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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 18 december bemyndigade1997 regeringen stats-
Östrosrådet Thomas tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten

förfarandereglema för punktskatteröverse m.m.
Till särskild utredare förordnades den januari20 1998 kammarrätts-

lagmannen Anders Lindgren.Per
biträda utredningen förordnadesAtt den februari25expertersom

1998 kammarrättsassessom Classon, departementssekreterarenPetter
Monica Falck, kammarrättsassessom Johan Montelius, förste tull-
inspektören Kenneth direktören Rabe, kanslirådetPersson, Gunnar
Marianne Svanberg och kammarrättsassessom Monika Wendleby.

Till sekreterare förordnades kammarrättsassessom Rolf Bohlin.
Utredningen, underarbetar års punktskatte-1998namnetsom

utredning, överlämnar härmed delbetänkandet SOU 1998:126
Beskattning taxfree.utan

Stockholm i oktober 1998

Anders LindgrenPer

/Rolf Bohlin
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Utredningens huvuduppgift förfarandereglema förär punkt-överatt se
skatter och skall koncentreras till förfarandetöversynen för dem.m.
harmoniserade punktskatterna. förstaDen arbetet enligtetapp av som
direktiven redovisas med förtur i detta delbetänkande främst frågorrör

aktualiseras den juli då taxfreehandeln1 1999 i EU-intem trafiksom
upphön

denna förstaI del har ingått lägga fram förslag till hur försälj-att
ningen beskattade ombord transportmedel skall hanterasav varor
skattemässigt taxfreehandeln upphör. Utredningensnär uppgift har
också varit åtgärder för kontroll provianteringöverväga föratt av
skattefri försäljning och förbrukning ombord transportmedel och i
det sammanhanget allmän den s.k. provianterings-göra översynen av
förordningen analysera EG:s regler på taxfreeområdet och be-samt
stämmelserna i den nordiska provianteringsöverenskommelsen.

utgångspunkterAllmänna

En grundläggande utgångspunkt för utredningens arbete har varit att
taxfreeförsäüningen kommer upphöra på inom efterEU denatt resor

juni30 inträffar1999. Däremot inga förändringar det gäller sådannär
försäljning på till tredje land. tillSom tredje land räknasresor resor
också till områden inte ingår i skatteområde,EG:s t.ex.resor som
Åland och Kanarieöarna.

En utgångspunkt har varit förbrukningen ombord påattannan resor
inom EU efter den juni30 1999 kommer kunna ske medäven obe-att
skattade varor.

EU-interna resor

Avgörande för skattefri försäljning skall få ske ombord ärom om resan
skall EU-intem eller inte. Om går direkt mellan ettanses som resan
medlemsland och tredje land den självklart inteärett att anse som en
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mellan tvådirektgårLika klart ärEU-intem att somen resaresa.
EU-intem.medlemsländer är att somanse

tvåmellanvidannorlundablidockkanSituationen resaenom,
mellanlandar, iflygplanetelleri hamn ettfärjan gårmedlemsländer,

Även icke EU-betrakta såsomblikandessaland. atttredje resor
möjlighetfaktiskhardockförutsätterintema. Detta att enpassagerarna
endastfrågaintesåledesfårlandet.i det Detinköp engöra omvaraatt

landet.visit isymbolisk
Öster-ifärjetrafikviduppkommakunnabörsituationerFöljande

punktskatt,ochmervärdesskattbådegällerexemplen,sjön. Om som
Åland Kanarie-bytaskanflygtrafiken mot t.ex.på utapplicerasskall

Schweiz.Estlandoch mot t.ex.öarna

försäljningskattefridärEU-inteminlandSverige-F ärResan resaen
medförgällerförekomma. Detsammakan returresaombord inte en

sträckning.samma
varförSverige-Åland-F tredjelandsresasin helhetinland iärResan en

förgällerförekomma. Detsamma retur-kanförsäljningskattefri en
sträckning.med sammaresa

försäljningskattefrioch ärtredjelandsresaSverige-Estland ärResan en
vidgälleroch dettatillåten returresan.även

sträckanförstaEU-intemSverige-Finland-Estland ärResan resaen
inne-Estland. DettaFinland ochmellantredjelandsresablir enmen

välsträckanförstaske påinte kanförsäljningskattefribär menatt
andra.på den

Estland tillfråntredjelandsresaEstland-Finland-Sverige ärResan en
Skat-Sverige.Finland ochfrånEU-intemFinland resanmen en

denintesträckanförstaalltså skeförsäljning kantefri men
andra.

tredjelandsresa.helheti sinSverige-Estland-Finland ärResan en

för-reglerfolkrättsligainteinnebärbedömning attutredningensEnligt
skulleEU-intemvidhavetfriasker på detsäljning vararesaensom

beskattning.från reglernaundantagen om

på luftfartygellerfartygbeskattadeFörsäljning varorav

hurtalarEG-reglerfinns redanmervärdesskattenBeträffande omsom
avgångslandetiskall till.beskattningen Det är anses om-varansom

säljsmervärdesskatt försvenskgällerSåledes ensatt. somvaror
tillbetalasden skallSverige ochfrånavgårEU-intem svens-somresa

skattemyndigheter.ka
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punktskattemas del den legalaFör situationen inte lika klar. Ut-är
redningen dock beskattning skall skeatt närsenast tasanser varorna
ombord på fartyg eller luftfartyg. provianteras iFör Sve-ett varor som
rige gäller således svensk punktskatt. det s.k. cirkulationsdirektivetI
finns regler skatt skall återbetalas för kommersiellaattom om varorna
ändamål förs till land. Dessa regler förutsätter emellertidett annat en
mycket omfattande administrativ hantering både för myndigheterna
och företagen. Kommissionen har tillsammans med medlemsländerna
kommit tolkning direktivet kan underlätta för deöverens om en av som
inblandade Enligt kommissionen skall säljs tillparterna. varor som

ombord på fartyg och luftfartyg inom beskattas med denEUresenärer
punktskatt gäller i den medlemsstat där från skatte-tas utsom varorna
upplag och lastas ombord på färjan eller flygplanet. Om en passagerare

färja från Storbritannien till Frankrike eller från Tyskland tilltar en
Danmark blir det inte möjligt köpa obeskattade för privat brukatt varor

färjan måste internationellt på till desti-även vatten ruttenom passera
nationsmedlemsstaten. Enligt gemenskapsrätten måste varje tillresa
sjöss eller i luften börjar i medlemsstat och där den faktiskasom en
ankomstplatsen belägen i medlemsstat betraktasär en annan som en
EU-intem resa.

Beträffande den skattemässiga behandlingen lastasav varor som
ombord under mellanlandning i tredje land eller det fria havetpåen
anför kommissionen följande. färja ellerOm plan mel-gåretten som
lan två medlemsstater t.ex. från Sverige till Finland mellan-gör en
landning i tredje land t.ex. Estland eller i område utanför EG:sett ett

Ålandskatteområden t.ex. kommer reglerna för till och frånresenärer
tredje land fortsätta gälla dvs. de kvantitativa och värdemässigaatt att
begränsningarna liter spritsåsom och cigaretter.1 200 inköptaVaror

Ålandpå eller ombord på färjan kommer bli föremål för de kvanti-att
tativa och värdemässiga begränsningar gäller köp i länder utanförsom
EG:s tullområde, vilket innebär tullagstiftningens kontrollregleratt
måste tillämpas.

obeskattade tredjelandsvaror lastatOm ombord färja ipå regel-en
mässig trafik mellan två gemenskapshamnar medan färjan utanförär

territorialvatten,EU:s kommer dessa bli föremål förattvaror samma
mervärdesskatt, punktskatt och tull gäller för all import tillsom ge-
menskapens territorium från tredje land. gällerDetta obeskat-t.ex. om
tade polskt lastas ombord på färja går frånvaror av ursprung en som
Lübeck till Helsingfors under dess internationelltöver vatten.passage
Under sådana omständigheter kan mervärdesskatt, punktskatt och tull

både köpt dessa produkter ombord på färjantas ut av passageraren som
och rederiet. Eftersom i sådan fall har gått ombordpassagerarna
skeppet i Tyskland och inte i tredje land får de inte tillämpaett reg-
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land ochtredjefråninförsel förtullfriskatte- och resenärerlema om
tullundantag.ellerskatte-någotdradärför intekan nytta av

detkommissionenbedömning närUtredningen gör somsamma
utred-harbestämmelserna. Däremotgällandedetolkningengäller av

uttalandegjordasamtidigtkommissionensiinstämmasvårtningen att
långtgåen-Behovettillämpa.och lättenkeltklart, attärsystemet avatt

kon-kan endastutredningenframstårförenklingarde stort mensom
förändraensidigtSverigefördet saknas attutrymme re-statera att nu

grundläg-defrågatillämpa. Ienklaredet blirsågelsystemet attatt om
försäljningenhanteringenskattemässigaför denreglernagande avav

direkta för-ingasåledestransportmedel redovisaspåbeskattade varor
provianteringsom-främstförslagutredningenlämnarslag. Däremot

regler.och modernaenklakravställdatillgodoser högtrådet som

förslagUtredningens

mervärdesskattela-Ändringar tobaksskattelagamaalkohol- ochi samt
luftfartygochfartygavseende proviantering avgen

föravdragsrättdet införsutredningenföreslårinom EU attFör enresor
ombord påförbrukningförlevereratsförupplagshavaren somvaror

tullmyndighetentillståndfåtttill någonluftfartygellerfartyg avsom
tagitdettapåändamål. Den sättför dettaombordatt ta somvarorna

kommitskattskyldigsjälvblirobeskattadeombord varornaomvaror
flygbolagrederier ochändamål. Föranvändas för att t.ex.annatatt

upplagshavareutländskdirekt frånlevereradefåskall kunna envaror
skall kunnaregistrerade görade,föreslås varumottagare,att av-som

ombord.förbrukasvartefterdrag varorna
tredjetrafik tillioch luftfartygfartygprovianteringBeträffande av

iredansituationen finnsdenregler.särskilda Förnågrainförs inteland
fårupplagshavarentobaksskattelagamaalkohol- ochidag regler attom

förlevererasavdrag export.närgöra varor
skall be-upphörtaxfreeförsäljningenkonsekvensSom attaven
Skattefri-upphävas.mervärdesskattelageni kap. 30 §stämmelsen 3 c

leveranstillutvidgasprovianteringför ävenheten att av varoravse
iflygplanellerombord fartygförsäljninganvändas förskallsom

EU-trañk.

Exportbutiker

ireglermotsvarandeföreslåsexportbutikerlag ersättaEn somomny
förslagetenligtskallRegeringen äventullagstiftningen.finns idag
flygplatshålla-tillkantillstånd barafortsättningsvis meddela gessom
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Försäljningen i exportbutikema skall endast få ske till resande tillren.
tredje land och endast obeskattade gemenskapsvaror.avse

bedriver verksamhetenDen i exportbutik skall godkändsom en vara
upplagshavare och exportbutiken godkänt skatteupplag. Avdragett
skall för dessa upplagshavare medges för den försäljning sker tillsom
resande till tredje land försäljningen får bara vissa ochmen avse varor
vissa kvantiteter dessaav varor.

justeringarSmärre föreslås också i mervärdesskattelagen och lagen
frihet från skatt vid import med anledning den lagenom m.m. av nya
exportbutiker.om

lag fartyg lujifartygNy ochprovianteringom av

lag provianteringEn fartyg och luftfartyg bör införas ochny om av
den nuvarande provianteringsförordningen. den lagenersätta I nya an-

bl.a. under vilka förutsättningar tullen får medge obeskat-attges som
tade eller inte gemenskapsvaror får provianteras ochärvaror varor som
vilka särskilda krav på redovisning skall ställas på den harsom som

ombord. Vidare i provianteringslagen vissa beskattnings-varorna ges
regler sikte speciella situationer kring fartygslinjer mellantarsom
Sverige och och inte börNorge mervärdesskattelagen.tyngasom

Proviantering obeskattade skall få ske för försäljning vidav varor
till plats utanför skatteområdeEG:s och för förbrukning ombordresa

vid till utländsk inteVaror gemenskapsvaror skall fåort. ärresa som
provianteras för försäljning och förbrukning ombord vid till platsresa
utanför EG:s tullområde. Proviantering skall inte medges i större om-
fattning vad skäligt med hänsyn till och varaktig-än är artsom resans
het det antal beräknas kunna komma medföljasamt attpersoner som
transportmedlet. Tullmyndigheten skall den myndighet med-vara som
delar tillstånd.

Tullmyndigheten skall också tillsyn enligt den lagen.utöva nya
Tillståndshavarens bokföring skall utformad kontrollså verk-attvar av
samheten möjlig. Regeringen skall få bemyndiga Generaltullstyrel-är

i samråd med Riksskatteverket meddela föreskrifter hurattsen om
bokföringen skall utformad. Tillståndshavaren skall på tullmyn-vara
dighetens begäran tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga
handlingar verksamheten lämna tillträde tillrör samt utrymmensom

används i verksamheten.som
tillståndEtt till proviantering får återkallas förutsättningarna förom

meddela tillstånd inte längre finns eller tillståndshavarenatt använ-om
der för andra ändamål vad i tillståndet. Vidareänvarorna som anges
får tillståndet återkallas tillståndshavarens bokföring inte utfor-ärom
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vid kon-medverkarhan inteellertillfredsställandemad på sättett om
verksamheten.trollen av

börprovianteringsöverenskommelsenNordiska sägas upp

för-provianteringsöverenskommelsen ochnordiskagäller dendetNär
utredningensdetSverigeFinland ochDanmark,mellan ärhållandet
ombord inteförsäljningengällerregleri fall debedömning vartatt som

förtaxfreeförsäljningen upphörefter detgiltighethar någon att resor
Överenskommelsen roll och Sveri-spelat sinhafårinom EU. utanses

den.därförbör säga uppge
inombeslutetföranleder inteSverige och NorgemellanFör resor

överenskommelsenföljer är överspe-begränsningardeEU att avsom
skäl intetillräckligadock inte överens-medför sägalade. attDetta upp

förinledasmedförhandlingar Norgestället bör attkommelsen. I även
vadavvaktan påi framtiden. Ibör gällareglervilkaöver somsomse

ifortsättadock Sverigebörförhandlingardessa attkan komma ut av
fartygstrafikendet gälleröverenskommelsensig tillhålla närpraktiken

till Norge.
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Författningsförslag

1994:1563i lagenändringlagtillFörslag1 om

tobaksskattom

tobaksskatt1994:1563fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
lydelse,följandeskall haoch 3320, 22, 32dels latt

paragraf, b31 § närmastskall införasi lagendels det samtatt en ny
lydelse.följanderubrikbföre 31 § aven ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9
skattskyldig denbetala skattSkyldig äratt som

ieller den Sve-enligt §upplagshavare 10godkäntshar somsom
skattepliktigatillverkaryrkesmässigtrige varor,

skattepliktigaEG-landfrånyrkesmässigt emottarett annat varor
eller 14enligt 13

enligt 15skatterepresentantgodkäntshar som
distansförsäljningSverigetillskattepliktigasäljer genomvaror

enligt 16
till SverigeEG-landfråni 1-3,falli annatän ettannat avsessom

föranvändasskallskattepliktigaFör eller emottar varornavaror, om
bruk,privatänannat

skattepliktigaland importerartredjefrån varor,
vilkaförförvärvat varor

skallskattingen näruttas va-
ända-används för visstrorna

kommitmål, att an-varornaom
detändamålförvändas änannat

förförutsättningen attsom var
skatt.köptes utanvarorna

till Sverigeförsförinteföreliggerskattskyldighet un-somvaror
medgeskulle finnasförutsättningaromständighetersådana attder att

enligtskatten 31återbetalning aav

lydelse 1995:612Senaste
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11
Upplagshavare i Sverige säljer obeskattade tillsom varor annan

svensk upplagshavare eller till näringsidkare i EG-land skallett annat
hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning den skattav

kan påföras honom i Sverige eller EG-land, innan leveransannatsom
skattepliktiga påbörjas. Säkerheten skall uppgå till beloppav ettvaror

den skatt i medeltal belöpermotsvarar på de obeskattadesom som va-
upplagshavaren under dygn. Vid beräkningentransporterar ettror som

medeltalet skall hänsyn endast till de dygn under dåårtasav ett tran-
obeskattade sker.sport av varor

Upplagshavare skall ställa säkerhet för betalningäven skatten iav
samband med tillverkning, bearbetning eller lagring skattepliktigaav

Säkerheten skall uppgå till belopp tioett motsvararvaror. procentsom
skatten depå upplagshavaren i medeltal förvarar i skatte-av varor som

upplaget under år.ett
Den säkerhet isom anges

första stycket skall också om-
fatta samband meditransporter
sådana leveranser isom avses
32 § första stycket e.

20 §
Skattskyldigheten inträder för

den upplagshavareär närsom
a denne levererar skattepliktiga till köpare i Sverigevaror en som

inte upplagshavare eller till köpareär i EG-land inteett annaten som
upplagshavare eller registrerad ellerär Oregistrerad ellervarumottagare

skattepliktiga till köpare i tredje land,exporterar varor en
b denne i anspråk skattepliktiga för ändamål för-tar änannatvaror

säljning eller skatteupplagetnär förastas ut utan attvarorna annars ur
till något godkänt skatteupplag,annat

c denne avregistreras, och omfattar de då ingår i hansvaror som
lager och inte redan har beskattats,som

den registrerad vidär mottagandet skatte-varumottagare,som av
pliktiga varor,

den oregistrerad vidär mottagandet skat-varumottagare,som av
tepliktiga varor,

den godkänd skatterepresentant enligtär 15 vid mot-som som
tagandet skattepliktigaav varor,

den säljare vid distansförsäljning enligtär 16 leveransnärsom
sker,

2 Senaste lydelse 1997:357
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skattepliktigadeenligt 9 §skattskyldig närden är varornasom
Sverige,tillfors

skattskyldigden ärsom
§enligt 9 när varorna an-

detändamålvänds för änannat
förförutsättningen attsom var

skatt.köptes utanvarorna
upplagshavarefor den,inträderSkattskyldigheten attutan varasom

tillverkas.skattepliktigatillverkar närenligt 10 varornavaror,

223 §
de-skall lämnaenligt §14Oregistrerad varumottagareDen ärsom

Deklara-skattepliktigaleveransvarjeförklaration mottagen varor.av
da-fembeskattningsmyndighetenkommit till senastskall hationen

dag dåefter den emot.togsvarornagar
deklarationskall lämnaenligt närskattskyldig 9 § 5Den ärsom

kommitskall haDeklarationenSverige.tillförsskattepliktiga varor
införseln.efterfem dagarbeskattningsmyndighetentill senast

upplagshavareskattepliktigatillverkar attutanDen varavarorsom
skall haDeklarationentillverkas.deklarationskall lämna när varorna

efter den dagfem dagarbeskattningsmyndighetentillkommit senast
tillverkades.då varorna

skallskattepliktigöverförfemte stycketenligt 16 §Den varaensom
haskallDeklarationenavsänd leverans.varjedeklaration förlämna en

efterfem dagar avsän-beskattningsmyndighetentillkommit senast
dandet varorna.av

skattskyldigDen är en-som
och regist-§ inteligt 9 ärsom

enligt 13rerad varumottagare
deklarationskall lämna när

förskattepliktiga använtsvaror
ändamål detänannat som var

förförutsättningen att varorna
Deklarationenskatt.köptes utan

till beskatt-skall ha kommit in
femningsmyndigheten senast

dag dåefter dendagar varorna
ändamål.föranvändes annat

3 lydelse 1998:512Senaste
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Inköp skattutanav varor

31b§
Den har tillstånd frånsom

tullmyndigheten enligt lagen
1999:000 provianteringom av

fartyg och luftfartyg får, enlig-i
het med vad till-isom anges
ståndet, från upplagshavareen
köpa tobaksvaror skatt förutan

förbrukning ombord på fartyg
eller luftfartyg på till annatresa
EG-land.

