär din Myten om detrationella
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A.
Översynav rörelse-ochtillsynsreglerför kollektiva
försäkringar.Fi
Alkoholreklam.Marknadsföringavalkoholdrycker
ochSystembolagets
produkturval.
Integritet- Effektivitet- skattebrott.Fi.
.
10.Campusför konst.U.
Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn
.
inomolikaområden.U.
Självdeklarationochkontrolluppgifter
.
- förenkladeförfaranden.Fi.
13.Säkrarekemikaliehantering.
Fö
14.E-pengar- näringsrättsligafrågor. Fi.
l Grönanyckeltal-Indikatorer för ett ekologiskt
.
hållbartsamhälle.M.
När åsikterblir handling.En kunskapsöversikt
om
.
bemötandeav personermedfunktionshinder.
17.SamordningavdigitalmarksändTV. Ku.
18.En gräns- en myndighet Fi.
19.IT ochregionalutveckling.
120exempelfrånSverigeslän.K.
20.IT-kommisionenshearingom infrastrukturen
for digitalamedier.Andrakammarsalen,
Riksdagen1997-10-24.K.
2 Problemmedinbäddadesysteminför 2000-skiftet.
.
Hearinganordnadav IT kommissioneni
samverkanmedIndustriförbundetoch Statskontoret
1997-1
l-l4.K.
Försäkringsgaranti.
Ett garantisystemför försäkringsersättningar.
Fi.
23.Statenochexportñnansieringen.
N.
Fiskeriadrninistrationen
i ettEU-perspektiv.
Översynavfiskeriadministrationen
m.m.Jo.
25.Tre städer.En storstadspolitikför helalandet.
+ 4 st bilagor. S.
26.Frånhembränttill Mariakliniken.
- faktaom ungdomaroch svartsprit.S.
27.Nya ledningsreglerfor bankaktiebolagoch
försäkringsbolag.
Fi.
28. Läkemedelvårdochhandel.
i
Om ensäker,flexibel
ochsamordnadläkemedelsforsörjning.

29.1976årslag om immunitetochprivilegieri vissa
fall- enöversyn.UD.
30.Utlandsstyrkan.Fö.
31.Det gällerlivet. Stödoch vård till bamoch
ungdomarmedpsykiskaproblem.+ Bilaga.S.
32.Rättssäkerhet,
vårdbehovochsamhällsskyddvid
psykiatrisktvångsvård.S.
33.Historia,ekonomiochforskning.
Femrapporterom idrott. In.
34.Företagaremedrestarbetsformåga.
S.
35.Förordningartill miljöbalken.+ Bilagor.M.
36.Identifieringochidentiteti digitalamiljöer
- Referatfrån enhearingden 12november1997.
IT-kommissionensrapport4/98.K.
37.Denframtidaarbetsskadeforsälcringen.
38 Vad får vi för pengarna - Resultatstymingav
.
statsbidragtill vissaorganisationerinom detsociala
området.
39.Det fmsk-svenskagränsälvssamarbetet.
M.
40.BROTISOFFER
Vad hargjorts Vad bör göras Ju.
föralla.S.
4i Läkemedelsinfomiation
.
utbildningför
42.Försvarsmaktsgemensam
framtidakrav. Fö.
43.Hur skall Sverigemåbättre
- förstastegetmot nationellafolkhälsomål.
44.En samladvapenlagstiftning.Ju.
45. Sotningi framtiden.Fö.
46.Om buggningochandrahemligatvångsmedel.Ju.
47.Bulvaneroch annat.Ju.
48.Kontrolleradochifrågasatt
- intervjuermedpersonermedfunktionshinder.S.
49.Konsekvenserav att taxfreeförsäljningenavvecklas
inomEU.K.
under
De39 stegen.Läkemedelsutredningar
1900-taletochannatunderlagsmaterial
till
Läkemedeli vårdochhandel,SOU1998:28.
5 Vuxenutbildningochlivslångtlärande.
.
Situationeninför ochunderförstaåretmed
kunskapslyftet.U.
52.Utstationeringav arbetstagare.
A.
53.Ta vara möjligheternai Östersjöregionen.
N.
Hur offensivIT-användningkanskapatillväxt
.
for mindreföretag.Ett rådslaganordnatav
IT-kommissionen uppdragavKommunikationsdepartementet,
Närings- ochhandelsdepartementet
och Industriförbundet.
Rottmdan,Rosenbad1997-11-l8.K.
55.Demokratinsräckvidd.Dokumentationfrånett
skriftserie.SB.
seminarium.Demokratiutredningens
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offentliga