32§
deklarationl lämnas upplagshavare i 10 § fårsom av som avses

avdrag för skatt pågöras varor
a har återtagits i samband med återgång köp,som av
b har förstörts olyckshändelse eller force majeure,som genom

förc vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
d har till d harexporterats tillsom exporteratssom

tredje land eller förts till frizon tredje land eller förts till frizon
eller frilager för ändamål eller frilager förannat ändamålannat

förbrukas där,än förbrukasatt där, ellerän att
e har lagts på tull- hare levererats för för-som upp som

lager för förvaringinrättats brukning ombord på fartyg ellersom
ellerproviant, luftfartyg på till EG-av annatresa

f har levererats för för- land till någon fått tillståndsom som
säljning exportbutik.i enligt lagen 1999:000 om pro-

fartygviantering och luftfar-av
ombord förtyg att ta varorna

detta ändamål.
Upplagshavare, bedriversom

verksamhet exportbutiki som
lagen 1999:000iavses om

exportbutiker, får vadutöver
första stycketi görasom anges

avdrag för skatt på varor som
levererats till resande kansom

färdhandlinguppvisa fören resa
till plats utanför EGss punkt-
skatteområde. Avdrag medges
dock högst med vad enligtsom
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exportbutiker får§ lagen3 om
resande.säljas till varje

33 §
OregistreradellerregistreradlämnasdeklarationI varu-enavsom

fårenligt §15skatterepresentantellerochenligt 1413mottagare en
underförstörtstobaksvaror transportenpåför skattavdrag göras som
majeure.eller forceolyckshändelsetill varumottagaren genom

Registrerad varumottagare
vad ifår utöver angessom

föravdragstycketförsta göra
förbrukatstobaksvaror om-som

luftfartyg påellerfartygbord på
hanEG-land,till annat omresa

lagenenligttillståndfått
1999:000 proviantering avom

och luftfartygfartyg taatt om-
ändamål.dettaförbord varorna

Äldre gällerföreskrifterjuli 1999.deni kraft 1träderlagDenna
företill tidensighänförförhållandenfrågafortfarande i somom

ikraftträdandet.
tobaksvarorobeskattadeförskall betalasdenna lagenligtSkatt

föri Sverigesäljsochjuli 1999 annatföre den 1förvärvats somsom
luftfartygellerfartygresandetillombordförbrukningändamål än

tidpunkt.dennaEU-land eftertill annatresa
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1994:1564om

alkoholskattom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:1564 alkohol-om om
skatt

dels 10, 19, 21, 31 och32 33att rubriken föresamt närmast
31 b § skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införasatt paragraf, 31 följandeen ny c av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§8
Skyldig betala skatt skattskyldig denatt är som

har godkänts upplagshavare enligt 9 § eller den i Sveri-som som
yrkesmässigt tillverkar skattepliktigage varor,

yrkesmässigt från EG-land skattepliktigaett annat tar emot varor
enligt och12 13 §§,

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

enligt 15
i fall i frånän 1-3,annat EG-land till Sverigeett annatsom avses

för in eller skattepliktigatar emot skall användas förvaror, om varorna
privat bruk,änannat

från tredje land importerar skattepliktiga varor,
i Sverige tillverkar etylalkohol,annars

förvärvat för vilkavaror
skatt skallingen närtas ut va-
används för ända-visstrorna

mål, kommit attom varorna an-
vändas för ändamålannat än
det förutsättningenvarit försom

köptes skatt.att utanvarorna
skattskyldighet föreligger inte för förs till Sverigevaror som un-

der sådana omständigheter förutsättningar skulle finnasatt medgeatt
återbetalning skatten enligt 31av a

Senaste lydelse 1995:613
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10
tillobeskattadesäljeri SverigeUpplagshavare annanvarorsom

EG-land skallinäringsidkaretillellerupplagshavare annatsvensk ett
skattdenför betalningsäkerhetställabeskattningsmyndighetenhos av

innan leveransEG-land,ellerSverigeipåföras honomkan annatsom
belopptillskall uppgåSäkerhetenpåbörjas.skattepliktiga ettvarorav

obeskattadedebelöper påmedeltaliden skattmotsvarar va-somsom
beräkningenVidunder dygn.upplagshavaren etttransporterarror som

dåunder årde dygntillendastskall hänsyn ett tran-medeltalet tasav
sker.obeskattadesport varorav

iskattenbetalningsäkerhet forställaskallUpplagshavare även av
skattepliktigalagringbearbetning ellertillverkning,medsamband av

tiobeloppuppgå tillskall procentSäkerheten motsvararett somvaror.
skatte-förvarar imedeltaliupplagshavarendepåskatten varor somav

år.underupplaget ett
säkerhet iDen som anges

skall ocksåstycketförsta om-
samband medfatta itransporter

leveranser isådana avsessom
stycket§ första32 e.

19 §
inträder förSkattskyldigheten

upplagshavareden närärsom
i Sverigeköparetillskattepliktigadenne levererara somenvaror

inteEG-landiköpareeller tillupplagshavare annatinte ettär somen
elleroregistreradregistrerad ellereller varumottagareupplagshavareär

land,i tredjetill köpareskattepliktigaexporterar envaror
för-ändamålförskattepliktiga änanspråki annatb denne tar varor

förasskatteupplaget utan attsäljning eller utnär tas urannarsvarorna
skatteupplag,godkänttill något annat

hansingår idådeoch omfattaravregistreras,dennec varor som
beskattats,inte redan harochlager som

skatte-mottagandetvidregistreradden varumottagare,är avsom
pliktiga varor,

skat-mottagandetvidOregistreradden varumottagare,är avsom
tepliktiga varor,

videnligt 14skatterepresentantgodkänd mot-den är somsom
skattepliktigatagandet varor,av

leveransdistansförsäljning enligt 15vid närsäljareden ärsom
sker,

2 lydelse 1997:358Senaste
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den skattskyldig enligtär 8 § de skattepliktiganärsom varorna
förs till Sverige,

den skattskyldigärsom
enligt §8 när varorna an-
vänds för ändamål detänannat

förutsättningenvarit försom att
köptes skatt.utanvarorna

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

21 §
Den Oregistreradär enligt 13 skall§ lämnavarumottagare de-som

klaration för varje leverans skattepliktigamottagen Deklara-av varor.
tionen skall ha kommit till beskattningsmyndigheten fem da-senast

efter den dag när togs emot.gar varorna
Den skattskyldigär enligt 8 § 5 skall lämna deklarationsom när

skattepliktiga förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommitvaror
till beskattningsmyndigheten fem dagar efter införseln.senast

Den tillverkar skattepliktiga godkändsom utan attvaror vara upp-
lagshavare skall lämna deklaration tillverkas.när Deklaratio-varorna

skall ha kommit till beskattningsmyndigheten fem dagarnen senast
efter den dag då tillverkades.varorna

Den skattskyldigärsom en-
ligt §8 och inte regist-ärsom
rerad enligt 12varumottagare
skall lämna deklaration när
skattepliktiga föranväntsvaror

ändamål detannat än varitsom
förutsättningen för att varorna
köptes skatt. Deklarationenutan
skall ha kommit femin senast
dagar efter den dag då varorna
användes för ändamål.annat

Inköp försäkran Inköpmot skattutanm. m. av varor

31 b
Den har tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagensom

1961:181 försäljning teknisk sprit inköpa minst 25om attav m. m.
kilogram alkohol under kalenderår, får från upplagshavareett köpaen
sådan alkohol i tillståndet alkoholskatt han läm-utansom anges mot att

3 Senaste lydelse 1995:613
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skall användas För sådantförsäkran till denne alkoholenattnar en om
e-j.ändamål i 20 första stycket§som anges

skattepliktiga harOm varor
enligt förstalevererats skattutan

förstycket och användsvarorna
ändamål änannat angessom

lämnat för-där, skall den som
svarasäkran för skatten. Be-

skattning skall därvid ske deni
föreskrivs för skatt-ordning som

skyldig enligt § första stycket8

3lc§
tillstånd frånharDen som

tullmyndigheten enligt lagen
1999:000 proviantering avom

luftfartyg får, enlig-fartyg och i
till-het med vad iangessom

upplagshavareståndet, från en
skatt föralkoholvarorköpa utan

fartygförbrukning ombord på
tilleller luftfartyg på annatresa

EG-land.

32§
i fårdeklaration lämnas upplagshavare 9 §I som avsessom av

for skattavdrag pågöras varor
köp,har återtagits i samband med återgånga avsom

förstörts olyckshändelse eller force majeure,b har genomsom
for vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,c

till d har tilld har exporterats exporteratssomsom
till frizonförts till frizon tredje land eller förtstredje land eller

frilager for ändamåleller frilager för ändamål eller annatannat
ellerförbrukas där,förbrukas där,än än attatt

levererats för för-har lagts på tull- hare esom upp som
fartygför förvaring brukning ombord på ellerlager inrättatssom

luftfartyg tilleller på EG-proviant, annatav resa
fått tillståndf har levererats för för- land till någon somsom

enligt lagensäljning exportbutik. 1999:000i om pro-
och luftfar-fartygviantering av

ombord förtyg att ta varorna
ändamål.detta
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Upplagshavare, bedriversom
verksamhet exportbutiki som

lagen 1999:000iavses om
exportbutiker, får vadutöver

första stycketi görasom anges
avdrag för skatt på varor som
levererats till resande kansom

färdhandling föruppvisa en resa
till plats utanför punkt-EGxs
skatteområde. Avdrag medges
dock högst med vad enligtsom

§ lagen exportbutiker får3 om
säljas till resande.varje

33 §
deklaration lämnasI registrerad eller Oregistreradsom av en varu-

enligt och eller skatterepresentant12 13 enligt § får14mottagare en
avdrag för skatt på alkoholvaror förstörts undergöras transportensom
till olyckshändelse eller force majeure.varumottagaren genom

Registrerad varumottagare
får vad iutöver som anges
första stycket avdrag förgöra
alkoholvaror förbrukatssom
ombord fartygpå eller luftfartyg
på till EG-land,annatresa om
han fått tillstånd enligt lagen
1999:000 provianteringom av

fartyg och luftfartyg att ta om-
bord för detta ändamål.varorna

Äldrelag träder i kraft den juliDenna 1 1999. föreskrifter gäller
fortfarande i fråga förhållanden hänför sig till tiden föreom som
ikraftträdandet.

Skatt enligt denna lag skall betalas för obeskattade alkoholvaror
förvärvats före den juli och säljs i1 1999 Sverige för annatsom som

ändamål förbrukning ombord till resande fartyg eller luftfartygpåän
på till efterEU-land denna tidpunkt.annatresa
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Förslag till lag ändring i tullagen3 om

1994:1550

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§45
Bestämmelser tillfälliga lager, tullager, transitering frizonersamtom

förordning 2913/92 kommis-och frilager finns i rådets EEG ochnr
förordning 2454/93. Regeringen får meddela före-sionens EEG nr

utfyllnadskrifter till och verkställighet dessa bestämmelser.av
försäljning oförtulla-För av

obeskattade tillde eller varor
tillflygpassagerare som avreser

utlandet får butik påinrättas
flygplats exportbutik. Om det
finns särskilda skäl, får export-
butik på någoninrättas även

plats.annan

46 §
frizon,Tillstånd inrätta Tillstånd inrätta frizon el-att att

exportbutik med- ler frilager meddelasfrilager eller av rege-
ringen.delas regeringen.av

52 §
Tillfälliga lager, tullager, fri- Tillfälliga lager, tullager, fri-

frilageroch och frilager underkasta-ärsamt export-zoner zoner
underkastade tullmyn- de tullmyndigheternas övervak-butiker är

dighetemas övervakning och ning och kontroll.
kontroll.

får föreskrifter redovisningsskyldighet iRegeringen meddela om
fråga förvaras sådana platser.somom varor

57 §
kontroll deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullag-För attav

stiftningen har fullgjorts riktigt och fullständigt får tullmyndigheten
undersöka
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transportmedel, containrar, lådor och andra därutrymmen varor
förvaras,kan

områden för tillfälligt lager,områden för tillfälligt la-
frizoner frilager,tullager, ochfrizoner,tullager, frilagerger,

flygplatser bangårdar,och därexportbutiker, flygplatseroch varor
står under tullkontroll förvaras,bangårdar,och där somvaror som

inomstår under tullkontroll förvaras, och lokaler sådanaäven
lokaler inomoch sådana områden,även samt

områden, samt
portföljer, handväskorhandresgods, såsom resväskor och samt

medförs vid inresa till eller frånoch liknande resande utresasom av
tullområde eller kan enligtEGzs 58stannaav person som anmanas

finnsBestämmelser kroppsvisitation och kroppsbesiktning i 19 §om
straff varusmuggling.lagen 1960:418 förom

117§
skall förRegeringen får föreskriva avgifter betalasatt

tillstånd till betalningsan- tillstånd till betalningsan-
ochstånd, stånd,

utfárdande särskild tull- utfárdande särskild tull-2. avav
räkning, och räkning.

tillstånd innehaatt export-
butik.

Bestämmelsen i tillämpas i fråga avgifter enligt första36 § även om
stycket.

Äldrelag träder i kraft den juli föreskrifter gällerDenna 1999.l
i frågafortfarande förhållanden hänför sig till tiden föreom som

ikraftträdandet.
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Förslag till4 lag exportbutikerom

Härigenom föreskrivs följande.

försäljningl § För obeskattade gemenskapsvaror till flygpassagera-av
till plats utanför EG:s skatteområde får inrättats butikre som avreser

flygplats exportbutik.
Tillstånd inrätta exportbutik meddelas regeringen och kanatt av en-

dast till flygplatshållaren.ges
Verksamheten i exportbutik skall bedrivas godkänden av en upp-

lagshavare enligt lagen 1994:1563 tobaksskatt och lagenom
1994:1564 alkoholskatt.om

§ denna lag förstås2 l med
obeskattade varor:

inte varit föremål föra någon beskattning i Sverige, ellervaror som
b visserligen varit föremål för beskattning för vilkavaror som men

avdrag medgivits eller återbetalning skett så i praktiken inteatt varorna
belastade med skatt,är
EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens bestäm-

melser viss skatt tillämpliga.ärom en

Försäljningen3 § får endast ske till den till plats utanförsom avreser
EG:s skatteområde och endast följande och i angivna fallavse varor
kvantiteter dessaav varor:

cigaretter200 eller 100 cigariller eller cigarrer50 eller 250 gram
röktobak eller proportionell blandning dessa tobaksvaror,en av

liter spritdryck eller litertvå starkvin,en
litertvå vin,
litertvå starköl, och

parfym, luktvatten och andra kosmetiska choklad-preparat samt
och konfektyrvaror.

Till den med bestämmelseort i får försäljningNorgesom avreser
inte ske till mängder vad resande får införa tillstörre tullfritt det lan-än
det.

Vid tillämpning första stycket förstås medav
spritdryck: alkoholdryck med alkoholhalt överstiger 22en som vo-

lymprocent,
starkvin: alkoholdryck med alkoholhalt överstiger 15en som men

inte volymprocent,22 mousserande vin,samt
vin: vin starkvin alkoholdryckän med alkohol-annat samt annan en

halt överstiger 3,5 inte volymprocent15 och inte ärsom men som
starköl,
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överstiger volymprocent,alkoholhalt 3,5starköl: med somen
styck.viktmed högsta 3cigarill: cigarrer gram peraven

juliträder i kraft den 1 1999.lagDenna
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Förslag till lag5 proviantering fartyg ochom av

luftfartyg

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§ denna lag finns bestämmelserl I proviantering medom varor som
inte gemenskapsvaror och med obeskattade för förbrukningär varor
eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid till utländskresa

tillstånd till sådan proviantering. lagen finns ocksåI bestäm-ort samt
melser försäljning obeskattade på fartygslinjer mellanom av varor
Sverige och Norge.

denna lag förstås2 § I med
obeskattade varor:
a inte varit föremål för någon beskattning i Sverige,varor som
b visserligen varit föremål för beskattning för vilkavaror som men

avdrag medgivits eller återbetalning skett så i praktiken inteatt varorna
belastade med skatt,är
gemenskapsvara:
a i sin helhet framställts inom gemenskapens tullområdevara som

enligt villkoren i artikel i förordning23 2913/92EEG den 12nr av
oktober 1992 inrättandet tullkodex för gemenskapen och inteom av en
innefattar importerats från länder eller territorier intevaror som som

del tullområde,EG:sutgör en av
b importerats från länder eller territorier inte utgörvara som som
del tullområde ochEG:s till friövergått omsättning,en av som
c har framställts inom EG:s tullområde, antingen endastvara som

enligt eller enligt ochav varor a av varor a
EG:s tullområde: de områden i artikel 3 i förordningsom anges

EEG 2913/92,nr
EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens be-

stämmelser viss skatt tillämpliga.ärom en
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Proviantering

för för-får skeobeskattade gemenskapsvarorProviantering med§3
för förbruk-skatteområde ochplats utanför EG:ssäljning vid tillresa

till utländskvidning ombord ort.resa
obeskattadeproviantering medfårmervärdesskattSåvitt ge-avser

till plats inom EG:sför försäljning vidskemenskapsvaror även resa
skatteområde.

medgemenskapsvaror ochobeskattadeProviantering med§4 varor
förbrukningförsäljning ochfår ske förgemenskapsvarorinte ärsom

utanför tullområde.till plats EG:sombord vid resa

tobaksvaroralkoholdrycker ochlag medProviantering enligt denna5 §
tillendastfår ske

överstiger 700startvikt 5högsta tillåtnaluftfartyg har somsom en
ellerflygplats för lämnautländskoch destinerat tillkilogram attärsom

eller last,hämta passagerare
fiskefartyg, ochdock inteyrkesmässig trafik,fartyg går isom

skall anlöpa utländsk hamnochbruttodräktighet minst 75är somvars
skall företalast ellerellereller hämtaför lämnaatt sompassagerare

turistfartyg, ellerfarvattenkryssning i avlägsna sommer
Försvarsmakten.disponerasluftfartygfartyg och avsom

mellan ochSärskilt linjer Sverige Norgeom

och medgemenskapsvarorobeskattadeProviantering med6 § varor
liknandefrån kiosk ellerför försäljninggemenskapsvarorinte ärsom

ochlinjer mellan Sverige Norgeombord fartygförsäljningsställe
parfymer,vin, starköl, öl, tobaksvaror,spritdrycker,får endast avse

eller konfektyrvaror.toalettmedel eller choklad-kosmetiska preparat,

medochobeskattade gemenskapsvarorProviantering med7 § varor
vin eller starkölspritdrycker,får integemenskapsvarorinte är avsesom

till ochihamn från norskafartygslinje mellan svensk gränsen norr
tillRisör ifrån och medLysekil i söder och norsk hamnmed väster

isvenska öster.gränsen
försäljning inte överstiga 20 ci-obeskattadsådan fartygslinje fårPå

tobaksvarorcigariller eller cigarrer eller 50eller 10garetter pergram
passagerare.
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Tillstånd

Tillstånd8 § till proviantering skall meddelas den bedriver verk-som
samheten fartyget eller luftfartyget han med hänsyn till sina eko-om
nomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör meddelas så-
dant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket meddelas för viss tid eller för varje
tillfälle proviantering sker. Tillstånd för viss tid får meddelas densom

bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.som

9 § Proviantering får inte ske i omfattningstörre vad skäligtän ärsom
med hänsyn till och varaktighet detart antalsamtresans personer som
beräknas kunna komma medfölja transportmedlet. Därvidatt skall be-
aktas de begränsningar avseende omsättning färdmedlet kansom
föreligga och det förråd redan finns ombord dylikasom av varor.

10 § Tillstånd till proviantering meddelas tullmyndigheten.av

Tillsyn

Tillsyn11 § denna lagöver tullmyndigheten.utövas av

12 § Bokföring för den meddelats tillstånd skall utformad såsom vara
kontroll verksamheten möjlig.att ärav
Regeringen får bemyndiga Generaltullstyrelsen i samråd medatt

Riksskatteverket meddela föreskrifter hur bokföring enligt förstaom
stycket skall utformad.vara

13 § Om tullmyndigheten begär det skall tillståndshavaren tillhanda-
hålla bokföringshandlingar och övriga handlingar verksamhe-rörsom

Tillståndshavaren skall ocksåten. lämna tillträde till utrymmen som
används i verksamheten.

Bestämmelserna handlingar och uppgifter skall undantas iom som
3 kap. d15-15 lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter gäller i motsvarande mån handlingar och uppgifter som
skall tillhandahållas enligt denna lag.

Återkallande tillståndav

14 § Tullmyndigheten får återkalla tillstånd till provianteringett om,
förutsättningarna för meddela tillstånd inte längreatt finns,
tillståndshavaren använder för andra ändamål vadänvarorna som
i tillståndet,anges

2 18-5688
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enligt 12 ellerfullgör sina skyldighetertillståndshavaren inte
eller13

enligt lagenvid skatterevisioninte medverkartillståndshavaren
skattebetal-prisregleringsavgifter ellerochpunktskatter1984:151 om

ningslagen 1997:484.
förordnas.omedelbart, inteåterkallelse gällerBeslut annatomom

Uppgiftsskyldighet

förförfogar och behövsmyndighetUppgifter15 § över somensom
tullmyndighetens begäranlag skall påoch tillsyn enligt dennaprövning

tillhandahållas denna.
frågadock inte iföreliggerUppgiftsskyldighet enligt första stycket

el-följd kap. eller 2 §gäller till 2 1uppgifter för vilka sekretess avom
bestämmelse till vilkeneller1980:100sekretesslagenler 3 kap. 1 § en

paragraferna.de nämndahänvisas i någon av
bestämmelse ienligtför uppgift någonsekretess gällerOm annan

synnerligt förskulle medföraoch utlämnandesekretesslagen ett men
uppgiftsskyldighet endastföreliggerenskilt eller allmänt intressenågot

uppgiftenbeslutartullmyndighetenregeringen ansökan attavom
skall lämnas ut.

Överklagande

Övriga beslutfår inte överklagas.enligt första stycketBeslut 13 §16 §
förvaltningsdomstol.allmändenna lag överklagas hosenligt

i första stycketfår överklaga beslutGeneraltullstyrelsen avsessom
meningen.andra

överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd vidkrävs

uppgiftenfår från tullmyndighetenGeneraltullstyrelsen§17 över attta
ärendetalan i visstförvaltningsdomstol föra det allmännasi allmän ett

för allmännasGeneraltullstyrelsen detviss ärenden.eller grupp aven
i Regeringsrätten.talan

kraft julilag träder i den 1999.1Denna
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Förslag6 till lag ändring iom

mervärdesskattelagen 1994:200

Härigenom föreskriv i fråga mervärdesskattelagen 1994:200om
dels kap. §3 30 skall upphöra gälla,att attc
dels kap.5 9 kap.7 5 § och kap.10 och 12 skall haatt föl-

jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
9

omsättningEn enligt 2 b eller2 3 §a, av en vara anses som en
omsättning utomlands, om

säljaren levererar till plats utanför EG,varan en
direkt utförsel till plats utanför EG ombesörjsav varan en av en

speditör eller fraktförare,
utländsk företagare förvärvar för sin verksamhet i utlan-en varan

det och hämtar den här i landet för direkt utförsel till plats utanfören
EG,

levereras till far- levereras till far-ett ettvaran varan
eller luftfartyg i utrikes eller luftfartyg ityg ett utrikestyg ett

trafik för bruk ombord på trafik för bruk eller omsättningett
sådant fartyg eller luftfartyg el- ombord på sådant fartyg ellerett
ler för sådan luftfartyg,omsättning som

§1 tredje stycket,ianges
på fartygomsättsvaran

eller luftfartyg de falli som av-
b § för2 konsumtionises om-

bord,
levereras för försälj- 5. levereras för försälj-varan varan

ning i exportbutik enligt §45 ning till eller försäljs i sådan
tullagen 1994:1550, butik lagenisom avses

1999:000 exportbutiker,om
personbil ellerär personbil ellerärvaran en varan en

motorcykel vid leveransen motorcykel vid leveransensom som
införd i exportvagnförteck-är införd i exportvagnförteck-är

ning, ning,

Senaste lydelse 1996:1 174
2 Senaste lydelse 1997:331
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levereras för så-levereras för så-en varan envaran
räkningföretagares räkning dan utländsk företagaresutländskdan

inte skattskyldig förskattskyldig förinte ärär om-om- somsom
sättningen leveransenoch leveransen ochsättningen görsgörs
inom för garantiåta-för garantiåta-inom ettett ramenramen

företagaren gjort,företagaren gjort, gandegande som som
ellereller

i landethär i landet levereras härlevereras varanvaran
fysisk bo-fysisk bo- tilltill ärär person somsom enen person

ii eller stadigvarande vistasstadigvarande vistaseller sattsatt
EG-land,EG-land, landland änän annat ettannat ett ettett

under förutsättningförutsättningunder attatt
minstersättningenersättningen minst utgörutgör a.a.

kronor, ochkronor, och 200200
säljaren kan visa köpa-säljaren kan visa köpa- attatt

har medfört vidmedfört vidhar varan resavaran resa renren
utanför föreföre till plats EGtill plats utanför EG ut-ut- enen

tredje efterefter gången månadentredje månadengången avav
den månad under vilken leveran-månad under vilken leveran-den

gjordes.gjordes. sen av varansen av varan
fysisk bo-inom landet tillVid leverans ärperson somav en vara en

Åland omsättningen omsättningelleri Norge ut-satt anses som en
omlands endast om

normaltellerleveransen ut-grupp varor somavser en vara en av
efter avdragoch ersättningen minst 000 kronorhelhet 1utgörgör en

hänför sig till ersättningen ochenligt denna lagför skatt som
till förtvisa köparen i anslutning leveransensäljaren kan näraatt

Åland och därvid enligt tull-eller till eller tillNorgevaran varorna
skatt enligtmotsvaranderäkning eller liknande handling betalat skatt

lag.denna
till fartyggemenskapsvara le- LeveransOm av varoren

linjer mellan ochför försäljning från ki- på Sverigevereras
från kioskliknande försäljnings- för försäljningosk eller Norge

försäljningsställefartyg linjer eller liknandeställe ombord på på
och ombordmellan Sverige och Norge omsätt-anses som en

fallfartyget, utomlands endast deleveransen till ning igörs
§§endast och lagengäller första stycket 6 7isom avsesom

spritdrycker,består 1999:000 proviantering avav omvaran
öl, tobaksvaror, fartyg eller luftfartyg.starköl,vin,

parfymer, kosmetiska preparat,
toalettmedel eller choklad- eller
konfektyrvaror.
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7 kap.
5

Vid sådana tjänster gällandeuttag fastigheter i kap.2av 7som avses
eller 8 § beskattningsunderlagetutgörs av

de nedlagda kostnaderna,
beräknad kapital,ränta lånat,än nedlagt i sådantannat ärsom

varulager eller sådana andra tillgångar omsättningstillgångarän som
används för tjänsterna, samt

värdet arbete den skattskyldige personligen utfört.av som
Vid tjänster iuttag kap.2 8 § beskattningsun-utgörsav som avses

derlaget, den skattskyldige begär det, i stället lönekostnadema,om av
inräknat skatter och avgifter grundas på dessa kostnader.som

Vid för försäljning frånuttag Vid för försäljning frånuttag
kiosk eller liknande försäljnings- kiosk eller liknande försäljnings-
ställe ombord fartyg på linjer ställe ombord fartyg på linjer
mellan Sverige och Norge mellan Sverige och Norgeav av
andra sådanaän andra sådanavaror änsom upp- varor som avses
räknas kap.5 §i 9 tredje stycket §6 lageni 1999:000 om pro-

beskattningsunderlagetutgörs viantering fartyg eller luft-av av
inköpsvärdet. fartyg beskattningsun-utgörs

derlaget inköpsvärdet.av

10 kap.
11

Den i yrkesmässig Den i yrkesmässigsom en som en
verksamhet elleromsätter verksamhet elleromsättervaror varor
tjänster inom landet har till tjänsterrätt inom landet har tillrätt
återbetalning ingående skatt återbetalning ingående skattav av
för vilken han saknar till för vilkenrätt han saknar tillrätt
avdrag enligt kap.8 på grund avdrag enligt 8 kap. på grundav av

omsättningen undantagenatt är omsättningenatt undantagenär
från skatteplikt enligt kap.3 9 § från skatteplikt enligt kap.3 9 §

tredje stycketutom 10 19 § tredje stycketutom 10 19 §
första stycket 21 21 första stycket 21 21a a
22 23 § 4 eller 26 22 23 § 4 eller 26a a
30 30e 30 32 § eller 30 30 32 ellera § enligte a e
enligt kap.9 1 9 kap. 1c c

Rätten till återbetalning ingående skatt hänförlig till sådanav om-
sättning i kap.3 9 § tredje stycket 10 §utom 23som §avses samt
gäller endast under förutsättning den förvärvaratt ellersom varan

3 Senaste lydelse 1994: 1798
4 Senaste lydelse 1996:1320
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har direkttjänstenutanför EG ellerbedriver verksamhettjänsten att
medlem iland intetillmedsamband ärettexporteras somvaror som

EG.
hänföringående skattföreligger också föråterbetalningtillRätt som

itjänster skallochsig till förvärv ettomsatta annatansessomav varor
avdrags-under förutsättningåterbetalning gällertillEG-land. Rätten att

skulle förelegatingående skatten haför denåterbetalningsrättellerrätt
landet.här itjänsten hadeeller omsattansettsom varan

12
ellereller Den omsätterDen omsätter varorsomvarorsom

tillhartill tjänsterhartjänster rätträtt exportexport genomgenom
skattåterbetalning ingåendeingående skattåterbetalning avav

saknar tillför vilken hantillvilken han saknar rättför rätt
grundavdrag enligt 8 kap.grundenligt kap. påavdrag 8 avav

utanföromsättningen skersker utanföromsättningen attatt
återbetalningtillåterbetalningtill EG. RättenEG. Rätten

förutsättninggäller underförutsättningundergäller attatt
skattepliktigomsättningenskattepliktigomsättningen ärär

skattepliktfråneller undantagenfrån skattepliktundantageneller
tredjeenligt kap. §tredje 3 9enligt kap. 9 §3 utomutom
första§stycket lO 19förstastycket 10 19 §

2 eller 4stycket 21 23 §ellerstycket 21 23 § 2
eller 30§eller 3030 eec

Äldre gällerbestämmelserjulii kraft den 1999.lag träder 1Denna
tiden föresig tillförhållanden härförfortfarande i frågadock somom

ikraftträdandet

5 lydelse 1995:1364Senaste
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Förslag till lag7 ändring i lagen 1994:1551om

frihet från skatt vid import,om m.m.

Härigenom föreskrivs kap.2 § lagen4 1994:1551 frihetatt om
från skatt vid import, skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §

Bestämmelser frihet från Frihet från mervärdesskattom
skatt för vilka såsom för- vid skall medgesimport förvaror
nödenheter och proviant förs vilka såsom förnö-varor
ombord på fartyg eller luftfartyg denheter och proviant fors om-
i internationell trafik finns bordi fartyg eller Iuftfartyg imer-
värdesskattelagen 1994:200. internationell trafik för sådana

ändamål medför skattattsom
skallinte enligt mervär-tas ut

desskattelagen 1994:200, och
för förs förinvaror som

försäljning till eller försäljssom
sådan butiki la-ien som avses
l999z000 exportbuti-gen om

ker.

lagDenna träder i kraft den julil 1999.
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Inledning1

1.1 Utredningens direktiv

Utredningens direktiv dir. beslutades1997:152 regeringen den 18av
december 1997. Direktiven återges i sin helhet i bilaga

Utredningen har inledningsvis haft i uppdrag lägga fram förslagatt
till åtgärder för kontroll proviantering för skattefri försäljning ochav
förbrukning ombord på transportmedel och i det sammanhanget göra

allmän provianteringsförordningen analyseraöversyn EG:ssamten av
regler taxfreeområdetpå och bestämmelserna i den nordiska proviante-
ringsöverenskommelsen. Med anledning taxfreehandeln i EU-attav
intem trafik skall upphöra den juli har i uppdraget1 1999 vidare ingått

lägga fram förslag till hur försäljningen beskattade ombordatt av varor
transportmedel skall hanteras skattemässigt. nämnda frågorDe nu

har i enlighet med direktiven behandlats med förtur.

1.2 Utredningens arbete

Utgångspunkten för utredningens arbete har varit taxfreeförsälj-att
ningen efter den juni skall upphöra30 1999 vid inom EU. Lag-resor
stiftningen det gäller mervärdesskatt och punktskatter alkoholpånär
och tobak för länderna inom har i högär EU. Detta ut-gemensam
sträckning utredningens arbete.styrt

Under arbetets gång har utredningen haft antal kontakter medett
enskilda berörda bl.a. Sveriges redareförening och Sverigesparter,
skeppshandlareförbund. Utredningen har besökt några intressenter och

Ålandshar vidare uppvaktats redareförening. Information och sak-av
uppgifter har under hand inhämtats från olika myndigheter, företag och
organisationer från andra länder inom och från kommis-EUävenmen
sionen.
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Framställningarl

framställ-har följandeapril 1998den 23regeringenbeslutGenom av
delbetänkande,behandlas i dettafrågor över-berörningar, somsom

utredningen.tilllämnats
juniskrivelse den 13 1997har iSwedish Free AssociationDuty en

uppgörelsedrivande för nåSverige börhemställt attattatt av-envara
tillupphörande inom EUtaxfreeförsäljningensmed beslutetvakta om

skett inom EU.skatternaharmoniseringdess av
april 1997skrivelse den 24har iFartygsbefälsföreningSveriges en

alternativtundanröjaverka förskallregeringenhemställt attatt upp-
iförsäljning på fartygskattefriupphörandebeslutetskjuta ett avom

EU-länder.mellantrafik
den feb-december och 6den 1997skrivelser 22har iABStena Line

ombord påförsäljninghurbeskedhemställtruari 1998 varoravomom
juni kommerefter den 30 1999trafikerarrederiet attfärjorde som

har vidareBolagetpunktskattebeläggas.respektivemervärdesbeskattas
utredningen Fi 1998:01frågor imed dessaarbetethemställt att om

påskyndas såpunktskatterförförfarandereglema attöversyn m.m.av
och/ellerunder våren 1998med dettaklarkan attutredningen vara

fås föreskall kunnaklarhet i fråganföråtgärder vidtasandra att som-
1998.maren

Inflight ABfrån Servicekommit skrivelseinutredningen harTill en
beskattningsreglervilkaantal frågormedjuniden 10 1998 ett somom

taxfreeförsäljningen upphör.gällaskall när
och denskrivelser den 6kommit in tvåutredningenVidare har till

den ok-i skrivelsen 6Bolagetfrån AB.oktober 1998 Stena Line gör9
tolkningmedlemsstatersoch vissakommissionensgällandetober att av

inteavsnitt 3.3.2punktskattedirektiv se ärmervärdes- ochgällande
vissabolagetoktoberskrivelsen den 9förenlig med lEG-rätten. ger

avsnittSkatterättsnämnden sefrånavgörandetillkommentarer ett
3.3.4.

oktoberskrivelse den 15kommitutredningenSlutligen har till en
kommissionensfrågor utifrånmedredareföreningfrån Sveriges1998

tolkning.
framställningarna ochhar tagit delUtredningen vägt syn-av

Framställning-utredningsmaterial.med övrigttillsammanspunkterna
delbetänkande.med dettabesvaradefårarna anses
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Nuvarande ordning2

2.1 Harmoniserade punktskatter och
cirkulationsdirektivet

Inledning2.1.1

den januariFöre 1993 tullunion1 EG med tullmurvar en gemensam
utåt tredje land och inga tullar mellan medlemsländerna. Skattermot
reglerades nationellt och påfördes vid gränspassering vidäven passage
mellan medlemsländerna. Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes dock
den inre marknaden och i samband därmed slopades gränskontrollema
mellan medlemsländerna vad kommersiell trafik och resandetra-avser
fik. Huvudregeln inga gränsforrnaliteter skall förekommaär attnumera
enbart grund mellan medlemsländergränsattav en passeras.

fri rörlighet förFör skall uppnås det viktigt med-att är attvaror
lemsstatemas forfarandebestämmelser punktskatter och beskatt-om
ningsordning för mervärdesskatt harmoniseras. För punktskatter på
alkohol- och tobaksvaror mineraloljeprodukter harsamt gemensamma
förfaranderegler införts rådets direktiv 92/ 12/EEG den 25genom av
februari allmänna1992 regler för punktskattepliktiga ochom varor om
innehav, flyttning och övervakning sådana EGT L 076,av varor nr
23.3.1992 Celex 392L00l2, det s.k. cirkulationsdirektivet. Direk-s.
tivet ändrat direktiv 92/ 108/EEG och 94/74/EEG. Vissaär genom ar-
tiklar i direktivet ñnns återgivna i bilaga

Den beskattningsordningen för mervärdesskatt regle-gemensamma
i rådets sjätte direktiv 77/388 den maj harmo-EEG 17 1977ras av om

nisering medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatterav -
förGemensamt mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrundsystem

EGT CelexL 145, 13.6.1977, s.k. direk-377L0388, det sjättenr s.
det följande behandlasI cirkulationsdirektivet.tivet. Frågan om mer-

värdesbeskattningen i avsnitt 2.4.tas upp
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icentrala begreppNågra2.1.2

cirkulationsdirektivet

centrala förbegreppinledningsvis vissa ärdefinierasdirektivetI som
begreppförfarandereglema. Dessa ärförståelsen av

medlems-juridiskellerfysisklagerhavare:godkänd enperson som av
bearbeta, för-tillverka,tillståndfåttmyndigheterbehöriga attstats

förinompunktskattebelagdaavsändaochemot ramenta varorvara,
vilande enligtpunktskattenvarvidaffärsverksamhet, ärsin upp-

skatteupplag,förskovsreglema
tillver-punktskattbelagda medplats därskatteupplag: ärsomvaroren

enligt uppskovsreg-avsändsellerförvaras,bearbetas,kas, mottas
affärsverk-för hansinomlagerhavaregodkändlema ramenav en

behörigadefastställtsvillkorsärskildaunder desamhet, avsom
beläget,skatteupplagetdärmedlemsstat äri denmyndigheterna

tillverkning, bear-tillämpas påskatteordninguppskovsregler: somen
vi-punktskattenvarvidflyttning ärochförvaringbetning, varor,av

suspensionsordningen,lande
juridiskellerfysiskpunktskatteregistrering:mednäringsidkare person

myndig-behörigalagerhavare,godkändställningutan som avsom
sin affars-förinomtillståndfåttmedlemsstatheter i att, ramenen

med-frånpunktskattebelagdaverksamhet, emotta annanvaror en
näringsidkare skalldennauppskovsreglema;enligtlemsstat typ av

eller avsända så-förvarafår varkenochför skattensäkerhetställa
uppskovsreglema,enligtpunktskattebelagdadana varor

juridiskfysisk ellerpunktskatteregistrering:näringsidkare utan person
inomharlagerhavare,godkändställning rätt attutan ra-somsom

punktskattebe-tillfálligtvisaffärsverksamhetför sin ta emotmen
uppskovsreglema;enligtmedlemsstatfrånlagda en annanvaror

sådanaavsändaellervarken förvaranäringsidkare fårdenna typ av
betalningenoch måsteuppskovsreglemaenligt garantera avvaror

destinationsmedlemsstatemaskattemyndighetema itillpunktskatt
avsänds.innan varorna

geografiskaCirkulationsdirektivets2.1.3

omfattning

gemenska-tillämpas påhuvudregelnenligtCirkulationsdirektivet skall
Fördragetdefinieras iterritoriumdettaterritorium, såsom ompens

särskiltoch dågemenskapenekonomiskaEuropeiskaupprättande av
i fördraget.artikel 227
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dennaFrån huvudregel har dock dessa områden undantagits:

Tyskland: Helgoland och områdetön Büsingen,-
Italien: Livigno, Campione dItalia och de italienska delarna Lu-av-
ganosjön,
Spanien: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna,-

Åland,Finland: och-
Frankrikes utomeuropeiska departement.-

2.1.4 Huvudprinciper för beskattningsförfarandet

Förfarandereglema i cirkulationsdirektivet innebär i princip punkt-att
skattepliktiga kan cirkulera fritt dvs. gränskontroller,utan attvaror
beskattningskonsekvensema skjuts tills når den slutgiltigaupp varorna
konsumenten och beskattningen skall ske i konsumtionslandet.att

Syftet med suspensionsordningen de skat-är att trots ärattvarorna,
tepliktiga, skall kunna bearbetas, lagras och förflyttas mellan med-
lemsländema i tidigare led detaljistledet beskattningskon-än utan att
sekvenser inträder. Skatten förfaller med andra ord inte till betalning
under den tid befinner sig inom suspensionsordningen. Betal-varorna
ningsskyldighet för punktskatt inträder först blir tillgänglignär varan
för konsumtion, vilket den den upphör omfattasnär attanses vara av
suspensionsordningen. punktskattepliktigaFör inte omfattasvaror, som

suspensionsordningen, gäller punktskatten förfaller till betalningattav
i samband med framställs eller importeras från land utanföratt varan
gemenskapen. Omfattas något gemenskapens tullförfa-varorna av av
rande vid införandet till EU dock importen förstäga näranses rum va-

lämnar tullförfarandet.rorna

2.1.5 ramställning,F bearbetning och lagring av
skattepliktiga varor

Framställning, bearbetning och lagring skattepliktiga skall iav varor
princip alltid ske i skatteupplag skatten inte betald. Flyttningärom av
punktskattepliktiga under skatteuppskov skall enligt huvudregelnvaror
ske från skatteupplag till riskerDe förknippadeett ett annat. ärsom
med sådan flyttning skall täckas säkerhet för punktskattens be-av en
talning. Säkerheten skall ställas den avsändande godkända lagerha-av
varen.

En godkänd lagerhavare i medlemsland kan alltså sända skatte-ett
pliktiga till skatteupplag i medlemsland eller tillett ett annat ettvaror
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beskattnings-det får någralandetskatteupplag i det attutanannat egna
konsekvenser.

skatteupplagsänds frånskattepliktigaMottagaren ettvaror somav
godkänd lagerhavare. Mot-alltiddock inteunder skatteuppskov är en

punktskattere-med ellernäringsidkarekan också utantagaren envara
ställanäringsidkare skall alltidSådanaEU-land.gistrering i annatett

ske innan leveransenoch detta skallbetalningfor skattenssäkerhet
betalningförfaller tillSkattenpåbörjas. när tas emot.varorna

på dokument2.1.6 Krav

skattepliktigamellan medlemsstaterförflyttningVid varor, som om-av
ledsagar-åtföljasskallsuspensionsordningen,fattas ettavvarornaav

med dokumentetSyftetavsändaren. ärdokument attupprättas avsom
nödvändigaeffektiv kontrolldet förskattekontrollen ochunderlätta en

skallLedsagardokumentetmedlemsländerna.samarbetet mellan upp-
ochavsändarenskall behållasi fyra exemplar, restenetträttas avvarav

be-skall exemplarEfter leveransmedfölja underskall etttransporten.
återsändas till avsända-returexemplaret,ochhållas ett,mottagarenav

ren.

suspensionsordningenfrånAvvikelser2.1.7

den tid skatte-gäller underbestämmelserfrån deAvvikelser somsom
suspensionsordningen innebäromfattaspliktiga att varornavaror av

kon-släppta fördvs. deordningen,omfattasupphör attatt ansesav
till be-omedelbart förfallerskatteninnebär i sinsumtion. Detta tur att

överträdelsen hari det land därdärvid betalastalning. Skatten skall
detbetalning skatten. Omsäkerhet förhar ställtskett den avsomav

ha skett ihar skett, denöverträdelsenfastställainte går att ansesvar
punktskatte-konstaterades.felaktigheten Ommedlemsstat därden en

möjligt fast-och det intetillinte frampliktig när är attmottagarenvara
varifrån le-betalas i det landskall skattenfinns,ställa varanvar varan

vererades.
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2.1.8 Förflyttning släppts förav varor som
konsumtion

släpptaVaror för konsumtion de lämnar suspensionsordning-näranses
Det saknar betydelse detta sker överträdelseren. om genom av upp-

skovsreglema eller levereras till detaljistledet.attgenom varorna
punktskattepliktigaDå redan släppts för konsumtion ivaror som en

medlemsstat förvaras för kommersiella ändamål i medlems-en annan
skall punktskatt i den medlemsstat därstat förvaras.tas ut varorna

innebärDetta då redan släppts för konsumtion flyttasatt tillvaror som
medlemsstat för kommersiella ändamål skall punktskatten annan tas ut

i denna andra medlemsstat. Beroende på omständigheterna skall skat-
betalas den utför leveransen eller innehar deten ärav som varor som

avsedda för leverans eller den för användning.tar emotav som varorna
När släppts för konsumtion flyttas mellan olika medlems-varor som

skall de åtföljas förenklat ledsagardokument.stater Denettav som
skall betala skatten på skall innan avsänds lämnavarorna varorna en
deklaration till skattemyndighetema i destinationsmedlemsstaten och
ställa säkerhet för betalning skatten. Han skall vidare samtycka tillav
varje kontroll det möjligt för destinationsmedlemsstatensgörsom
myndigheter förvissa sig faktiskt har mottagits ochatt attom varorna

utgående punktskatt har betalats. Den punktskattatt betalats i densom
första medlemsstaten skall återbetalas.