Kronologisk

utredningar

1998

förteckning

56.Avdrag för ökadelevnadskostnader
vid tjänsteresa
83.DUKOM Distansutbildningskomrnittén.
ochtillfälligt arbete.Fi
Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.
57.DUKOM Distansutbildningskommittén.
Kostnadseffektivdistansutbildning.U.
Utvärderingav distansutbildningsprojekt
med
DUKOM Distansutbildningskommjttén.
.
IT-stöd.U.
Flexibelutbildningpådistans.U.
58.IT ochnationalstaten.
Fyra framtidsscenarier.
85.Att röstamedhänderna.Om stormöten,
IT-kommissionens
folkomröstningarochdirektdemokratii Schweiz.SB.
rapport6/98.K.
59.Räddningstjänsten
i Sverige
86.Utvecklingssamarbete rättsområdet.
Östeuropa.Ju.
- RäddaochSkydda.Fö.
6. Kring Hallandsåsen.
M.
Premiepensionsmyndigheten.
Fi.
.
61.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo.
88.Domarenoch Beredningsorganisationen
62.Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om
- utbildningocharbetsfördelning.Ju.
kämavfallsomröstningen
i Malå kommun1997.M.
89.Greppet- att vändaen regionsutveckling.
63.Engod affär i MotalaJoumalistemasavslöjanden
RapportfrånSöderhamnskomrrnttén.
N.
ochläsarnasetik.Demokratiutredningens
skriftse90.Stegetföre.Nedslagi detlokala
rie.SB.
brottsförebyggandearbetet.Ju.
Bättreochmertillgängliginfonnation.
9 Nya grepp- kommunalförnyelseoch kompetens.
Småföretagsdelegationens
utveckling.In.
rapport N.
Nya tider, nya förutsättningar...
Godaidéerom småföretagochsamverkan.
.
.
lT-komrnissionens
Småföretagsdelegationens
rapport8/98.K.
rapport N.
FUNKIS - funktionshindradeeleveri skolan.U.
93.Kapitalforsörjningtill småföretag.
Socialavgiftslagen.
Småföretagsdelegationens
rapport N.
.
Kunskapsläget
påkämavfallsområdet1998.M.
94.Förslagskatalog.
Lämplighetsprövningav personalinom
Småföretagsdelegationens
rapport N.
95.Förstärktskyddav skogsmarkför naturvård.M.
förskoleverksamhet,
skolaochskolbamornsorg.
U.
96.NaziguldetochRiksbanken.Interirnrapport.UD.
70. Skolan,IT ochdet livslångalärandet.
97.Gör barntill medborgareOmbarnochdemokrati
Hearinganordnadav Utbildningsdepartementet
och
under1900-talet.SB.
IT-komrnissionen,
Rosenbadl997-l 2-04,
98.Konkurrenslagens
reglerom företagslT-komnrmissionens
rapport7/98.K.
koncentration.+ Bilaga.N.
71. Denkommunalarevisionen- ett demokratiskt
99. accepteraBetänkandefrån dennationellasamkontrollinstrument.In.
ordningskorrnnitténför Europaåretmot rasism.ln.
72.Kommunalafmansförbund.Fi.
100.Har rasismentagit slutnu Bilagatill betänkande
73.OrganisationerMångfaldIntegration- Ett framtida
från dennationellasamordningskommittén
för
systemför statsbidragtill invandrarnas
Europaåretmot rasism.In.
riksorganisationer In.
101.Det ungamedborgarskapet.
Dokumentationfrån
74. Styrningenav polisen.Ju.
75. Djurförsök.Jo.
ett seminarium.SB.
102.Lekmannastyrei experternastid. Dokumentation
76. Idrott och motionför livet. Statensstödtill idrottsfrån ett seminarium.SB.
rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.In.
Kompetensi småföretag.Småföretagsdelegationens 103.Bemäktigaindividerna.Omdomstolarna,lagenoch
de individuellarättigheternai Sverige.SB.
rapport N.
104.Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.
78. Regelförenklingförframtiden.Småföretags105.Minskaregleringenav kommunerochlandsting.
delegationens
rapport N.
In.
79.IT ochregionalutveckling.
106.Ungai ohälsoförsäkringen.
erfarenheterfråntre hearingarundermarsl 998.
Tid för aktivitet ochutveckling.S.
IT-kommmissionens
rapport9/98.K.
l07 Främjandelagen
80.Bostadsrättsregister.Ju.
- en översyn.A.
.
108.Analyseramera.Jo.
81.Användningenav vissastatsflygplan,m.m. SB.
109.Rättsinformationoch IT. Rapportfrån två semi82.Försäkringstöreningar-ett
reformeratregelsystem
narier 1996och 1998.IT-kommissionensrapport
Fi.
10/98.K.
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Kronologisk

utredningar
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110.Makesarvsrätt,dödsboforvaltareochdödförklaring. Ju.
lll. E-plikt. Att säkradet elektroniskakulturarvet.U.
112.Resurser lika villkor U.
113.I God Tro. Samhälletochnyandligheten.S.
114.Svenskani EU. Hur vi kan främjakvalitetenpåde
svenskaEU-textema.SB.
115.Distansarbete.
A.
116.Stoppreglema.Fi.
117.Utgått
118."SustainableSweden"- a SUCCESSstory.
Möjligheterochhinderför en internationalisering
av ett svensktmiljöanpassatnäringsliv.
+ Bilaga.N.
119.Kommunaluppdragsverksamhet
1998.In.
120.EfterlevandepensionEnanpassningtill detrefor
meradeålderspensionssystemet.
S.
12 Arbetsförhållandenochattityder.
.
- professionellasmötenmedpersonermed
funktions-hinder.S.
122.E-pengar- civilrättsligafrågor m.m. Fi.
123.Folkrättsligstatusm.m. Fö.
124.Demokrati europeisknivå Demokratiutredningensskriftserie.SB.
125.Statensmuseerför världskultur.Ku.
126.Beskattningutan taxfree.Fi.

1998
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Systematisk

utredningar

1998

förteckning

Statsrådsberedningen
Demokratinsräckvidd.Dokumentationfrånett
seminariumDemokratiutredningens
skriftserie.55
En god affär i Motala.Joumalistemasavslöjandenoch
läsarnasetik.Demokratiutredningens
skriftserie.63
Användningenav vissastatstlygplan,m.m. 81
Att röstamedhänderna.Om stormöten,
folkomröstningarochdirektdemokratii Schweiz.SB.85
Görbarntill medborgareOmbamochdemokratiunder
1900-talet.
97
Dokumentationfrån ett
Det ungamedborgarskapet.
seminarium.101
Lekmannastyrei experternastid. Dokumentationfrån
ettseminarium.102
Bemäktigaindividerna.Omdomstolarna,lagenoch
deindividuellarättigheternai Sverige.103
Svenskani EU. Hur vi kanfrämja kvalitetenpåde
svenskaEU-textema.l 14
Demokratipå europeisknivå Demokratiutredningens
skriftserie.124