2.1.9 Införsel för privat bruk

För skattepliktiga privatpersoner medför för bruk frånegetvaror, som
EU-land till ochett dem själva, gällerett annat transporteratssom av
skatten skall betalas i det land däratt anskaffades. Attvarorna varorna

måste privatpersonema själva framgårtransporteras EG-av av
domstolens dom i det s.k. Man in Black-fallet C-296/95. Vid bedöm-
ningen de privatperson medför skallav om varor som en anses vara
avsedda för bruk skall hänsyn till bl.a. mängden Med-eget tas varor.
lemsländema får utfärda vägledande anvisningar vilken mängdom

därvid bör godtas. förhållandetDet medföratt störresom en person
mängder vad i anvisningarna fårän emellertid inte ensamtsom anges
medföra avsedda för bruk.att Andraänannat egetvarorna anses om-
ständigheter talar för skall alltså beaktas. Mängdangi-motsatsensom
velsema i sådana eventuella vägledande anvisningar får inte understiga
800 cigaretter, 400 cigariller, 200 cigarrer, kgl röktobak, 10 liter sprit,
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mousserande vinliterinklusive högst 60vinstarkvin, literliter 9020
öl.liter110samt

Taxfreeförsälj ning2.1 .10

och flygplanombord fartygpåtobaksvaroralkohol- ochgällerdetNär
personliga ba-i detmedtascirkulationsdirektivet påskiljer somvaror

ombord.konsumerasochresandedengaget varor somav
skattebefriafår medlemsstaternajuliden 1999till lFram somvaror

resandesmed i denbutiker ochskattefriatillhandahålls tas per-somav
tillmedlemsstatsjöresa frånellervid flyg-sonliga bagage annan.enen
flygplan ellerombordtillhandahållsgäller ettDetsamma varor som

omfattarBefrielsengemenskapen.passagerartrafik inomifartygett
föraskankvantiteternämligen dekvantiteter,vissaendastdock som

skall vidtaMedlemsstaternaskall betalas.tulllandtredjefrån attutan
tillämpastill undantagetförnödvändigaåtgärderde attattär sesom

skatteundandragande,förebyggaoch förkrångelochkorrekt attutan
missbruk.skattefusk eller

försäljningskattefriautomatiskt ochupphörundantagDetta av va-
ochexportbutikeridärför inte skekani bagagetmedtas om-ror som

juni 1999.efter den 30luftfartygochbord fartyg
rådet påTill dessregler.andraombord gällerförbrukning attFör

provi-gemenskapsbestämmelserinförtförslag harkommissionens om
behålla sinacirkulationsdirektivetenligtmedlemsstaternaantering får

ombord finnsförbrukningi detta Förbestämmelsernationella ämne.
skalljuniden 1999efter 30krav påinte någotsåledes att varavarorna

beskattade.

svenska lagarnadeiHuvuddragen2.2 om

tobakochpå alkoholskatt

Allmänt2.2.1

lagstift-svenskinförlivades medbestämmelserCirkulationsdirektivets
1994:1564lagentobaksskatt,1994:1563lagenning omomgenom

energi.skatt på Begreppet1994:1776lagenalkoholskatt och sus-om
utredning-ingår ilagarna.förts in i Detdock intepensionsordning har

svensk lag-införlivas iskallbegreppetanalyserauppdrag att omens
betänkande.redovisas ianalysen kommerstiftning. Den ettatt senare

svenskamed deinförlivatspraktikendock iSuspensionsordningen har
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skattskyldighet inte inträder i vissa fall.lagarna attt.ex. genom
energi användstobak, alkohol ochskatt pålagarnaI termenom

registrerad ochstället för lagerhavare.upplagshavare i Termema ore-
i för näringsidkare med elleranvänds ställetgistrerad varumottagare

punktskatteregistrering.utan
ipunktskatter SkattemyndighetenBeskattningsmyndighet för är

Skattemyndigheten i Gävle.den januari 1999Dalarnas län från 1

Upplagshavare2.2.2

God-godkända beskattningsmyndigheten.Upplagshavare skall vara av
bli yrkesmässigt till-kan denkänd upplagshavare attsom avsersom

bedriva yrkesmässig försälj-skattepliktigaverka eller bearbeta varor,
eller yrkesmässigt itill näringsidkarening skattepliktiga störrevarorav

sökandenskattepliktiga krävsomfattning lagra Dessutom attvaror.
omständigheterna iekonomiska förhållanden ochmed hänsyn till sina

Även god-skatteupplagen måsteövrigt lämplig upplagshavare.är som
tillverkning, be-beskattningsmyndigheten. Upplagshavareskännas av

i godkäntskattepliktiga skallarbetning och lagring äga ettav varor rum
skatteupplag.

samband medskall ställa säkerhet för betalning iUpplagshavare
säkerhetobeskattade skall dessutom finnasDettransport envaror.av

Säkerhetemas storlek be-förvaras i skatteupplaget.för de varor som
skall säkerhetenräknas enligt schablonregler. Vid transporter motsvara

obeskattade upplags-skatt i medeltal belöper på deden varor somsom
dygn. i skatteupplag skallhavaren under Företttransporterar varor

i medeltaltio skatten desäkerheten motsvara procent varor somav
i upplaget.förvaras

eller skatteupplag får återkallasGodkännande upplagshavare avav
finns. Godkännandeförutsättningar för godkännande inte längre avom

ställd säkerhet inte längreupplagshavare får också återkallas ärom
godtagbar.

skattepliktiga till upplags-upplagshavare kan levereraEn varor en
till upplagshavare eller registrerad ellerhavare i Sverige eller ore-en

skattskyldighetgistrerad i EU-landvarumottagare ett annat utan att
skatteupplaget anledninginträder. Om utan atttas utvaror ur av annan

skattskyldighet.skatteupplag inträder dockföras till något annat
obeskattade mellan Sverige ochVid EU-annattransport ettvarorav

ledsagardokument i fyraland skall upplagshavaren upprätta ett ex-
dokumentet skall åtfölja underemplar. exemplarTre tran-av varorna

månader efter utgångenupplagshavare inte inom tvåHarsport. aven
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den kalendermånad under vilken fått tillbakaavsänts returex-varorna
emplaret skall han dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten.utan
Om inte dennår i ledsagardokumentetmottagare angettsvarorna som
skall beskattas i Sverige finns här eller kan antasvarorna om varorna
ha konsumerats här. gäller detDetsamma inte kan utredasom var va-

finns eller har konsumerats. sådana fall denI ställt säker-ärrorna som
het för skattskyldig.transporten

2.2.3 Varumottagare

yrkesmässigt skattepliktigaDen från godkändtar emotsom varor en
upplagshavare i EU-land eller yrkesmässigt från tredjeett annat som
land importerar skattepliktiga och inte själv godkändärvaror som som
upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka registre-om
ring registreradEn skall ställavarumottagare. varumottagare sä-som
kerhet för betalning skatten depå han Säkerhe-tar emot.av varor som

skall uppgå till tio den beräknade årliga skattenten procent av va-
Registreringen kan återkallas säkerheten inte längre god-ärrorna. om

tagbar.
oregistreradeFör gäller delvis andra regler vad gällervarumottagare

ställandet säkerhet. OregistreradEn dessutomärvarumottagareav
skyldig innan från det andra EU-landetatt transporterasvarorna an-
mäla leveransen till beskattningsmyndigheten.

För inträder skattskyldigheten vid mottagandetvarumottagare av
Skillnaden mellan registrerad och Oregistreradvarorna. en en varu-

den regelbundet punktskattepliktigaärmottagare att tar emotsom va-
kan ansöka bli registrerad.attror om

2.2.4 Yrkesmässig införsel släppts förav varor som
konsumtion i EG-landannat

upplagshavareDen eller frånutan att varumottagare ett annatsom vara
EU-land till Sverige för eller skattepliktiga skall be-tar emot varor
tala skatt i Sverige skall användas för privat bruk.änannatom varorna

skattskyldigDen i sådana fall skall innanär transporterassom varorna
från det andra EU-landet, anmäla till beskattningsmyndighetenvarorna
och ställa säkerhet för skattens betalning. skattskyldigheten inträder
vid införseln till Sverige.
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2.2.5 Införsel för privat bruk

Sverige fick vid anslutningen till EU undantag från huvudregeln iett
cirkulationsdirektivet privatpersoners inköp alkohol- och tobaks-att av

endast skall beskattas i inköpslandet. Undantaget innebär Sve-attvaror
rige får beskatta privat införsel vissa angivna kvantiteter.över Dessa
kvantiteter liter1 spritdryck eller literär: 3 starkvin, liter vin,5 liter15
starköl, cigaretter300 eller cigariller150 eller cigarrer75 eller 400

röktobak. Enligt rådets direktiv 96/99/EG får Sverige, till ochgram
med den 30 juni 2000 och underkastat fortsätta tillämpaöversyn, atten
dessa kvantitativa begränsningar. Sveriges uppfattning undanta-är att

förlängs automatiskt såvida inte enigt rådsbeslutget ett motsatsenom
fattas. Enligt nämnda direktiv får Sverige utföra nödvändiga kontroller
med avseende depå omfattas direktivet. Bestämmelservaror som av
beträffande beskattningen resandes införsel för privat bruk alko-av av
holdrycker och tobaksvaror och vilka kvantiteter får föras i lan-som
det punktskatt skall betalas finns i lagen 1994:1565utan att be-om
skattning privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror från landav av

medlem i Europeiska unionenär privatinförsellagen.som
direktivI regleras också undantag för Danmark och Finland.samma

medlemsländersDessa begränsningar gäller till och med den de-31
cember 2003 och skall enligt direktivet successivt avskaffas. Fin-För
land handlar det kvantitativa begränsningar för Sverigeom samma som
förutom efter lagändring får föra liter sprit ochatt 1man en numera

liter starkvin.3 danska begränsningarnaDe lika vad beträffarär to-
baksvaror gäller på alkoholsidan endast liter1,5 sprit. I rådsproto-men
kollet finns anteckning rådet för det fall Sverige vidatt atten om anser
sin omförhandling datum Danmark och Fin-ett änges gynnsammare
land skall detta datum gälla dem.även

Förfarande2.2.6 och kontroll

Bestämmelser förfarandet vid punktskatter finns i lagenuttagom av
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter LPP. Kon-om
trollen punktskatter sker liksom skattekontroll dekla-av annan genom
rationsgranskning, kontrollbesök och revision. Deklarationema inne-
håller endast fåtal uppgifter. djupareEn kontroll förutsätter därförett
nonnalt revision eller fördjupad skrivbordsgranskning.

Enligt fårLPP beskattningsmyndigheten besluta Skatterevisionom
för kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighet fullgjortsatt att
riktigt och fullständigt eller förutsättningar finns fullgöraatt att upp-
giftsskyldighet kan uppkomma. Skatterevision får hosantas görassom
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den eller kan bokforingsskyldig enligt bokföringsla-är antassom vara
1976:125 och hos juridisk dödsbo. skattere-Enängen annan person

vision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på sådantett
den inte onödigt hindrar verksamheten. Revisionen får verk-sätt att

ställas hos den reviderade han medger det. Vid skatterevision fårom
räkenskapsmaterial och andra handlingar verksamhetenrörsom grans-
kas. fårRevisorn används, säljs eller tillhanda-ta prov varor som
hålls på i verksamheten. Vidare får han inventera kassan,sättannat
granska varulager, inventarier, fordon, särskild räknarapparatur, mät-

och tillverkningsprocesser. Revisorn får också särskildapparatur prova
räknarapparatur och revideradeDen skall tillhandahållamätapparatur.
revisorn de handlingar och lämna de upplysningar behövs för revi-som
sionen. reviderade skallDen också lämna tillträde till utrymmen som
huvudsakligen ianvänds verksamheten för granskning varulagerav

de fall denFör reviderade inte samverkar finns bestämmelserm.m. om
vite och andra tvångsåtgärder i lagen 1994:466 särskildaom om
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Genom lagen punktskattekontroll1998:506 transporterom av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter har tullenm.m. av

befogenheter kontrollera och postforsändelservägtransportergetts att
kan innehålla alkohol- och tobaksvaror. Enligt lagen får tullensom

omhänderta skattepliktiga för utreda skatt skall betalas iattvaror om
Sverige. Tullen kan besluta skatt på de Omhändertagna ochom varorna

förverkaskan skatten inte betalas.varorna om
Vidare har tullen enligt privatinförsellagen möjlighet omhän-att

derta alkoholdrycker och tobaksvaror det finns påtaglig risk denattom
skattskyldige inte kommer betala skatten och skatten förbliratt om
obetald kan förverkas.varorna

regler2.3 leveranser alkoholDagens om av

och tobak till fartyg och flygplan samt

exportbutiker

Inledning2.3.1

detta avsnitt redovisasI hur de nuvarande reglerna konstruerade frånär
det alkohol- eller tobaksvaror importeras till gemenskapen eller till-att
verkas där till dess de säljs skatt i exportbutiker och ombord påutan
fartyg och flygplan eller förbrukas ombord skatt.utan
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Importerade2.3.2 varor

artikel blir de direktivetcirkulationsdirektivet 5.1Enligt varor som
territori-de tillverkas inom gemenskapensomfattar skattepliktiga när

alkohol- och tobaksskattelagama har dettaimporteras dit.eller Ium
Sveri-betalas for tillverkas iskatt skalluttryckts att varor somgenom

importe-från EG-land ellerförs eller emot ett annattas somge, som
tredje land.frånras

tullförfarande vid infö-gemenskapensomfattas någotOm avvaran
territorium skall importen docktill gemenskapensrandet ägaanses

i direk-tullförfarande artikelgemenskapens 5.1lämnarnärrum varan
tivet.

förordningartikel rådetstullforfarande räknas enligt 4.16Till
förinrättandet tullkodexoktober2913/92 den 12 1992 om av enav

omsättning,till fris.k. tullkodexen bl.a. övergånggemenskapen, den
ochlagring i tullager export.

från tredje land,och tobaksvaror kommerAlkohol- men somsom
importerade till gemenskapensåledes intei tullager,lagrast.ex. anses

bestämmelser.cirkulationsdirektivetsinte helleroch omfattas därför av
förfarandettullförfarandegemenskapenslämnarOm genomen vara

betalas och den bliromsättning skall tulltill friövergång en gemen-
då ocksåbestämmelser dencirkulationsdirektivetsEnligtskapsvara. är

skattepliktigimporterad och således även vara.en

eller registreradupplagshavarenågonImport inte ärav som
varumottagare

intefrån tredje land någonskattepliktiga importerasNär somavvaror
skall skatt betalas tillregistreradellerupplagshavareär varumottagare

alkoholskattelagengäller tullagen §tullmyndigheten och därvid 18
tobaksskattelagen.och 19 §

skyldig betaladentullagen 1994:1550Enligt 10 § är är attsom
deteller skulle ha variteller exporttull förimport- om varanvara,en

eller avgiftskyldig betala skatttullskyldige,varit tullbelagd den att
skallSkatt och avgiftvid import ellerskall for export.tas ut varansom

för tull.ordning gällerfastställas och betalas i den som
skattskyldigheten inträder för denförsärskild regelNågon när som

finns inte i alko-eller registreradinte upplagshavare varumottagareär
skatt-regleras i tullagen ochtobaksskattelagama dettahol- och utan

till frimed övergårsåledes samtidigtskyldigheten inträder att varorna
omsättning.
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registreradImport varumottagareav en m. m.

den registreradeFör innebär tullförfarandet övergångvarumottagaren
till fri omsättning inte i sig skattskyldigheten inträder. stället in-Iatt
träder skattskyldigheten han första19 § stycket 2när tar emot varorna
alkoholskattelagen och första stycket20 § tobaksskattelagen.2 Redo-
visningen skatten sker enligt reglerna i LPP.av

såväl denFör registrerade oregistrerade finnsvarumottagarensom
möjlighet undgå beskattning för skattepliktiga avdrag iatt varor genom
deklarationen under förutsättning förstörts underatt transpor-varorna

till dem olyckshändelse eller force majeure i33 § såvälten genom
alkoholskattelagen tobaksskattelagen. finns i dag ingaDäremotsom
möjligheter för leverera alkohol- och tobaksvarorvarumottagare atten
till exportbutiker eller för proviantering fartyg och flygplan och fåav
tillbaka den tidigare betalade skatten.

upplagshavareImport av en

upplagshavare skall inte heller betalaDen någon skatt tillärsom
tullmyndigheten. Vid efter förtullningen skall ledsagardo-transporten
kument 23 § alkoholskattelagen och tobaksskattelagen.24 §upprättas
Regeln ledsagardokument gäller importerasäven närom varor av en
registrerad Så länge förvaras i godkäntvarumottagare. ettvarorna
skatteupplag inträder i princip ingen skyldighet betala skatt föratt en
upplagshavare 19 alkoholskattelagen och§ 20 § tobaksskattelagen.

från2.3.3 EG-landVaror annat

Registrerade och oregistrerade kan visserligenvarumottagare ta emot
från upplagshavare från medlemsstat skattskyl-varor en en annan men

digheten inträder alltid direkt de Varumottagarnanär tar emot varorna.
har inte heller någon avdragsmöjlighet sikte provianteringpåtarsom

fartyg och flygplan eller försäljning i exportbutik. upplagshavareEnav
kan däremot från EU-land beskattningta emot ett annat utan attvaror
aktualiseras så länge han förvarar dem sitt skatteupplag. innebärDet

skotsk tillverkare whisky i praktiken inte kan sälja sinaatt t.ex. en av
direkt till svensk exportbutik leveransen förstmåsteutanvaror en

svensk upplagshavare och svenskt skatteupplag. Denettgenom en
skotske tillverkaren behöver i och för sig inte betala skatt i sitt hemland

han levererar till kan inte ivarumottagare varumottagarenom en men
sin lyfta den svenska skatten.tur av
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från upplagshavare till2.3.4 Leveranser

provianteringslager eller exportbutik

Enligt artikel i cirkulationsdirektivet inträder skattskyldighet6 när va-
konsumtion. för konsumtionblir tillgänglig för Med tillgängligran

omfattas suspensionsordningen,upphör attatt av varanavses varan
suspensionsordningen och vid import, såvidaframställs utanför varor-

suspensionsordningen. upphörinte underställda Enär attvara om-na
från skatteupplag ochsuspensionsordningen denfattas när ut etttasav

levereras till köpare inte harupplagshavaren rätt att ta emotsomav
inne-skatten. Vid försäljning inom Sverigeunder suspension avvaran

inträder leverans sker till köparedet skattskyldighetbär näratt somen
upplagshavare här i landet.inte själv godkändär

alko-inträde för upplagshavare regleras i 19 §Skattskyldighetens
såvittrespektive tobaksskattelagen.holskattelagen 20 § Där ärsägs, nu

upplagshavaren levererarskattskyldigheten inträderintresse, närattav
i Sverige inte upplagshavare.skattepliktiga till köpare ärsomvaror en

skall alltsåtill svenskupplagshavaren levererarOm varumottagareen
provianteringslagerleverans tillbetala skatten.upplagshavaren En ett

skattskyldigheten inträder.innebär således att
andra sidan uppkommerinträder alltså åSkattskyldigheten enmen

avdrag för skatt påfår nämligenavdragsrätt. Upplagshavaren göra va-
provi-inrättats för förvaringlagts på tullager"som har avsomuppror

och tobaksskattelagen.både alkoholskattelagenant 32 § ie
interegeln innebära upplagshavarenEnligt sin ordalydelse måste att

formaliteter kringgärdar lagtsavdrag förrän dekan sittgöra uppsom
normalt såslutförda. Enligt uppgift från tullen dettullagerpå är attär

påtecknaduppläggningsanmälani sin bokföring harupplagshavaren en
uppläggningen skett provianteringslagret. Idärtullen på den ortav

provianteringsysslar medde skeppshandlarepraktiken har också som
sitt provianteringslager. Härigenomi anslutning tillskatteupplagett

skeppshandla-distans skicka tillupplagshavare påkan varoren annan
inträder.skattskyldighetenattutanren

enda möjlig-tobaksskattelagama uppbyggdalkohol- ochSom ärär
finns"provianteringsavdraget" förståstadkommaheten attatt varorna

skattefrittkan inte importeradehos upplagshavare. Således varoren
viaprovianteringslagret måstefrånlastas ombord direkt vägenutan ta

tillbaka i provianteringslagret. Dettaoch sedan förasskatteupplagett
transiteras tillEU-trafik.i intern Omgäller fartyget går ettvaranom

skattefrihet uppnåstredjelandstrafik kan dockfartyg går i utan attsom
förfarande hardettaprovianteringslager. Genomviavägen etttarman

cirkulationsdirektivet kom-ochblivit gemenskapsvaraaldrig envaran



Nuvarande ordning56 SOU 1998:126

bilden och därmed heller alkohol-därför inte i inte och tobaks-mer
skattelagama.

Även leverans till exportbutik innebär skattskyldighet in-atten en
träder för upplagshavare här uppkommer avdragsrätt.ävenen men en
Upplagshavaren får nämligen avdrag för skatt som hargöra varor

exportbutiklevererats för försäljning i 32 f i både alkoholskattela-§
Skattskyldighetenoch tobaksskattelagen. och avdragsrättengen upp-

kommer alltså vid tidpunkt.samma

mervärdesskatteområdetTaxfree inom2.4

Inledning2.4.1

Mervärdesskatteregler taxfreefrågor finns inom fem olikarörsom om-
råden.

Försäljning omsättning fartyg och luftfartyg i utrikes trafik0 av
antingen avsedda för konsumtion ombord ellerärvaror som av va-
avsedda med resenären.är att tasror som av

Försäljning i exportbutik.0
Skattefri försäljning till tredjelandsresenärer.0
Proviantering avsedda för fartyg eller luftfartyg i utrikes tra-0 av varor

avsedda för provianteringfik eller för exportbutik. kanVaror an-
skaffas inhemskt köp omsättning, s.k. gemenskaps-genom genom
internt förvärv från EU-land eller import från tredjeannat genom
land.

luftfartygPrivat införsel köpts ombord på fartyg eller i0 av varor som
utrikes trafik eller i utländsk exportbutik.

Nedan redovisas de olika områdena i nämnd ordning. Hänvisningarnu
till artiklar i avsnitten mervärdesskatt direktivetsjätteom avser

återfinns i mervärdesskattela-77/388/EEG. svensk del reglernaFör
i det följande1994:200, ML.gen

föravsnitt finns redogörelse cirkulationsdirektivetsI 2.1.3 geo-en
grafiska omfattning. mervärdesskattens del tillkommer någraFör un-
dantagna områden. det gäller Grekland Agio detOros,Det är när när
gäller Danmark Grönland och och det gäller Storbritanni-Färöarna när

Kanalöarna och Gibraltar, mervärdesskatteförordningen1 §en se a
1994:223.
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Försäljning2.4.2 ombord

Försäljning linjerpå trafikerar U-landEannatsom

mervärdesbeskattningenFör gäller skatteplikt föreligger för allaatt
transaktioner i yrkesmässig verksamhet och integörs ut-som som
tryckligen undantagits. följer kap.Det 1 §1 ML. Motsvarande prin-av
cip gäller i sjätte direktivet. Skatteplikten förutsätter dock transak-att
tionen sker inom landet. vilkaI fall omsättning skall ha gjortsen anses
inom landet framgår kap. vilka fall5 ML. I omsättningen skallav an-

undantagen framgår kap.3 ML.ses av
kap. bAv 5 2 § motsvarar artikelML 8.l.c framgår Sverigeatt ut-

beskattningslandet för omsättning fartyg,på flyg ellergör tåg under
mellan EG-länder belägen i Sve-passagerartransport äravreseortenom

rige och ankomstorten belägen inom EU.är
.

Med belägen i Sverige första för påstigningavreseort att ortenavses
finns i Sverige beträffande den del görsav passagerare av resan som

inom gällerEU. Detta del dessförinnanäven transporten ut-om en av
förts utanför EU.

Med ankomstort inom EU sista för avstigningortenavses av passa-
inom i frågaEU på inom EU. Dettasteggerare om passagerare som

gäller fortsätter utanför EU.även om resan
Huvudregeln försäljningen skall beskattas. undantag finnsär Treatt

dock från denna huvudregel.
det förstaFör omsättning ombord omsättning ut-anses en som en

omlands vid mellan uppehåll gjortsEU-orter i tredje land.om resan
framgårDetta kap. sista stycket5 1 och kap. b5 2 § ML.av

detFör andra omsättning ombord omsättning ut-anses en som en
omlands för konsumtion ombord på fartyg eller flygomsattsom varan
i EU-trafik. framgår kap. förstaDetta 5 9 § stycket vilken5 ML,av

artikel sista stycket.8.1motsvaras av
skall iDet detta sammanhang uppmärksammas möjligheten iatt ar-

tikel sista stycket för8.1 medlemsland undanta omsättningett att av
föravsedda konsumtion ombord på harEU-resor tidsbegränsats.varor

Tidsfristen löpte den december31 1993. Enligt artikel fjärde8.1ut
stycket skulle dock kommissionen den juni30 ha lämnat1993senast

till rådet, eventuellt med förslag till regler beträffanderapporten nya
beskattningsland för för konsumtion ombord inklu-omsättsvaror som
sive restaurangtjänster. harSå emellertid inte skett.

börDet EG-domstolen i dom från maj 1996 C-även noteras att en
231/94 Faaborg-Gelting linien A/S Finanzamt Flensburg konstateratv.

transaktioner i restaurangverksamhet skall omsättningatt anses som av
tjänster vilka skall beskattas med stöd artikel 9.1, dvs. i det land därav
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tillhandahåller tjänsten har sitt fasta driftställe. Domstolenden som
inteansåg i fråga restaurangtjänster ombord fartyg de kundeattom

utförda från fast driftställe ombord på fartyget. stället skulleIettanses
från tillhandahållarens driftställe.de utförda permanentaanses

skattepliktig eftersomSlutligen viss omsättning ombord inte denär
vid för-särskilt undantagen i kap. § Undantaget gäller3 30 ML.är c

säljning vissa på flyg- och båtlinjer där Sverige skall ansesav varor
enligt kap. b och skall med ibeskattningsland 2 § ML5 tasvaransom

för hans personliga bruk. Skattefriheten för-bagageresenärens avser
säljning liter sprit eller liter starkvin och liter vin och literl 2 2 2av
starköl, cigarretter parfym och l luktvatten200 50 0,25m.m., gram

andra till maximalt kr. undantag baserar sig800 Dettasamt varor upp
artikel 28k i sjätte direktivet bara gäller till den julipå 1 1999.som
Undantaget kvalificerat, dvs. återbetalning medges för ingåendeär

skatt hänförlig till verksamheten, kap. §10 11 ML.se
Beträffande mellan Sverige och Danmark eller Finland har derutter

kvantitativa begränsningarna i kap. ytterligare3 30 § begränsats iMLc
provianteringsförordningen,6 och avsnitt 2.6.6. Begränsning-7 se

bygger på bemyndigande i kap. sista stycket.3 30 §ettarna c

Försäljning på linjer trafikerar tredje landsom

Försäljningen i tredjelandstrañk skattefri enligt kap. tredje5 l §är
stycket skall ombordML den konsumeras elleroavsett avser varor som

skall med Omsättning fartyg ellerpåresenären.tas avavser varor som
flyg i utrikes trafik fall aldrigi andra i kap. b räknas5 2 §än som avses

omsättning Försäljningeninom landet. ligger i de här fallen utan-som
för den svenska beskattningsrätten. Eller annorlunda Försälj-uttryckt.
ning ombord fartyg eller flyg i utrikes trafik den där Sve-änannan
rige skall beskattningsland enligt kap. b5 2 § utgör omsätt-anses som
ning utomlands och skall därmed inte beskattas.

Försäljning i exportbutik2.4.3

försäljning oförtullade eller obeskattade till flygpassagera-För av varor
till utlandet får inrättas butik flygplats exportbutik.re som avreser

det finnsOm särskilda skäl, får exportbutik inrättas någonpåäven an-
plats. framgår § tullagen. Vad får säljas och tillDetta 45nan av som

vilka mängder har dock begränsats i tullförordningen.45 § De varor
kan komma i fråga alkoholdrycker, tobaksvaror, kosmetiskaärsom

och choklad- och konfektyrvaror.preparat
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För med resmål inomresenärer EG:s tullområde således även
Åland gäller i princip kvantitativa begränsningar finns församma som
den skattefria varuförsäljningen ombord enligt kap.3 30 § ML.c

För resande med bestämmelseort i Norge får enligt tullförordningen
försäljning från exportbutik inte ske till mängder vad resandestörre än
får tullfritt införa dit.

För resande med bestämmelseort i tredje land gällerNorgeänannat
i princip fri försäljning från exportbutik sådana särskiltav varor som
räknas i 45 § tullförordningen. praktikenI kan försäljningenupp vara
begränsad vad tullfritt får införas till respektive land.av som

Skattefriheten för försäljningar från exportbutik till EU-resenärer
finns i artikel 28k.1 första stycket. Beträffande försäljningar till tred-
jelandsresenärer följer skattefriheten undantaget för exportomsätt-av
ningar i artikel 15.2.

2.4.4 Taxfreeförsäljning till bosatta iresenärer

tredje land

kap. förstaI 5 9 § stycket finns9 regler enligt vilka varuförsäljningar
till bosatta i land utanför EG under vissa förutsättningar iettpersoner
efterhand får räknas omsättning utomlands exportomsättning.som
Förutsättningarna ersättningen minstär 200 kr inkl.att utgör moms,

säljaren kan Visa förts EG ochatt detta skett föreatt ut att ut-varan ur
gången tredje månaden efter den månad levererades. Förav attvaran
styrka uppgifterna skall säljaren i sina räkenskaper ha antingen intyg
från Skattemyndigheten godkänd intygsgivare f.n. Sweden Taxen av

ABShoppingFree köparen medfört till plats utanförattom varan en
EG eller handling påstämplad det tullkontor där lämnaten av varan

Till förEG. grund bestämmelsen ligger artikel sjätte15.2 direktivet i
dess lydelse enligt rådets direktiv 95/7/EG det s.k. andra förenklings-
direktivet.

ÅlandFör bosatta i Norge och gäller enligt kap.5 9 §personer
andra stycket särskildaML regler. Försäljning till sådana får ipersoner
efterhand behandlas exportomsättning ersättningen utgörsom om
minst kr1000 exkl. moms, det kan visas i anslut-att näraom varan
ning Ålandtill leveransen 14 dagar har införts till ellerNorge och att
mervärdesskatt erlagts i hemlandet. förutsätterDetta säljaren fåratt en
kopia tullräkning eller motsvarande handling från köparen.av
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Proviantering2.4.5

eller flygplanavsedda för fartygVaror

försäljningenprovianteringen skattefriHuvudprincipen ärärär att om
skattefri ii Sverige såledesinhandladeProvianteringdet. ärav varor

följande situationer.tre
för provianteringgäller skattefrihetTill börja medatt avser va-som

trafik, dvs.fartyg eller flyg i utrikesombord påskall brukasror som
framgår kap.tredje land. 5EU-land eller Dettatrafikerar annat avsom

avsedda för brukledet Medförsta stycket första ML.49 § varor om-
fartygetskonsumeras såväl förskall brukasbord förstås varor som

konsumerarresandeförsäljningbehoveget om-av varor som ensom
och i proviante-korresponderar med § 2servering. Regeln 3 1bord

obeskattadeproviantering får ske medenligt vilkenringsförordningen
eller tilltill plats utanförombord vid EGför förbrukning enresavaror

stycket provianterings-Jämför andrainom 7 §utländsk EG. ävenort
far-skattefritt vissaprovianteraförordningen där möjligheten att

dansk hamn har begränsats.tygslinjer mellan svensk och
skall försäljasskeproviantering får vidareSkattefri av varor som

ochpassagerartrafik mellan Sverigeflyg iombord på fartyg eller annat
enligt kap. § Attundantagen 3 30 ML.försäljningenEU-land är com

mervärdesskattela-framgår inte direktskattefriprovianteringen är av
Jfravsnittprovianteringsförordningen, 2.6.3.3 § 3 ävenutan segen av

i sjätte direktivet.artikel 28k punkten 4
skallproviantering skefår skattefriSlutligen omsättasvaror somav

passagerartrafik mellanflygplan ifartyg ellerförsäljas ombord på
andrakap. första stycket 4följer 9 §Sverige och tredje land. 5Detta av

Provi-tredje stycket och kap. 2 b § ML.5ledet jämförd med kap. 1 §5
omsättningskattefri eftersom denanteringen utomär anses som en

tillfall där skall levererasdelandet. Bestämmelsen ettvaranavser
fartygetför sådan omsättning påflygplan i utrikes trafikfartyg eller

landetOmsättning inominom landet.flygplanet inteeller görssom
omsättningangivna fallen, dvs.i i kap. bföreligger endast de 5 2 § ML

EU-ländermellaneller flyg underfartyg passagerartransport om
tredje land med-mellanlandning ibelägen i Sverige. Enäravreseorten

förlorad. Regeln kor-EU-intemkaraktär gårför omsättningensatt av
iprovianteringsförordningen.responderar med 3 § 1

avseendeför provianteringskattefrihetenVissa begränsningar i
fartygslinjer i norsktillbeträffande leveransertredjelandstrafik finns

proviantering obe-provianteringsförordningen fårtrafik. Enligt §6 av
mellan svensk ochfartygslinjerförsäljning vissaskattade förvaror

avsnitt Vidarekvantiteter, 2.6.6.ske med vissanorsk hamn endast se
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finns i kap.5 sista9 § stycket begränsningarML i skattefriheten avse-
ende leveranser för försäljning från kiosk eller liknande försäljnings-
ställe ombord på fartyg linjerpå mellan Sverige och Norge. Den skat-
tefria provianteringen får här endast spritdrycker, vin, starköl, to-avse
baksvaror, parfymer, kosmetiska toalettmedel eller choklad-preparat,
eller konfektyrvaror. Till denna bestämmelse hör särskild avdrags-en
regel i 8 kap. 9 § första stycket 3 ML och särskild regel i kap.7 5 §en
andra stycket ML avseende beräkning beskattningsunderlaget vidav

i dessa fall. Innebörden bestämmelsernauttag beskrivs enklast medav
hjälp exempel:ettav

leverantörEn säljer dels spritdrycker, vin och öl, dels kameror,
nyckelringar, tröjor och läskedrycker till färja går mellan Sve-en som
rige och Norge för kioskförsäljning ombord. Den förstnämnda varuka-
tegorin kan levereras mervärdesskattefritt till rederiet med stöd av

kap. första9 stycket 4 jämfördML med kap.5 9 sista§ stycket ML
och leverantören får återbetalning den ingående skatten enligt deav
allmänna reglerna i kap.10 12 § RederietML. i sin skall intetur ta ut
mervärdesskatt vid kioskförsäljningen eftersom den omsättningavser
på fartyg i tredjelandstrafik jfr kap.5 1 § tredje stycket ML. Beträf-
fande den andra varukategorin skall leverantören däremot debitera
mervärdesskatt vid leveransen till fartyget eftersom det frågaär om

inte omfattas det särskilda exportundantaget i kap.5 9 §varor om av
sista stycket ML. Rederiet får i dessa fall inte avdrag för den in-göra
gående mervärdesskatten enligt kap.8 första9 § stycket 3 ML. Därmed
kan beskattning ske vid leveransen till fartyget.sägas

Leverantören säljer bägge kategorieräven för konsumtionvaror av
ombord. Detta kan han mervärdesskattefrittgöra med stöd kap.5av
9 första§ stycket 4 ML och får återbetalningsrätt med stöd kap.10av
12 § ML. Rederiet i sin skall inte mervärdesskatt vid försälj-tur ta ut
ningen för konsumtion eftersom den omsättningutgör på fartyg ien
tredjelandstrafik jfr kap.5 tredje1 § stycket ML. Om rederiet inte
använder alla på detta inköpta för konsumtionsätt ombord utanvaror
istället för skattepliktig försäljning i kiosken skall uttagsbeskattning
ske med stöd de allmänna bestämmelserna i 2 kap. kanML. Dettaav
endast bli aktuellt för den andra kategorin. Beskattningsun-varor ur
derlaget i dessa inköpsvärde,utgörs kap.7 sista5 § styck-av varans se

ML. Det kan frågaet mineralvattent.ex. sålts utanvara om som mer-
värdesskatt till fartygets tagits därifrån förrestaurang iut attmen som
stället försäljas i fartygets kiosk. Genom uttagsbeskattningen i dessa
fall blir mervärdesskattebelastningen i princip densamma som om re-
deriet betalat skatt redan vid förvärvet.

Om proviantering sker med kommer från EU-ett annatvaror som
land gäller reglerna s.k. gemenskapsintema förvärv, vilket innebärom
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skulle haomsättningmotsvarandeskattepliktigtförvärvet äratt om
proviantering kan sketredje stycket ML. Attkap.varit det, 3 1 §se

lagenland framgår kap. 4 §från tredje 2importeratsmed avsomvaror
proviantering kanSkattefrivid import.frihet från skatt1994: 55 1l om

verksamhet i EU-frånöverförtsockså ske annatettegenvaror somav
stycketandra 1 ML.land, kap. §2 7se

exportbutikavsedda förVaror

utomlandsomsättningomsättningEn varanomanses somav en vara
kap.framgår 5 9 §exportbutik.försäljning i Dettaförlevereras av

skattefri.såledesexportbutikentillstycket 6 Leveransen ärförsta ML.

tobaksvaroralkohol- ochinförselPrivat2.4.6 av

alkoholdryckerochtobaksvarorEG-landfrånInförsel annat somav
trafike-linjerexportbutik eller påiskattefrittexempelvis köpts somen

punktskatterDockmervärdesbeskattas inte.EU-land uttasannatrar
privatinförsellagen.stödmed av

fri frånimportenfrån tredje landförsdet gäller ärNär somvaror
regleras ibeloppkvantiteter ochvissamervärdeskatt till somupp

skatt vid import. Be-frihet från1994:1551lagenkap. 4-63 om
för skat-begränsning finnsdeni principgränsningarna motsvarar som

i lagenfinnskap. § ML. Dessutomombord i 30tefri försäljning 3 omc
skett medskall hainresankrav påskatt vid importfrihet från attett

20utlandsvistelsentrafik eller äni yrkesmässigluftfartyg varatatt mer
Åland eller i Norge.beskattatsellertimmar att varorna

nordiska2.5 Den

provianteringsöverenskommelsen

tillämpningsområdeSyfte och2.5.1

Fin-Danmark,mellanprovianteringsöverenskommelsennordiskaDen
förenklaSyftetgällt sedan år 1969.Sverige haroch ärland, attNorge

mellani trafikpassagerarfartygmedresandetrafikentullkontrollen av
eftersätts,tullkontrolleneffektiviteten ii länderna samthamnar utan att

obe-serveringenförsäljningen ochkontrolleraeffektivt kunnaatt av
Överenskommelsen nuvarandei sinpassagerarfartyg.skattade påvaror

i bilagafinns återgivenlydelse
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Överenskommelsen gäller passagerarfartyg, i utrikes trafik ute-som
slutande går mellan hamnar i Danmark, Finland, Norge och Sverige
artikel 2. Hamnar Färöarna och Grönland Svalbard och Jansamt
Mayen omfattas inte. Eftersom den uteslutande gäller trafik mellan
nordiska hamnar torde reglerna i överenskommelsen inte kunna göras
gällande på går Sverige Estlandrutt Finland.t.ex.en som - -

2.5.2 Vad får provianterassom

Vilka obeskattade får provianteras i syfte försäljas frånattvaror som
kiosker eller liknande försäljningsställen ombord regleras i artikel 3
och beror på det fråga kortär eller inte. Till kortaruttom rutterom en

Öresundräknas i och vissa mellanrutter Sverige ochrutter Norge.
På korta får proviantering ske endast medrutter tobaksvaror, chok-

lad och konfektyrer.
På andra kan proviantering ske spritdryckerrutter med alko-av en

holhalt högst volymprocent,60 vin, öl, tobaksvaror, cigarrettpapper,av
choklad- och konfektyrvaror och parfymer, kosmetiska ochpreparat
toalettmedel.

För servering till får proviantering ske med obeskattadepassagerare
med undantag tobaksvaror och cigarrettpapper.varor av

övrigt fårI proviantering ske endast med beskattade varor.
Proviantering med spritdrycker kortapå får inte ske i mindrerutter

flaskstorlekar 3/4 liter och andra 3/8än liter. Förbudetrutter mot att
proviantera småflaskor på korta upprätthålls i praktiken interutter
längre.

2.5.3 Vilka mängder får provianterassom

Artikel innehåller4 detaljerade regler vilka kvantiteter farty-om som
får provianteras med.gen

För försäljning till får fartyg provianteras med efterettpassagerare
tullmyndighetens bedömning lämpligt lager obeskattadeav varor.
Kvantitetema de enskilda varuslagen skall efter fartygetsav avpassas
storlek, trafikområde och förseglingsmöjligheter efter fartygetsamt om
går kortpå eller på Det tullmyndighetenrutt i det landrutt. ärannan
där har sin utgångspunkt skallrutten fastställa vad ärsom som en
lämplig storlek på lagret.