Räddningstjänsten
i Sverige- Räddaoch Skydda.59
Folkrättsligstatusm.m. 123

Socialdepartementet

Tänderhelalivet
för vuxentandvård.2
- nytt ersättningssystem
Alkoholreklam.Marknadsföringav alkoholdryckeroch
Systembolagets
produkturval.8
När åsikterblir handling.En kunskapsöversikt
om
bemötandeavpersonermedfunktionshinder.16
Tre städer.En storstadspolitikfor helalandet.
+ 4 stbilagor. 25
Frånhembränttill Mariakliniken.
- faktaom ungdomarochsvartsprit.2 6
Läkemedeli vårdochhandel.Omensäker,flexibel
ochsamordnad
läkemedelsforsörjning.
28
Det gällerlivet. Stödoch vård till barnoch
ungdomarmedpsykiskaproblem.+ Bilaga.3 1
vårdbehovoch samhällsskyddvid
Rättssäkerhet,
psykiatrisktvångsvård.32
34
Företagaremedrestarbetsfonnåga.
Justitiedepartementet
Denframtidaarbetsskadeförsäkringen.
37
Vad får vi för pengarna - Resultatstyrningav
BRCYITSOFFER
statsbidragtill vissaorganisationerinom detsociala
Vad hargjorts Vad bör göras 40
området.38
En samladvapenlagstiftning.44
Läkemedelsinformation
foralla.4 l
Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.46
Hur skallSverigemåbättre
Bulvanerochannat.47
- förstastegetmot nationellafolkhälsomål.43
Styrningenav polisen.74
Kontrolleradoch ifrågasatt
Bostadsrättsregister.
80
Utvecklingssamarbete rättsområdet.
- intervjuermedpersonermedfunktionshinder.48
under
De 39 stegen.Läkemedelsutredningar
Östeuropa.86
till
DOMARENOCHBEREDNINGSORGANISATIONEN 1900-taletochannatunderlagsmaterial
Läkemedelivårdochhandel,SOU1998:28.50
utbildningocharbetsfördelning.
88
Socialavgiftslagen.
67
Stegetföre.Nedslagi detlokalabrottsförebyggande
Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.
104
arbetet.90
Ungai ohälsoförsäkringen.
Makesarvsrätt,dödsboforvaltareoch dödförklaring.
Tid för aktivitet ochutveckling.106
1 10
I GodTro. Samhälletochnyandligheten.113
Efterlevandepension.
En anpassningtill detreformerade
Utrikesdepartementet
ålderspensionssystemet.
120
1976årslagom immunitetochprivilegier i vissafall
Arbetsförhållandenochattityder.
- enöversyn.29
- professionellasmötenmedpersonermedfunktions
NaziguldetochRiksbanken.
Interimrapport.96
hinder. 121

Försvarsdepartementet
Säkrarekemikaliehantering.
13
Utlandsstyrkan.3 0
Försvarsmaktsgemensam
utbildningför
framtidakrav.42
Sotningi framtiden.45

Kommunikationsdepartementet
IT ochregionalutveckling.
120exempelfrånSverigeslän.19
IT-kommisionenshearingom infrastrukturen

Statens

offentliga

Systematisk

1998

utredningar

förteckning

Fördigitalamedier.Andrakammarsalen,
Riksdagen1997-10-24.20
Problemmedinbäddadesysteminför 2000-skiftet.
Hearinganordnadav IT kommissioneni
samverkanmedIndustriforbundetochStatskontoret
1997-11-14.21
Identifieringochidentiteti digitalamiljöer.
- Referatfrån en hearingden 12november1997.
IT-kommissionensrapport4/98. 36
Konsekvenserav att taxfreeförsäljningenavvecklas
inom EU. 49
Hur offensiv IT-användningkan skapatillväxt
för mindreföretag.Ett rådslaganordnatav
IT-kommissionenpå uppdragav Kommunikationsdepartementet,
Närings- och handelsdepartementet
och Industriförbundet.Rotundan,Rosenbad1997-1118. 54
IT ochnationalstaten.
Fyraframtidsscenarier.
IT-kommissionens
rapport6/98.58
Nya tider, nya förutsättningar...
IT-kommissionens
rapport8/98.65
Skolan,IT ochdet livslångalärandet.
Hearinganordnadav Utbildningsdepartementet
och
IT-komrnissionen,
Rosenbad
1997-l 2-04,
lT-kommmissionens
rapport7/98.K. 70
IT och regionalutveckling.
erfarenheterfråntre hearingarundermars1998.
IT-kornrnmissionens
rapport9/98. 80
Rättsinformationoch IT. Rapportfrån två seminarier
1996och 1998.IT-kommissionensrapport 10/98.109

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.1
Översynav rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektiva
försäkringar.7
Integritet- Effektivitet Skattebrott.9
älvdeklarationochkontrolluppgifter
förenkladeförfaranden.12
E-pengar- näringsrättsligafrågor. 14
En gräns- enmyndighet 18
Försäkringsgaranti.
Ettgarantisystemfor försäkringsersättningar.
22
Nya ledningsreglerför bankaktiebolagoch
försäkringsbolag.
27
Avdrag för ökadelevnadskostnader
vid tjänsteresa
ochtillfälligt arbete.56
Kommunalafinansförbund.72
Försäkringsföreningar-ett
reforrneratregelsystem82
Premiepensionsmyndigheten.
87
Stoppreglema.1 16
E-pengar- civilrättsligafrågor m.m. 122