För andra korta får lagretän spritdrycker, vin,rutter öl och to-av
baksvaror fyllas på med kvantiteter, erhålls det efterattsom genom
den provianteringen befordrade antaletsenaste multiplice-passagerare
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iresande, bosattförtullfrihetskvantitetenmaximalamed den euro-ras
tillmed hänsynavdragerforderligamedland,peiskt

stadgade mi-införseltullfriföruppnått denintea sompassagerare
nimiåldem,

fullt obeskat-berättigade tillinteoch ärb returpassageraretur- som
riktningama,i bådainköptat

varaktighetutlandsvistelsens kortagrundc avsompassagerare
tullfrihetskvantitetermaximalaovannämndatillberättigadeinte är

samt,
tillmöjlighetenutnyttjarfullteller inteallsinted utsompassagerare

obeskattadeinköp varor.av

finnstobaksvaror. Dessutomregler förliknandefinnskortaFör rutter
konfektyr-choklad- ochcigarettpapper,för bl.a.reglersärskildavissa

tillserveringförobeskattadeBeträffandekosmetika.och varorvaror
tullmyndighe-omfattningi denproviantering skefår sompassagerare

lämplig.bedömerten

ombordfår skeförsäljningtillochVar2.5.4 vem

Även artikel 5.detaljerade regleröverenskommelseninnehållerhär
ochspritdryckertillförsäljningskalldet förstaFör passagerare av

ellerfrån kioskskecigarrettpapperochtobaksvarori flaskorvin samt
Försälj-servering.medsambandioch inteförsäljningsställeliknande

ske.ombordanställda får intetillning
tillendast skefår dessutomnämndaFörsäljning de pas-varornaav

fribiljett.fardbiljett ävengällandeföruppvisar resansagerare som
vidmärktseller påklipptsvederbörligen ha sättskallBiljetten annat

märkasförsäljarenskall biljettenförsäljningenombordgåendet. Vid av
försäljningsda-varuslag,uppgiftmedvaraktigtochtydligt sätt om
omständighetersärskildafårdriktning. Omerfordras,och, såtum om

kontrollenavtalatullmyndigheterländersberörda attföreligger får av
skeförsäljningen får sätt.annat

gäl-påuppmärksammasombord skallanslagGenom passagerarna
be-Säljaren böromfattar.länderi detullfrihetsreglerlande ruttensom
dei någotintesäljs såkvantiteterde attgränsa avpassagerarnasom

tull-kvantiteterdeföra inkanomfattar änländer rutten sommersom
fastställer.frihetsreglerna
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2.5.5 Vilka får proviantera obeskattadeturer som

varor

villkorEtt för proviantering med obeskattadeatt skall få ske ärvaror
huvudsyftet med de enskildaatt upprätthålla trafik iturerna är att van-

lig mening. Framgår det omständigheterna så inte fallet,att är t.ex.av
särskilda ombord huvudsyftet med kanärom turen,arrangemang pro-

viantering med obeskattade inte medges artikel 6. Generaltull-Ivaror
styrelsens tillämpningsföreskrifter TF S 1968:210 till överenskom-
melsen fartyg går i regelbunden trafikatt efter för-anges som en
hand uppgjord och kungjord turlista i regel torde uppfylla villkoren i
artikel Dock bör enligt Generaltullstyrelsen uppmärksammaman att
det i turlista kan finnas inlagda uppenbarligen har karaktärtureren som

månskensturer eller liknande.restaurangturer, Sådan uppfyllerav turer
inte villkoren i artikel

2.5.6 Redovisning

Regler redovisning finns i artikelom
Redovisning skall ske de kvantiteter obeskattade spritdrycker,av

vin, tobaksvaror och cigarrettpapper säljs från kiosk eller liknandesom
försäljningsställe och de kvantiteter obeskattade spritdrycker ochav
vin förbrukas vid servering. skallDet redovisninggörassom separaten
för försäljning i kiosk och liknande försäljningsställe och separaten
redovisning för servering.

Redovisningen skall avslutas gång dygn inte turenen per om varar
dygn. fallI skall denän ske varjeett avslutas.annat Redo-när turmer

visningen skall ske på fastställda formulär och innehålla uppgifter om
antalet på varje enkel I Generaltullstyrelsens tillämp-tur.passagerare
ningsföreskrifter inventering förrådensägs ombord böratt ske tidav
efter och inventeringen i första hand böratt dengörasannan av
tullmyndighet där har sin utgångspunkt.rutten

2.5.7 Sanktioner

Den sanktion föreskrivs i överenskommelsen fartygär attsom som
överträder bestämmelser i överenskommelse kan nekas tilldelningen av
obeskattade till fartyget helt eller för viss tid. Tullmyndighetemavaror
i de länder berörs skall samråda sådan åtgärdruttensom av om en
artikel 8.

18-56883
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mellaninformationsutbyteSamråd och2.5.8

länderna m.m.

infor-Överenskommelsen ländernasvissa reglermedavslutas rörsom
vid hand-bl.a.framgår9-15 Därartiklarna attmationsutbyte m.m.

skallöverenskommelsenbehandlas iärendeläggning sam-ett somav
aktuellberörsi de ländertullmyndighetemamellanråd äga avsomrum
etable-varandraunderrättaländernasigförpliktarVidare att omrutt.

efterbefintligaredanändringoch samt attrutterring rutter avav nya -
rörandeuppgifterutväxlaenskildadebeträffandesamråd ruttema -

proviantmängderpassagerarantal och m.m.
månaderfrist 6gälleröverenskommelsenuppsägningFör avenav
samtligaintefår inteöverenskommelsen görasavvikelser frånoch om

eniga det.länder är om

viss1994:1694Förordningen2.6 om

proviantering m.m.

Tillämpningsområde2.6.1

i bilagaåtergivenfinnsFörordningen
proviante-bestämmelserfinnsförordningendet i1 §I att omanges

obeskattademedochgemenskapsvarorintemedring är va-somvaror
transportmedel. För-ombord påförsäljningförbrukning ellerförror

detbegränsningar ibestämmelservidareinnehållerordningen un-om
luftfartygochfartygomsättningvissskatteplikt vidfråndantag som

mervärdes-ibestämmelsenangivnaDenkap. 30 § ML.i 3 nucanges
avsnitt 2.4.2.beskriven ifinnsskattelagen

Definitioner2.6.2

definitioner.följandefinnsI 2 §

Gemenskapsvara:
tullområdegemenskapensinomframställtsi sin helhetdels vara som

2913/92 den 12förordning EEGiartikel 23villkoren ienligt avnr
ochgemenskapentullkodex förinrättandetoktober 1992 av enom

territorierellerländerfrånimporteratsinnefattarinte somvaror som
tullområde,del EG:inte utgör saven

inteterritoriereller utgörländerfrånimporteratsdels ensomsomvara
omsättning,friövergått tillochtullområdedel EG: somav s
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och dels har framställts inom EG: tullområde, antingenvara som s en-
dast enligt andra eller enligt första ochsatsen and-av varor av varor

satsen.ra
EG:s tullområde: de områden i artikel 3 i förordning EEGsom anges

2913/92.nr
skatteområde:EG:s det område inom vilket gemenskapens bestämmel-

viss skatt tillämpliga.ärser om en

2.6.3 Vad får provianteras obeskattatsom

Enligt i förordningen3 § får proviantering med obeskattade ske ivaror
fall.tre

det förstaFör får proviantering ske för förbrukning och försäljning
ombord vid till plats utanför EG:s tullområde eller EG:s skatteom-resa
råde i de fall där tillhandahållandet inte omsättning i landet.utgör Det

sig således exportsituationer.rör om rena
detFör andra får proviantering ske för förbrukning ombord vid resa

till utländsk inom EG:s tullområde eller skatteområde.EG:sort Det rör
sig här förbrukning ombord på inom EU där några kvantitati-om resor

begränsningar för försäljningen inte följer gemenskapsrätten.va av
Slutligen får proviantering ske för sådan försäljning undan-ärsom

från skatteplikt enligt kap.3 30tagen § ML.c

2.6.4 Proviantering inte ärav varor som

gemenskapsvaror

Regler proviantering inte gemenskapsvaror finns iärom av varor som
i förordningen.4 §

När det gäller förbrukning ombord får proviantering ske vid tillresa
plats utanför EG:s tullområde eller skatteområdeEG:s och vid tillresa
utländsk inom tullområdeEG:s och EG:s skatteområde.ort

Regeringen har möjlighet meddela föreskrifter tullfrihet föratt om
förnödenheter och proviant medförs eller ombord påtas trans-som
portmedel igår utrikes trafik, avsedda förär trans-som om varorna
portmedlet eller för besättning eller 7 § lagenpassagerare, se

sigi1994:1547 tullfrihet grundarDetta sin på artikelturom m.m.
139 b i rådets förordning 918/83EEG den 28 1983nr av mars om upp-
rättande gemenskapssystem för tullbefrielse.ettav

Regeringen har meddelat föreskrifter tullfrihet i 6 § andraom
stycket förordningen 1994:1605 tullfrihet framgårDär attom m.m.
tullfrihet gäller för proviant för besättningens eller be-passageramas
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förundantagmedombord fartyg,påtagitsellerdå den medförtshov
Sveri-fråneller avgårtillankommerluftfartyg,ellerfritidsfartyg, som

tullagen Sve-enligt 2 §tullområdeSverigesMedtullområde. avsesges
däröver.luftrummetsjöterritoriumochlandområderiges samt

vidskeproviantering endastfårombordförsäljningGäller det resa
tullområde.utanför EG:still plats

begränsningargenerellaytterligareVissa2.6.5

skall dess-skatteområdetull- ochEG:sinomutländsktillVid ortresa
vissa förut-underombordförbrukningförproviantering vägrasutom

förordningen.isättningar §5
förbrukningförmedgesproviantering inteskallförstadetFör om-

el-medföraskandärtillhandahållandenförbord passagerareavvaran
provian-inte gåskall alltsåtransportmedlet. Det attbesättning frånler

försö-sådanaförhållandenaombord är attför förbrukning mantera om
får säljasvadförbegränsningarnakvantitativa utankringgå deker som

nordiskadenbestämmelsen iockså intäckerRegelnmervärdesskatt.
alko-försäljningprovianteringsöverenskommelsen säger att avsom

artikel i5ombordanställdatillfår skeinteoch tobaksvarorholdrycker
överenskommelsen.

alko-obeskattademedgesproviantering inteskalldet andraFör av
ombord ellerupprätthållsnykterhetochordninggodinteholvaror om

fyllt 18 år.intetillhandahållsvinellerspritdrycker sompassagerareom
upphävdafrån dentagitshabestämmelsen överDenna numerasynes

fartygstra-obeskattade iutförselförordningen 1961:128 varoravom
Öresund.ñk över

NordeninomförInskränkningar2.6.6 resor

proviante-tillibegränsningarfinns rättenochförordningens 6 7I
nämnda bemyn-avsnitt 2.4.2det idels medring hänger sammansom

provi-nordiskadendels medstycket ML,sistai kap. 30 §digandet 3 c
överenskommel-äldremedoch delsanteringsöverenskommelsen ännu

Danmark.medse
och flyg-fartygs-skall,förordningenistycketförstaEnligt 6 §

enligtFinland, undantagetellerDanmarkochSverigemellanlinjer
endastkrmaximalt 800förstycket varortredje MLkap. 30 §3 avsec

ochkosmetiskakonfektyrvaror,och preparatchoklad-starköl, samt
artikel 3finns ibegränsninggrund i densinhartobaksvaror. Detta som

uppräkna-vissaendastprovianteringsöverenskommelsennordiskai att
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de får säljas skattefritt. Att tobaksvaror hamnat i denna bestäm-varor
melse förfaller i det förstone märkligt eftersom dessa uttryckli-varor

undantagna från tredjeär stycket i den i ML angivna paragrafengen
och i stället finns i andra stycket. Med tobaksvaror måste därför rimli-

i detta sammanhang och andra tobaksproduktergen avses snus som
inte röker.man

På vissa linjer till Danmark får, enligt 6 § andra stycket i förord-
ningen, den skattefria försäljningen enligt inteML spritdrycker,avse
vin eller starköl och tobaksförsäljningen begränsad tillär 20 cigaretter
eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 tobaksvaror. linjerDegram

har dessa inskränkningar följande.ärsom
Fartyg i trafik mellan svensk hamn i Skåne och Blekinge län eller

i Kalmar län från länsgränsen i söder till och med Kalmar i ochnorr
Öresund Östersjön.dansk hamn vid eller Detta den be-motsvaras av

gränsning gäller för s.k. korta endast obeskattade tobaks-rutter attsom
och choklad och konfektyrer får provianteras artikel i3 denvaror nor-

diska provianteringsöverenskommelsen.
Luftfartyg i trafik mellan Malmö eller Malmö-Sturup och Kö-

penhamn. Denna punkt skall jämföras med 46 tullförordningen.§ Där
på Malmö-Sturupssägs flygplats ochatt i Malmö flygplatsterminal får

försäljning inte ske till med Köpenhamn bestämmel-passagerare som
Denna regel har sitt i förordningseort. 1962:376 medursprung en

vissa bestämmelser rörande försäljning obeskattade tull-av varor
flygplats. Förordningen tillkom i samband med kommitté utseddatt en

kommunikationsministrama i Danmark, Norge och Sverige sågav över
SAS organisation, administration och driftsformer se 1962:140.prop.

Samma kvantitativa begränsningar gäller för obe-proviantering av
skattade på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsenvaror
i till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör inorr

Äventill svenskaväster i här detgränsen öster. fråga kortaär rutterom
artikel i3 den nordiska provianteringsöverenskommelsen.

Regeringen kan medge de angivna bestämmelserna inteatt skallnu
gälla i fråga viss fartygslinje. Detta sker förvaltningsbeslutom genom
och för linjer har regeringen medgivit sådan dispens.sex

Ytterligare begränsningar finns i för7 § passagerarfartyg i trafik
mellan svenska hamnar, belägna söder Kullens fyr ochom norr om
Falsterbo fyr danska hamnar från och medsamt Gilleleje i till ochnorr
med Köge i söder.

Här gäller beträffande försäljning undantaget i kap.3 30 §att MLc
endast gäller för chokladvaror och cigaretter20 eller 10 cigariller eller
cigarrer eller 50 tobaksvaror.gram

För förbrukning ombord dessa får proviantering sprit-rutter av
drycker och vin medges endast dryckerna inte utskänks tillom passa-
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medföras högstfår dessutomspritdryckerklockan Avföre 12.gerama
frångårvarje enkelförliter 1 0005 resanomresapassagerareper

Vedbaekdansk hamntillLandskronasvensk hamn omnorrnorr om
varje enkelför000liter 1fall högst 25ioch resa.annat passagerareper

förordningennämndatidigarei denmotsvarighetsinhar§7
Öre-fartygstrafikiobeskattadeutförsel över1961:128 varoravom

svenskamellan deförhandlingarförgicksförordningensund. Den av
1961:157.sefmansdepartementendanskaoch prop.

luftfartygochfartygtill vissaBegränsningar2.6.7

och luftfartygfartygvissadet endastförordningeniEnligt §8 är som
tobaksva-alkoholdrycker ochobeskattadeprovianteramöjlighethar att

nämligenror

överstiger 5 700startvikttillåtnahar högstaluftfartyg somensom
för lämnaflygplatsutländsktilldestineratoch attkilogram ärsom

eller last,hämtaeller passagerare
skall avgåunderstiger 75intebruttodräktighetfritidsfartyg somvars

Finland ellerDanmark, Norge,landiutländsk hamntill änannat
bruttodräktighetochfiskefartyg ärintefartyg ärannat varssom

eller hämtalämnaforutländsk hamnanlöpaskallminst att75 som
avlägs-kryssning iskall företaellerlast,eller mersompassagerare

turistfartyg.farvatten somna

fartyg. En-beträffande försvaretsregel finnsfrån dennaundantagEtt
obeskattade al-medprovianteringfår nämligenstycketandraligt 8 §

särskilda be-medi enlighetskeoch tobaksvarorkoholdrycker även
särskildaförsvarsmakten. Dedisponerasfartygtillstämmelser avsom

Försvarsdepartemen-till tordedet refererasbestämmelserna varasom
september 1963marinen den 27förchefenämbetsskrivelse tilltets

tobaksvarorrusdrycker ochobeskattadetillhandahållandeangående av
vid utrikesluftfartygsvenskt militärtochörlogsfartygsvenskapå resa

Överbefälhavaren den 15tillMaj:ts brevenligt Kungl.ändringmed
författ-tullverketsinförda iskrivelsemai1968 ämnesammamars

1968:40.och TFSningssamling 1963:223TFS
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2.6.8 Proviantering skall ske i skälig omfattning
och kräver tillstånd

förordningenI proviantering obeskattadeatt från tulla-anges av varor
eller skatteupplag inte skall medges i omfattningstörre vadger än som

skäligt med hänsyn tillär och varaktighet detart antalsamtresans per-
beräknas kunna komma medfölja transportmedlet.attsoner Där-som

vid skall beaktas de begränsningar avseende omsättning fardmedlet
kan föreligga och det förråd redan finns ombord dylikasom som av
9 §.varor

Proviantering från tullager eller skatteupplag får inte heller ske utan
medgivande från tullmyndighet 10 §. Ett beslut tullmyn-en av annan
dighet Generaltullstyrelsen fårän överklagas till Generaltullstyrelsen
och Generaltullstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

Förordningen avslutas med bemyndigande till Generaltullstyrel-ett
meddela de föreskrifteratt närmare erfordras för verkställig-sen som

heten förordningen l l §.av

2.7 Proviantering flygplan från s.k.av

proviantlokaler

Proviantering obeskattade till flygplan sker, såvitt utredningenav varor
har uppfattat det, uteslutande via s.k. proviantlokaler. Reglerna för des-

lokaler återfinns i 13 kap. Tullordningen TFS 1994:45. Tullord-sa
ningen föreskrifterär Generaltullstyrelsen.getts Proviantlo-utsom av
kalerna inte skatteupplag.är Däremot de enligt tullordningenanses

tullager inrättats för förvaring proviant. leveransEnsom som av av
alkohol och tobaksvaror kan således ske skattefritt till sådan lokalen
eftersom upplagshavare får avdrag i sin deklarationgöra för detetten

levererats. Enligt tullordningen får proviantlokal inrättas på flyg-som
plats. praktikenI har dock proviantlokaler tillåtits ligga mycketatt
långt från flygplatser. Exempelvis finns proviantlokal i Tibro ien
Västergötland varifrån flygplan trafikerar Arlanda sinatarsom varor.

I proviantlokalema förpackas för varje flygning i särskildavaror
och det olika för detär skall säljas ombord och detvagnar vagnar som

skall under flygningen. Varorna antecknas på provi-som serveras en
anteringsanmälan till tullen. planetNär återvänder fraktassom ges
de finns kvar tillbaka till proviantlokalen och dessavaror som varor
skall också anmälas till tullen. Vid såväl lastbilartransporterna är som

plomberade.vagnar



1998:126SOUNuvarande ordning72

exportbutikeriHanteringen2.8

finns iexportbutikeriförsäljningenförreglernagrundläggandeDe
exportbutiker fårreglertullförordningen. Detoch är atttullagen om

vad, tillreglerasVidaretill detta.tillståndochinrättas som gervem
säljas.tårkvantitetervilkaoch somvem

inrättatillståndskatteupplag. Ettexportbutikema attheller ärInte
till-1994:45tullordningen TFSenligtdockexportbutik somansesen

tullager.stånd inneha ettatt
endasttullsäljastullförordningenenligtfår utanOförtullade varor

medkontakterland. Vidtill tredjedirekttill avreserpassagerare som
i prakti-butikernaframkommitharexportbutikerför attrepresentanter

till dettaHuvudorsakengemenskapsvaror.innehålleruteslutandeken
därmedochtillverkade inom EUalltid automa-ärnästanär att varorna

mängdbegränsademycketdenFörgemenskapsvaror.tiskt varorär
butikernauppgift lenligtutanför EU procent-kommer ansercasom -

kunnaförtullstatussärskiljarationellt attdet inte är attatt varomas
detexportbutikematillskerleveransertullfritt. Närsälja dem somav

därförhar leverantörenicke-gemenskapsvarorvaritursprungligen re-
falli flertaletsigDetbelöpertull rörbetalat dendan varorna.som

tullbelopp.småom
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3 Reformbehov

3.1 skattefriaDen försäljningen inom EU

upphör den juni30 1999

Fram till den 1 juli får1999 medlemsstaterna skattebefria varor som
tillhandahålls i taxfreebutiker och med den resandes personligatassom
bagage vid flyg- eller sjöresa från medlemsstat till Det-en en annan.

gäller tillhandahålls ombord flygplanpå ellerettsamma ettvaror som
fartyg i passagerartrafik inom gemenskapen.

Som cirkulationsdirektivet och sjätte direktivet utformade upphörär
denna möjlighet automatiskt den juni30 1999. fortsattEn möjlighet till
skattebefrielse skulle kräva dels förslag från kommissionen och delsett

medlemsstaterna fattade enhälligt beslutatt med detta innehåll.ett
Kommissionen och flertalet medlemsstater har emellertid avvisat tan-
karna fortsattpå skattebefrielse. harDet också varit utgångspunkt ien
denna utrednings direktiv taxfreeförsäljningen skall upphöra föratt

inom EU.resor
börDet dock påpekas för försäljning i exportbutiker elleratt på

fartyg och flygplan till till tredje land innebär denresenärer juni30
Ävenförändring.1999 ingen efter detta datum kan således i dessa fall

skattefri försäljning ske.

3.2 skattefriFortsatt förbrukning ombord

Till skillnad från försäljning i exportbutiker och ombord på fartyg och
flygplan finns för förbrukning ombord inga gemenskapsbestämmelser

med automatik innebär förbrukningen skall ske med beskattadeattsom
För punktskattemas vidkommande cirkulationsdirektivet klartärvaror.

på denna punkt artikel Sjätte23.5. direktivet något oklartär ut-mer
format upphörandet den skattefria konsumtionenatt ärgenom av
kopplat till kommissionen skulle ha lämnat i fråganatt rapporten
artikel 8.1.

börDet i sammanhanget i EG-domstolens dom inoteras Faa-att
borgmålet, avsnitt har2.4.2, servering och dryck imat restau-se av
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ochrestaurangtjänsteromsättningrangverksamhet ansetts avsom en
tillhandahållandeförundantagEftersom någotinte restau-avvaror.av

hävdasdirektivet kan deti sjättei ellerinte finns MLrangtjänster att
medlemsländer,beskattas. Flertaletprincipiellt bordesådana tjänster

inte konsumtionför närvarandedockSverige, beskattardäribland om-
Handledning föri sinRiksskatteverketbord på EU-resor. mer-anser

serveringstjänst,tjänst,värdesskatt 3111998 s. omsattt.ex.att om-
utomlands enligttrafiki utrikesluftfartygfartyg ellerbord pâ är omsatt

Riksskattever-enligtregeln i MLtredje stycket ML. Denkap. § är5 l
sker i trafikdettjänsteralla slaggenerell och gällerket oavsett omav

delfinner för sinUtredningentredjelandstrafik.unionen eller iinom
avsak-tillämpningen.ändring i den Iföreslå någonanledninginte att

stycketsistatorde artikel 8.1EU-nivå utgöraregler pånad klaraav
konsumtionförskattefrihetenbibehållatills vidaregrund förrättslig att

ombord.

betrakta EU-Vilka3.3 är att somresor

interna

mervärdesskattförredanRegler finns3.3.1

vad skalldefinieratredandel finnsmervärdesskattensFör ansessom
sjätte di-artikel ifinns i 8.1.cDefinitionenunionen.inomsom en resa

b §överförts till kap. 2 ML.rektivet 5som
fartyg,påbestämmelse i ML omsättsNämnda säger att somen vara

mellan EG-delunderluftfartyg eller tåg passagerartransportenav
i Sveri-belägenSverigeiskall ärländer, avreseortenomsatt omanses

ge.
sådanfördefinitionerföljande ärDärefter finns avgöraatt resanom

Sverige.iomsättningen skall beskattasatt

deldenEG-ländermellandelMed passagerartransport avavses0 av en
mellanutanför utförsuppehåll EGutanpassagerartransporten som

och ankomstorten.avreseorten
påstigningförden förstaMed ortenavreseorten passagerareav0 avses

dessförinnandelgällerinom EG. Detta transportenäven om en av
utanförutförts EG.

för avstigningsistadenankomstortenMed orten passagerareavavses0
gällerinompå EG. Dettai frågainom EG stegpassagerare somom

utanför EG.därefter utförsdel transportenäven om en av
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För och gäller återresan skalltur retur fristå-att0 en resa anses som en
ende transport.

Definitionema får inte lättlästa, så dock klara.anses, om

3.3.2 Kommissionens uppfattning

Den definition finns i sjätte direktivet ocksåstämmer medöverenssom
hur kommissionen på vad EU-intemär det gällernärser som en resa
punktskatter. Kommissionen har i pressmeddelande den oktoberett 2
1998 IP/98/85 8 redogjort för sin uppfattning.

I pressmeddelandet anför kommissionen inledningsvis beträffande
punktskatter skattskyldighet enligt gällande gemenskapsrättatt inträder
för produkter avsedda för detaljhandeln vid den tidpunkt då de lämnar

skatteupplag. Beträffande säljs tillett ombordresenärervaror som
fartyg och luftfartyg inom innebärEU detta, efter den juli1 1999, att
den punktskatt gäller i den medlemsstat där fråntas utsom varorna
skatteupplaget och lastas ombord på färjor och flygplan skall tillämpas.
Denna medlemsstat måste medlemsstat omfattas fárje-vara en som av
eller tlygrutten.

Exempelvis kommer rederi verksamt på linjerett mellanärsom
Storbritannien och Frankrike eller mellan Tyskland och Danmark iatt
det första fallet kunna välja mellan köpa antingen i Frankri-att varorna
ke eller England och i det andra fallet i antingen Tyskland eller Dan-
mark. Rederiema kommer troligtvis handla i medlemsstaten medatt
den lägre skattesatsen. köptaVaror rederi i Frankrike och där-ettav
med belagda med den lägre franska skatten kan säljas ombord med
fransk skattesats inte bara på från Frankrike till Storbritannienresor

också på från Storbritannien tillutan Frankrike, förutsatt for-attresor
säljning inte sker på Storbritanniens territorialvatten. Detta innebär
enligt kommissionen kommer kunnaresenärer köpaatt föratt varor

bruk inte för kommersiella syfteneget såväl ombord på fartyget- -
i andra medlemsstater till lägre skattesatser, några desom utan av

kvantitativa eller värdemässiga begränsningar för närvarande gäl-som
ler för taxfreeförsäljningen.

Vidare kommissionen enligtsäger gemenskapens mervärdes-att
skattelagstiftning skall tillhandahålls ombord fartygpå ochvaror som
luftfartyg från den juli1 1999 beskattas med den skattesats till-ärsom
lämplig i den medlemsstat varifrån går. Detta kommer gällaattresan

säljs på den första elleroavsett andra medlemsstatensom ter-varorna
ritorialvatten eller på internationellt vatten.
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Tysklandtrafik mellanrederier, bedriverExempelvis kommer som
mervärdesskatte-registrera sigDanmark,och attatt tvungna somvara

försäljningmervärdesskatt förredovisa tyskTyskland ochpliktiga i av
registrera sig iDanmark respektiveTyskland tillfrånunder resorvaror

från Danmark tillmervärdesskatt pådanskredovisaDanmark och resor
Tyskland.

isådana börjarEU-intemakommissionenEnligt är enresor som
medlemsstat. Omimedlemsstat och slutar tarpassagerareenannanen

från Tyskland tilltill Frankrike eller Dan-Storbritannienfärja frånen
brukobeskattade för privatköpamöjligtmark blir det inte att varor

desti-tillinternationellt påfärjan måste vatten ruttenäven passeraom
varje tillmåstegemenskapsrättenEnligtnationsmedlemsstaten. resa

faktiskaoch där deni medlemsstatluften börjareller isjöss ensom
medlemsstat betraktasibelägenankomstplatsen är som enen annan

EU-intem resa.
lastasbehandlingenskattemässigaBeträffande den somav varor

fria havetland eller detmellanlandning i tredjeombord under en
mel-färja eller plan gårföljande.kommissionen Omanför ett somen

mellan-Sverige till Finlandfrånmedlemsstaterlan två t.ex. gör en
utanföri område EG:sEstland ellertredje land t.ex.landning i ettett

Åland till och frånförkommer reglernaskatteområden t.ex. resenärer
värdemässigakvantitativa ochgälla dvs. deland fortsättatredje attatt

gällercigaretter.sprit och Dettaliter 200begränsningarna såsom l
istiga och inköpmöjlighethar görabara attnär avpassagerarna en

skatteområden. Dennaområden utanför EG:sländer ellerdessa tredje
symbo-i tredje landtillämplig vistelsenintemöjlighet är rentär avom

måste hakrav påföreligger såledeslisk Det ett attnatur. passagerarna
ombord igen.i land och gåtillfälle både gåatt

Åland bli fö-ombord färjan kommerellerinköpta påVaror att
begränsningar gällervärdemässigakvantitativa ochremål för de som

tullagstiftning-innebärtullområde, vilketländer utanför EG:sköp i att
köptstillämpas.kontrollregler måste Varor passageraresom avens

föreunder normala Skattereglertill Finlandfrån Sverige re-som reser
kantill Finland förutsattinte vid ankomstbeskattas resenärenattsan

införselbegränsningargällandeBeträffandevisa EU-status.varomas
dock avsnitt 2.2.5.se

färja i regel-lastat ombord påtredjelandsvarorobeskattadeOm en
färjan utanförgemenskapshamnar medanmellan tvåmässig trafik är

förbli föremålkommer dessaterritorialvatten,EU:s att sammavaror
tillgäller för all importpunktskatt och tullmervärdesskatt, ge-som

harfrån tredje land. Eftersomterritoriummenskapens passagerarna
tillämpa reglernaEU-land får de inteombord skeppet igått på ett om
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skatte- och tullfri införsel för från tredje land och kan därförresenärer
inte dra skatte-något eller tullundantag.nytta av

Avslutningsvis uttalas reglerna för säljs för omedelbaratt varor som
konsumtion ombord kommer bli oförändrade efter den juli1 1999.att
Således kommer rederier och flygbolag kunna sälja eller gratis delaatt

obeskattade alkoholdrycker eller tobaksprodukter för omedelbarut
konsumtion ombord, förutsatt den nationella lagstiftningen i med-att
lemsstaten tillåter sådana skatteundantag för proviantering.

Flertalet medlemsländer, däribland Sverige, har den tolk-accepterat
ning kommissionen uttryck för i sitt pressmeddelande. Enligtgettsom
uppgift kommissionen utveckla sina tankar och publicera demattavser
i EGT. Publiceringen kommer dock ske vid sådan tidpunktatt atten
den inte kan beaktas i detta betänkande.

Utredningens3.3.3 slutsatser

Även utredningen ansluter sig till den tolkning kommissionen görsom
beträffande vad enligt gemenskapsrätten skall EU-som anses som en
intem denFör eventuella konflikten mellan gemenskapsrätten ochresa.
folkrättsliga överenskommelser redogörs i avsnitt.nästa

Utredningens slutsatser kan enklast åskådliggöras någragenom ex-
Östersjönempel ipå med olika länder och områden inblandade.resor

slutsatsernaFör gäller första utgångspunkt områdenattsom en som
inte omfattas skatteområdenEG:s tredje land. andraEnav anses vara
utgångspunkt färja lägger till i tredje land måsteär att ett resenä-om en

ha faktisk möjlighet inköp i det landet för det skallgöraatt attren en
kunna betraktas tredjelandsresa. fårDet således inte frågasom en vara

endast symboliskt hamn i tredje land. framgårDettaatt angöraom en
två domar från EG-domstolen, Rewe-Handelsgesellschaft Nordav

mbH och Rewe-Markt Steff Hauptzollamt Kiel C-158/80 ochv.
Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH och Rewe-Markt Herbert Kureit

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

sjön. Om exemplen, gäller både mervärdesskatt och punktskatt,som
Ålandskall appliceras på flygtrafiken kan bytas Kanarie-ut mot t.ex.

och Estland Schweiz.öarna mot t.ex.

En Sverige-F inland EU-intem där skattefri försäljningärresa en resa
ombord inte kan förekomma. Detsamma gäller för medreturresaen

sträckning.samma
Sverige-Åland-FEn inland tredjelandsresa såväl på sträckanärresa en

Åland Ålandmellan Sverige och på sträckan mellan och Fin-som
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gällerförekomma.försäljning kan Detsammaskattefriland varför
sträckning.medför returresa sammaen

skattefri försäljningochtredjelandsresaSverige-EstlandEn är enresa
viddetta gällertillåten och även returresan.är

sträckanförstaEU-intemSverige-Finland-Estland ärEn resaenresa
inne-och Estland.mellan Finland Dettatredjelandsresablir enmen

välförsta sträckaninte kan ske påförsäljningskattefribär att men
andra.på den

Estland tillfråntredjelandsresaEstland-FinIand-Sverige ärEn enresa
Skat-och Sverige.från FinlandpåEU-intemFinland resanmen en

densträckan inte påpå förstaalltså skeförsäljning kantefri men
andra.

såväl sträck-tredjelandsresa påinlandSverige-Estland-FEn är enresa
och Finland.mellan EstlandEstlandSverige ochmellan soman

alltså tillåten.försäljningSkattefri är

internationelltvia3.3.4 Resor vatten

försäljningarskebeskattning kanhuruvidauppkommitFrågan har av
Sverigebakgrund såvälinternationellt Dettapå attmotvatten. somav

särskilt harVad dåhavsrättskonvention.skrivit under FN:sEU som
kaningenkonventioneni göraartikel 89åberopats säger statattär som

del det fria havet.suveränitet någonanspråk på över av
gällaför vadredogörainledningsviskanDet värt att ansessomvara

Handled-i sinRiksskatteverketområde.inkomstskattemaspå anger
folkrättsliga el-bl.a. någrabeskattninginternationell 1998förning att

beskattnings-internaskall begränsa sinaregler för hurandraler staten
hem-dock. förstatillämpasprinciper Denfinns. Några äranspråk inte

beskattarbosattdärinnebär denvistsprincipen äratt stat personensom
prin-eller Dennauppbär inomall inkomst staten.utompersonensom

beskatt-källskatteprincipen därfinnsVidareSverige.cip tillämpas av
skatt-denifråninkomsten härrördärsker i denningen oavsettstat var

fall. Natio-i vissadenna principtillämparSverigeskyldige bosatt.är
sina medborgarebeskattarinnebärslutligennalitetsprincipen att staten

inkomsten härrör.varifrånsig ochde uppehåller oavsettoavsett var
USA.princip tillämpasDenna av

beskattnings-således konstaterasdel kaninkomstskattemasFör att
territori-skerhändelser påbegränsad tillinte egetstatensrätten är som

um.
havs-godkännaföreslogsriksdagenproposition därden attI

arti-för tolkningenledningnågonrättskonventionen inte större avges
fastställs ingeni artikelnkortfattatkommenteras statkel 89. Där attatt
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rättsligt får lägga någon del det fria havet under sin suveränitetav
prop. l995/96:140, 85. Från doktrinen kan dock följande uttalandes.
hämtas Folkrätten Eek/Bring/Hjemer 1987 449. Förbudet läggaatts.
havet eller delar därav under nationell suveränitet eller överhöghet in-
nebär förbud maktutövning i skilda former uppbringning ochett mot
bordande fartyg, utövande militärt våld, avspärrning våldav av genom
eller hot därom delar havet m.m.. innebärDäremot principenav av om
havets frihet inte hinder lagstiftar saker och händel-mot att staten om

på havet och, inom det territoriet, denna lagstiftning isätterser egna
tillämpning."

Från praxis skall först EG-domstolens dom i målet C-nämnas
168/84 Gunter Berkholz Finanzamt Hamburg Mitte Altstadt.v. - -
Målet gällde mervärdesskatt för omsättning tjänst färjaav en en

gick mellan Tyskland och Danmark. Domstolen uttalar där attsom
sjätte direktivets territoriella tillämpningsområde sammanfaller, beträf-
fande varje medlemsstat, med tillämpningsområdet för medlemsstatens
mervärdesskattelagstiftning. Direktivets artikel 9 tjänst skallom var en

tillhandahållen hindrar inte medlemsstaten från beskattaattanses vara
tjänster utanför deras territoriella jurisdiktion ombord på fartyg som

har jurisdiktion Slutligen skall förhandsbesked angåen-staten över. ett
de mervärdesskatt från Skatterättsnämnden den oktober7 1998 Dnr
27-98/I förhandsbeskedet uttalarI nämndennämnas. att varor som

under mellan Göteborg och Kiel respektiveomsätts passagerartransport
Göteborg och Fredrikshamn fartyg registrerade i Sverigeärsom
skall i Sverige omsättningen påomsatta ägeroavsettanses om rum
svenskt sjöterritorium, internationellt eller tyskt respektivevatten
danskt sjöterritorium. Nämnden uttalar vidare det inte har någonatt
betydelse fartyg skulle registrerat i EG-land eller iett ett annatom var

tredje land.ett
Jämförelsen med vad gäller inkomstskattens område ochsom

vad iuttalats doktrin och praxis leder utredningen till slutsatsen attsom
några folkrättsliga begränsningar inte finns beskatta försäljningaratt

sker utanför Sveriges territorium, på det fria havet.t.ex.som

3.4 Framtida taxfreelinj er

betänkandetAv Konsekvenser taxfreeförsäljningen avvecklasattav
inom framgårEU SOU 1998:49 90 färjetrafiken tillatt procentca av
och från Sverige baserat på och lastbilar sker med län-passagerare- -
der där taxfreeförsäljning inte kommer finnas kvar. betänkandetIatt

dock också vissa linjer kan komma ändra sin sträckning såatt attanges
fartygen fortsättningsvis kan sig taxfreeförsäljning.åtävenatt ägna
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Sålunda kan linjer i direkt från Stockholm till hamn pådag gårsom
Åland. Vi-fastlandet den juni 1999 tänkas lägga till påfinska efter 30
öka delvisi betänkandet trafiken på kommerdare Norge attantas att

mellan Sverige och England kommerberoende existerande linjeratt
mellanlanda i Norge.att
Även möjligheterna tilldel färjetrafiken berörs attstor avom en av

inte oväsentligskattefri försäljning upphör kommer således ändå en
Ålandsminsttaxfreeförsäljning ske fortsättningsvis. Inte sär-ävenatt

ställning det gäller skatter bidrar till detta.när
från Luftfartsverketframgårflygtrafikens delFör att,rapportav en
destinationsorter inomtrafiken medberäknat på antalet passagerare,

internationella trafikenför den LVFknappt 80EU procentsvarar av
1997-2999-163.

beskattadeombordFörsäljning3.5 varorav

cirkulationsdirektivmed nuvarande

skattskyldigheteninträderNär3.5.1

EU-länder tredje land ellerdirekt mellangårFör utan attresor, som
punktskatteområde inblandade, fårområde utanförstår EG:s ärsom

alkoholdrycker och tobaksvarorefter den juni försäljning30 1999 av
i de fall avsedda medendast ske med beskattade är att tasvaror varorna

i den resandes bagage.
skattskyldighet för deframgår avsnitt inträder2.1.4Som varorav

släpps för konsumtion.direktivet omfattar Varornanär varornasom
de lämnar suspensionsordningen, vil-släppta for konsumtion näranses

alkohol-i normalfallet till detaljistledet. ochket de levereras Inärär
skattskyldigheten inträdertobaksskattelagarna detta attmotsvaras av

i Sverigefor upplagshavare levereras till köparenär en somen varorna
alkohol- och tobaksvarorupplagshavare. innebärinte Detta närär att

EU-trafikeller flygplan i såfrån skatteupplag till båtlevereras ettett en
skall skatt tas ut.

ytterligareskulle kunna tänkas skjutasBeskattningsögonblicket
uppträdaeller flygbolaget skulleframåt för det fall rederietatt som

båten el-skatteupplag befinna sig ombord påupplagshavare och deras
flygplanet.ler

artikel i cirkulationsdirektivet platsskatteupplag enligt 4Ett är en
betalning, inomupplagshavaren, förfaller tilldär skattenutan att ramen

ellertillverkar, bearbetar, förvarar,för sin näringsverksamhet mottar
vill-med under de särskildaavsänder belagda punktskattärvaror som
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fastställts de behöriga myndigheterna i den medlemsstatkor som av
där skatteupplaget beläget.är

Även ordalydelsen i bestämmelsen inte helt utesluter att ettom
mobilt kan det knappast ha varit tanken.skatteupplag skulle kunna vara

skatteupplaget skall fastställas myndigheten i denvillkoren förAtt av
sådanmedlemsstat där skatteupplaget beläget talar ocksåär mot en

tillåtaSkulle den svenska beskattningsmyndigheten skat-tolkning. att
tillståndfick finnas ombord fartyg eller flygplan kan dettateupplag på

medlems-transportmedlet kommerknappast gälla pånär ett annat
medlemslan-fall skulle det kräva det andralands territorium. I vart att

myndigheter sitt tillstånd. skall emellertiddets Det nämnas attgett
Danmark. Bakgrund-skatteupplag finns på färjor mellan Tyskland och

tillåtit skatteupplagen torde för-till i dessa länder attatt varaen man
skattefri.säljningen ombord är

beskattningsmyn-skulle det möjligen fördet gäller fartygNär
det uteslutetskatteupplag ombord.digheten hantera Däremotatt synes

kontrollerabeskattningsmyndigheten skulle kunna hantera ochatt
rederier ochflygplan. Ingenting hindrar visserligenskatteupplag

bliransöka bli upplagshavare slutsatsenflygbolag från att attom men
flygplanet.kan befinna sig på fartyget ellerderas skatteupplag inteatt

alkohol- ellerfartyget eller flygplanet köperinnebärDetta att som
med punktskatt Frå-tobaksvaror i Sverige det svenskgör varorna.