Beskattningutan taxfree.126

Utbildningsdepartementet
Campusför konst 10
Friståendeutbildningarmedstatlig tillsyn
inomolikaområden.1 1
Vuxenutbildningochlivslångtlärande.
Situationeninför och underförstaåretmed
kunskapslyftet.5 1
DUKOM Distansutbildningskommittén.
Utvärderingav distansutbildningsprojekt
med
IT-stöd. 57
FUNKIS - funktionshindradeeleveri skolan.66
Lämplighetsprövningav personalinom
skolaochskolbamomsorg.69
förskoleverksamhet,
DUKOM Distansutbildningskommittén.
Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.
Kostnadseffektivdistansutbildning.83
DUKOM Distansutbildningskornmittén.
Flexibelutbildning distans.84
E-plikt. Att säkradet elektroniskakuturarvet.l 11
Resurser lika villkor 112

Jordbruksdepartementet
i ettEU-perspektiv.
Fiskeriadministrationen
Översynavñskeriadminisüationen
m.m.24
LivsmedelstillsynSverige.
61
i
Djurforsök.75
Analyseramera.108

Arbetsmarknadsdepartementet
Välfärdensgenusansikte.
3
Män passaralltid Nivå- ochorganisationsspecifrka
processermedexempelfrånhandeln.4
Vårt liv somkön.Kärlek,ekonomiskaresurseroch
maktdiskmser.5
Ty maktenär din Myten om detrationella
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6
Utstationeringav arbetstagare.52
Främjandelagen
- en översyn.107
Distansarbete.1 15

Kulturdepartementet
Samordningav digital marksändTV. 17
Statensmuseerfor världskultur. 125

Närings-

och handelsdepartementet

Statenochexportñnansieringen.23
53
Ta vara möjligheternai Östersjöregionen,
Bättre och mer tillgänglig information.
Småföretagsdelegationens
rapport 64

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

förteckning

Kompetensi småföretag.
Småforetagsdelegationens
rapport 77
Regelförenklingfor framtiden.
Småföretagsdelegationens
rapport4. 78
Greppet- att vändaen regionsutveckling.
89
RapportfrånSöderhamnskomrnittén.
Godaidéerom småföretagochsamverkan.
Småföretagsdelegationens
rapport 92
Kapitalförsörjningtill småföretag.
Småföretagsdelegationens
rapport 93
Förslagskatalog.
Småföretagsdelegationens
rapport 94
Konkurrenslagens
regler om foretagskoncentration.
+ Bilaga.98
"SustainableSweden"- a SUCCESSstory.
Möjligheterochhinderför en internationaliseringav
ett svensktmiljöanpassatnäringsliv. + Bilaga.118

Inrikesdepartementet
Historia,ekonomiochforskning.
Femrapporterom idrott. 33
Den kommunalarevisionen- ett demokratiskt
kontrollinstrument.71
OrganisationerMångfaldIntegration- Ett framtida
systemfor statsbidragtill invandrarnas
xiksorganisationermfl.73
Idrott och motion för livet. Statensstödtill idrottsrörelsenochfriluftslivets organisationer.76
Nya grepp- kommunalförnyelseochkompetensutveckling.91
accepteraBetänkandefrån dennationellasamordningskommitténför Europaåretmotrasism.99
Har rasismentagitslutnu Bilagatill betänkandefrån
dennationellasamordningskommittén
för Europaåret
motrasism. l 00
Minskaregleringenav kommuneroch landsting.105
Kummunaluppdragsverksamhet
1998.119

Miljödepartementet
Grönanyckeltal- Indikatorerför ett ekologiskthållbart
samhälle.15
Förordningartill
+ Bilagor.35
39
Det finsk-svenskagränsälvssamarbetet.
Kring Hallandsåsen.
60
Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om
iMalå kommun1997.62
kämavfallsomröstningen
Kunskapslägetpå
kämavfallsområdet1998.68
Förstärktskyddav skogsmarkfor naturvård.95
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