EU-landhänder fartyget kommer tilldå vadär när ett annatsomgan
försäljningoch vad händer det återvänder till Sverige. Omnärsom
artikel iklart följande gäller enligtsker under hela det 7är attresan

cirkulationsdirektivet.
konsumtion ipunktskattepliktiga redan släppts förDå envaror som

medlems-för kommersiella ändamål imedlemsstat förvaras annanen
förvaras.i den medlemsstat därskall punktskatt tas utstat varorna

redan för konsumtion flyttas tillinnebär då släpptsDetta att somvaror
punktskattmedlemsstat för kommersiella ändamål skall tas uten annan

skallBeroende omständigheterna skat-i denna andra medlemsstat. på
utför leveransen eller innehar debetalas den ärten varor somav som

för användning.avsedda för leverans eller den tar emot varornaav som
medlems-konsumtion flyttas olikasläppts för mellanNär varor som

förenklat ledsagardokument.skall de åtföljas Denettstater somav
skall innan avsänds lämnaskall betala skatten på varorna varorna en

ochdeklaration till skattemyndighetema i destinationsmedlemsstaten
samtyckaskatten. skall vidare tillställa säkerhet för betalning Hanav

möjligt för destinationsmedlemsstatensvarje kontroll detgörsom
mottagitsfaktiskt har ochmyndigheter förvissa sig attatt varornaom

punktskatt har betalats.utgåendeatt
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punktskatt betalats i förstaDen den medlemsstaten skall åter-som
betalas enligt reglerna i artikel 22. Dessa regler innebär återbetal-att
ningen förutsätter ansökan återbetalning skall ske innanatt omen va-

förs den första medlemsstaten. Bevis krävs ocksåut attrorna ur om
skatten tagits Vidare skall returexemplaret det förenklade ledsa-ut. av
gardokument skall åtfölja under tilltransportensom varorna ges
myndigheten undertecknat Slutligen skall denmottagaren.av som an-
söker återbetalning förete dokument visar skatten harett attom som
betalats eller försäkerhet ställts skatten i mottagarlandet.att

Artikel och i alkoholskattelagen första7 22 8 §motsvaras av
stycket 16 19 § första stycket 21 25 och 28 § tredje stycket§
och första första stycket9 § stycket 20 § 22 25 § och17av

tredje stycket i tobaksskattelagen.28 §

påexempel konsekvenser vid strikt3.5.2 Ett en

tillämpning

Följande exempel med färjelinje trafikerar Sverige Tysklanden som -
kan tjäna illustration.som en

Rederiet köper alkohol- och tobaksvaror i Sverige. Svensk skatt har
då tagits på del kommer också finnas kvarEnut attvarorna. varornaav
ombord färjan Tyskland. Rederiet skall därför innankommer tillnär

påbörjas lämna deklaration till de tyska myndigheterna, ställaresan en
säkerhet för i för-betalning skatten Tyskland och s.k.upprätta ettav
enklat ledsagardokument skall åtfölja Rederiet såle-skallsom varorna.
des redan hur mängder kommer fö-när startar veta stora attresan som

till Tyskland.ras
Samtidigt skall rederiet innan förs Sverige ansökautvarorna omur

återbetalning den skatt påförts i Sverige och visa skatt beta-attav som
Återbetalningenlats för i sker förstSverige. rederietnär gettvarorna

dokument visar skatt betalats för i Tyskland elleratt attsom varorna
säkerhet ställts återbetalningför den tyska skatten. Vidare krävs för att

exemplar det förenklade ledsagardo-undertecknatett mottagarenav av
kumentet returexemplaret in.ges

återresan köper rederiet ytterligare med tysk skatt.Innan varor, nu
Även här kommer del komma till Sverige ochatten av varorna en
liknande procedur vid med begäran återbetalning skatt itar om av
Tyskland, ställande för Procedurensäkerhet svensk skatt osv. om-av
fattar inte bara i Tyskland in-de köpts också deutanvaror somsom
handlats i Sverige grund de förts till Tysklandattmen som av
belagts kommer Sverige skall rederietmed tysk skatt. färjan tillNär
deklarera finnsoch betala skatt för de alkohol- och tobaksvaror som
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redanvissa dessatalar förMycketfem dagar.ombord inom att varorav
anledningmednämligenbeskattningsmyndigheten,behandlas avav

avgickinnan färjanrederiet gjordeåterbetalningansökanden somom
till Tyskland.

för sig självt.talarExemplet

kommersiellaförförvaringskerNär3.5.3

ändamål

redan beskat-cirkulationsdirektivet skall,artikel iEnligt 7 en varaom
ändamål iför kommersiellaförvarasmedlemsstatitats en an-menen

för-däri den medlemsstatpunktskattmedlemsstat, uttas varornanan
för kom-förvarasmeddå vadFrågan attär menas varornasomvaras.

frånpressmeddelandetrefereradetidigareändamål. detmersiella Av
falletinte såkommissionenframgår ärkommissionen attatt omanser
däri det landbutikernaländergår mellan tvåfärja stänger manen som

färjelinjeexempeltänkbartEttprovianterat ärinte har envarorna.
för försälj-provianteringenSverige, därTyskland ochmellan av varor

de tyskaTyskland eftersomske ikommerall sannolikhetning med att
säljsintesvenska.de Ombetydligt lägrepunktskattema änär varorna

skulle enligtterritoriumsvensktsig påfärjan befinnerunder den tid
i fråga.svensk skatt kommainte hellertolkningkommissionens

för kom-förvarasuppfattning måste begreppetutredningensEnligt
med bestäm-syftetvad kantolkas utifrånändamålmersiella varasom

i artikelmelsen
protokollsanteckning till bl.a.har ikommissionenRådet och ar-en

för kommer-inom gemenskapenflyttningtikel förklarat7 att varorav
skatteupplag.mellan Inomkommer skei allmänhetsiella ändamål att

inomemellertid flyttningmarknaden börinreför den gemen-ramen
redanprodukterskeändamål kunnakommersiellaskapen för somav

förfaran-kommersiellafall kommersådanakonsumtion.släppts för I
sker för kommer-punktskattepliktiga ochinnefattarden somvarorsom

i destina-punktskattbetalningupphov tilländamålsiella att avge
fall.för dessareglerar skatteuttagetArtikeltionslandet. 7

meningutredningensbör enligtmed artikel ävenSyftet 7 attvara
säljas tilli land skall den kunnakonsumtionsläppts för ettom en vara

för-skattemässigamedlemsland underikonsumenter ett annat samma
förUtgångspunktendet landet.släppts iutsättningar varansom om

fak-förhållandetdetvarit reglerasåledes haartikel bör7 attatt varan
artikelntolkningdestinationslandet. Ensäljas itiskt skall avannan

vidhanteringadministrativomfattandeleda tillkunnaskulle också en
Utred-beskattaderedaninomsker EUalla transporter varor.avsom
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ningen ställer sig därför bakom den tolkning kommissionen gettsom
uttryck för i pressmeddelandet.

Således bör tagits ombord i medlemsland ochett annatvaror som
endast finns ombord försäljning sker på svenskt territori-utan attsom

inte bli föremål för beskattning i Sverige de förs hit. Dettanärum
gäller dock endast för tagits ombord i EU-landettvaror som som om-
fattas färje- flygplansrutten.eller Om tagits ombord i ettav varorna

EU-land försoch till avgångslandet för där börja försäljasannat att
ombord kommer de förvaras för kommersiella ändamål i avgångs-att
landet och därför skall avgångslandets skatt gälla i enlighet med artikel

i cirkulationsdirektivet. liknande situation gäller för7 En det fall va-
tagits ombord i tredje land. Då blir skattepliktiga iettrorna varorna

och med de förs in till flygplanEG. För provianterat iatt ett som varor
ochNorge går via Sverige till Danmark innebär införseln till Sverige

svensk skatt skall utgå påatt varorna.
rederier och flygbolag bedriverFör EU-intem trafik finns såle-som

des två alternativ välja mellan. Om försäljning sker endast i det landatt
där tagits ombord och på territorium inte omfattas nå-varorna som av

medlemsstat, försäljningkan ske till den skatt gäller igon annan som
landet för ombordtagandet. flygtrafrken bör det räckaFör med för-att
säljning inte sker på destinationslandets territorium. Alternativet är att
försäljning sker hela fallpå så gäller reglerna i artikel och detI 7resan.
tidigare beskrivna förfarandet med ställande säkerhet, ansökningav om
återbetalning måste tillämpas.m.m.

alternativetDet naturligtvis mycket besvärligt för rederierärsenare
och flygbolag hantera. dettaMot står dock det likställer dematt att
med andra näringsidkare väsentligpå punkt, nämligen svenskatten
skatt skall betalas säljs i Sverige.när varor

3.6 Mervärdesskattereglerna vid försäljning
ombord

behandlats iSom avsnitt finns redan klara regler för2.4.2 för-när en
säljning ombord på fartyg eller luftfartyg skall beskattas i Sverige.ett

kap. b framgårAv 5 2 § ML beskattning skall ske i Sverige föratt om-
sättning fartyg, luftfartyg eller tåg under mellanpassagerartransport
EG-länder uppehåll i tredje land belägen i Sve-utan äravreseortenom
rige och ankomstorten belägen inom EU.är

Det således vilket lands mervärdesskattär avreseorten styrsom som
skall omsättningen och till vilket land skatten skall redo-tas ut som

Ävenvisas. för tagits ombord i land säljsannatvaror som men som
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motsvarande gällermervärdesskatt.Sverige gäller svensk Detfrånresa
frånSverige säljs påombord itagitsför etten resamen somvaror som

och flygbo-innebär rederiertill Sverige.medlemsland Detta attannat
skattskyldiga för mervärdes-sigregistrerafall måstelag i många som

flertal medlemsländer.iskatt ett
den juni 1999försäljningen upphör 30den skattefriaEftersom

för skattefri försäljning vidi dag gällerbegränsningdenkommer som
i kap. skallgrund. Bestämmelsen 3 30 § MLsaknainom EU att cresor

således upphävas.

nordiska3.7 Den
efterprovianteringsöverenskommelsen

juniden 199930

kontrolleneffektiviseraöverenskommelsenhuvudsyfte medEtt är att
obeskattade påoch serveringenförsäljningen varor passagerar-avav

överenskommelsen iartiklarna ipraktiken handlar dockfartyg. I stort
specifiktartikel finns regelförsäljning. Endast i 3barasett somenom

Enligt nämnda arti-för servering.får provianterassikte på vadtar som
obeskattadeske medför servering tillprovianteringkel får passagerare
Övriga be-och cigarettpapper.tobaksvarormed undantag avvaror

försäljning.gällerprovianteringengränsningar av
längreskattefri försäljning inteskall någonjuniEfter den 30 1999

haröverenskommelseninnebärEU-intemaske på Detta att spe-resor.
skattefria försäljningendendet gäller begränsasin rolllat när attut

Danmark och andra sidan Sve-Sverige och åmellan å sidanenaresor
rige och Finland.

skulleöverenskommelsen fortfarandehävdasMöjligen kan det att
Åland, liggerdetta landskapgäller eftersomaktualitet såvitt utan-äga

Finland,dock märkaHärvidskatteområde.för EG:s är utan attatt att
praktiken ensidigt har gåttöverenskommelsen, iformellt ha sagt upp

finska tullmyndighetemabl.a. deden. visar sigifrån Detta attgenom
uppgifter vilka mängdersvenska kollegorsinainte längre somomger

i denrederierna, ändringFinland. Vidare harprovianteras i genom en
skattefriakunnat utöka sittmervärdesskattelagstiftningen,finska sor-

och elek-helst, kläderpraktiskt vilkatiment till t.ex.taget varor som
denöverenskommelsen eftersomstridertronikvaror. sägerDetta mot

kosmetika fårparfym ochalkoholdrycker, tobaksvaror,endastatt pro-
Finland dettaförklaring varförofficiellskattefritt. Någonvianteras

förkla-troligahar inte lämnats. Denöverenskommelsenfrångåttsätt
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ringen Finland överenskommelsen inte längre gällerär att attanser
mellan de länder blivit medlemmar i EU.som

Slutsatsen blir i förhållandet mellan Danmark, Finland och Sve-att
rige har överenskommelsen spelat sin roll efter den juni30 1999.ut

påverkar nämnda datum inte i sigDäremot passagerartrafiken till Nor-
avsnitt 4.7.1 återkommer utredningen med sina förslag beträffan-Ige.

de den fortsatta hanteringen överenskommelsen.av
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förslagUtredningens4

förslagför utredningensUtgångspunkter1

i sammanfattningoch förslagen

enligtförslag kan sammanfattasUtgångspunktema för utredningens
följande.

upphör den juni inom EU.Taxfreeförsäljningen 30 1999 resor
vilketfortsätta vid till tredje landTaxfreeförsäljningen kan resor

Åland och Kanarieöarna.innefattar tilläven t.ex.resor
skefortsättningsvis kunnaFörbrukningen ombord kommer även att

med obeskattade varor.
suspensionsordningenoch tobaksvaror lämnarAlkohol- närsenast

in-ombord fartyg eller flygplan.för på Dettade levereras ettatt tas
iombordskallnebär svensk skatt närsenast tastas utatt varorna

Sverige.
provianteringsöverenskommelsen sak-nordiskadelar denStora av

efter den juni 1999.relevans 30nar

enligt följande.kan sammanfattasUtredningens förslag

tobaksskattelagamakonstruktionen i alkohol- ochnuvarandeDen
till tullager slo-skatten levererasmed avdrag för när ettett varorna

för leveranser från upplagshavareinförs avdragställetI ett enpas.
förutsättningi EU-intem trafik underfartyg eller flygplantill attett

tullen har medgivitför förbrukning ombord ochavseddaärvarorna
ombord.får tasatt varorna

angi-de förutsättningarförvärvat underDen nysssomsom varorna
förbrukningför ändamålanvändervits änannatvarornamen som

för denna användning.själv skattskyldigombord blir
möj-registreradeRederier och flygbolag är varumottagare, gessom

reguljär trafik.förbrukning ombord vidlighet avdrag förgöraatt
ombord vid tredje-försäljning och förbrukningleveranser förFör

fördagens regler finnsavdragsrätt redan igäller denlandsresor som
export.
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nuvarande möjligheten för upplagshavare avdrag förDen göraatt0
leveranser till exportbutik slopas. stället förutsättsI inneha-atten

exportbutikema blir godkända upplagshavare och attvarna av ex-
portbutikema blir skatteupplag. Särskilda Skatteregler för försälj-
ningen i införs.exportbutikema

upphävs bestämmelsedet gäller mervärdesskatt den iNär ML0 som
taxfreeförsäljningen på inom Skattefriheten förreglerar EU.resor

proviantering utvidgas till leverans skallävenatt avse av varor som
för ombord fartyg eller flygplananvändas försäljning på i EU-

trafik.
lag exportbutiker införs med regler bl.a. fårvadEn0 ny om om som

säljas i butikerna tilloch vem.
nordiska provianteringsöverenskommelsen börDen sägas upp.

lag proviantering fartyg och luftfartyg införs ochEn ny om av er-
provianteringsförordningen.den nuvarande den lagenIsätter nya

skall bl.a. under vilka förutsättningar tullen får medge attanges som
obeskattade gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror får tas
ombord och vilka särskilda krav redovisning kan ställassom
den har ombord.som varorna

ändringar alkohol-Förslag till i och4.2

tobaksskattelagama

fartyg flygplanProviantering och4.2.1 av

Inledning

i situationer ombord fartyg och flygplan intetvåDet är som varor
skall beläggas med alkohol- eller tobaksskatt.

viddet första kan förbrukning ombord EU-intema skeFör resor
förbrukningmed obeskattade det andra såväl försälj-För ärvaror. som

skattefri tredjelandsresa. för-ning det sig skallDäremotnär rör om en
säljning, medför den resande med sig ske med be-att tarsom varorna,
skattade vid inom Reglerna för proviantering skallEU.varor resor
spegla förhållandet ombord. Med andra ord skall lagstiftningen var
utformad så får ombord skatt endast i de fall deatt tas utanvaror som
kan hanteras skattefritt ombord.



SOU 1998:126 Utredningens förslag 89

Förbrukning ombord på EUinomresor

Utredningens förslag: nuvarande avdraget förDet lever-varor som
till tullager slopas. Upplagshavaren får i stället avdragett göraeras

för levererats för förbrukning ombord under förutsättningvaror som
tullen medgivit får ombord för detta ändamål.att att tasvarorna

denOm köpt från upplagshavaren använder dem försom varorna
ändamål förbrukning ombord blir han skattskyldig för det-änannat

ta.
införsavdrag för rederier och flygbolagEtt innebärnytt attsom

de registrerade får avdrag för skattengöravarumottagare vart-som
efter förbrukas ombord.varorna

framgårSom avsnitt åstadkoms Skattefriheten2.3.4 i dagens systemav
upplagshavaren får avdrag för skatten degöraatt ettgenom varor

levereras till tullager inrättat för förvaring proviant.ärettsom som av
Skeppshandlama, i praktiken dem rederierna vänder sigärsom som
till, har både tullager och skatteupplag. Behovet både skatte-ett ett av
upplag och tullager dock med nuvarande skattetek-är system mer av
nisk karaktär, på så måste via skatteupplagsätt vägenatt ta ettvarorna
där skatten sedan kan lyftas går på tullagret. Dettanärav varorna
innebär det i tullagren finns mängder gemenskapsvaror, vilketatt stora
inte meningen enligt tullagstiftning. Några skäl varförEU:s dennaär
konstruktion har valts redovisas inte i förarbetena till alkohol- och to-
baksskattelagama den ha tagits från den lagstift-överutan synes mer
ning gällde innan Sveriges inträde i EU.som

Rågången bör så långt möjligt klar mellan ärvara varor som ge-
menskapsvaror, och därmed omfattas cirkulationsdirektivets regler,av
och inte gemenskapsvaror och således inte heller fallerär ärvaror som
inom för direktivet. gemenskapsvaror innebär dettaFör attramen reg-
lerna beskattning bör finnas i alkohol- och tobaksskattelagama utanom
den inblandning tullagstiftning nuvarande avdragsregel medför.av som
Härigenom bör också ansvarsfördelningen mellan tullmyndigheten och
beskattningsmyndigheten bli tydligare.

Utredningen därför den nuvarande regelnatt attanser om en upp-
lagshavare får avdrag för skatt på levererats till tull-göra ettvaror som
lager bör bort. Skattefriheten för förbrukas ombord bör itas varor som
stället utformas på direkt sikte den situationen.sättett tarsom

Enligt utredningens mening bör detta ske upplagshavarenattgenom
får avdrag i sin deklaration för levereras för för-göra ett varor som
brukning ombord på exempelvis färja, dock under förutsättning atten
tullmyndigheten färjan tillstånd ombord för dettagett att ta varorna
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för dessa tillstånd skall finnas i denreglernaändamål. De närmare nya
avsnittfartyg och luftfartyg, 4.7. Förprovianteringlagen seavom

skall säkerhet ställas. Försla-vid dessa leveranserskertransporter som
flygtrafikenproviantlokaler i dag betjänar måstedeinnebär attget som

god-upplagshavare och lokalerna måstegodkändainnehas att varaav
skatteupplag.kända

obeskattade.till färjan de i praktiken Upp-levererasNär ärvarorna
beskattning i sin deklara-dem tillvisserligen tagitlagshavaren har upp

motsvarande belopp.avdrag medsamtidigt fåtthartion göramen
förbrukningen.gälla Ominte tänktSkattefriheten dock änär att annat

från lagerbutik ombord eller stjälssäljs iexempelvis ettenvarorna
emellertid inteför detta kanför Ansvaretskall skatt betalas varorna.

ligga den förvärvatmåste påupplagshavarenläggas på utan varor-som
den för-därför införas innebärregel börskatt. En attutan som somna

debetala skatt förblir skyldigskatt attvärvat utan omvarornavarorna
Skattskyldigheten gällerförbrukning.används förinte varornaom

det förutsättningenändamålanvändas förkommit änannatatt som var
innebär skattskyldighetskatt.fick köpas Detför attutanatt varorna

täcks det skattefriasituation intevid varjeskall uppkomma än-som av
sig innebärresande skall den medför densäljsdamålet. Att taattvaran

bestämmelsen skalluppkommerskattskyldighetsåledes ävenatt men
Skattskyldigheten skallförstörs.elleromfatta svinn, stöld att varorna

användsmedinträda samtidigt än sätt.avsettannatatt varorna
redovisas i dessa fall bör detskatten skallBeträffande frågan när

bestämmelser inträdercirkulationsdirektivetsenligtframhållas att
från suspensionsordningen.varje avvikelseSkattskyldigheten direkt vid

tillskall ske i anslutningredovisning skattentalar för näraDetta att av
deninträder. oregistreradeskattskyldigheten För varumottagare,att

EG-landfrånför eller annat utan attemottar vara upp-varorsom
för den tillverkareller registreradlagshavare samtvarumottagare som

igodkänd upplagshavare, finnseller tobaksvaroralkohol- utan att vara
femskatten skall skeredovisningregeldag säger senastatt aven som

Utredningen dennaskattepliktiga händelsen.dagar efter den attanser
aktuella fallet.bör omfatta detfemdagarsregel även nu

inte fårföreslagits upplagshavarenAlternativet till vad är attsom nu
beskattade.måste levereraavdrag vid leveransengöra utan varorna

förbrukasåterbetalning vartefteransökafår sedanKöparen varornaom
beskattaderedan i dag föråterbetalningar finnsombord. Liknande t.ex.

ansökningar för des-tredje land.till De görsexporteras somvaror som
period kalenderkvartal.skall omfatta Pro-återbetalningar ettavensa

detgäller provianteringlösning detblemet med sådan är rörnär atten
medrederi skulle få liggasig mycket belopp utet.ex. ettstora somom

Även begränsasåterbetalningsperiodenåterbetalning sker.innan om
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till månad skulle likviditetsproblemen bli betydande. skulleDettaen
också med sannolikhet få till följd proviantering för förbruk-stor att
ning ombord skulle upphöra i Sverige. Ett med återbetalningsystem

utredningen därför inte lämpligt. finns visserligenDet risker för-anser
knippade med kan köpas obeskattade. Beskattningsmyndig-att varorna
heten har dock möjlighet kontrollera köparen eftersom han skatt-att är
skyldig i fallde används felaktigt. bör det verkaDessutomvarorna av-
hållande kantullen tillstånd till proviantering eller åter-vägraatt att ge
kalla sådant tillstånd köparen inte sköter sig, avsnitt 4.7.7.ett om se

föreslagna avdragsrättenDen för upplagshavare kan endast ut-nu
nyttjas svenska upplagshavare. något osäkertDet och i så fallärav om,
i vilken utsträckning, rederier och flygbolag önskar få levere-att varor
rade direkt från utländsk upplagshavare. möjlighetEn bör docken

för detta för inte utländska upplagshavare skall missgynnas.öppnas att
kan ske rederierDetta och flygbolag, registreradeattgenom som va-

får avdrag vartefter förbrukas ombord. Engörarumottagare, varorna
lösning låta rederier och flygbolag få avdrag skatte-attannan vore som

Rederier och flygbolag kan dock inte själva välja blirepresentant. att
skatterepresentanter måste till utländskutan utses representant av en
upplagshavare. använda bestämmelsernaAtt skatterepresentant förom

uppnå skattfrihet i aktuella fall skulle dessutom kräva rederieratt attnu
och flygbolag till skatterepresentanterutsågs samtliga utländskaav
upplagshavare de vill köpa ifrån. Med hänsyn till dessasom varor om-
ständigheter har utredningen valt låta rederier och flygbolag fåatt av-
drag registrerade varumottagare.som

framgår avsnitt inträder skattskyldighetenSom 2.2.3 förav en re-
gistrerad han praktiken behöverInärvarumottagare tar emot varorna.
han dock betala skatten först i och med den skall deklareras. Föratt
den registrerade innebär detta det hanvarumottagaren att tar emot en
månad skall redovisas och betalas den tjugonde, månaden efter. Det

under redovisningsperioden har förbrukats ombord får avräknas isom
deklarationen. naturligtviskan tänkas inte hinner för-Det att varorna
brukas under redovisningsperiod de tagits från denemotsamma som
utländske upplagshavaren. så fall får den registreradeI varumottagaren
ändå iavdrag sin deklaration för det förbrukas ochgöra ett som senare

det avdraget överstiger vad han har betala sker återbetal-attom en
ning. Reglerna för deklaration, betalning och återbetalning skattav
finns kap. och kap.i 2 5 LPP.

avdrag här föreslåsDet bör endast gälla registrerade varumot-som
Beskattningsmyndigheten har nämligen möjlighet avregist-tagare. att

har åsidosatt vad åliggerden honom enligt gällande före-rera som som
skrifter. motsvarande möjlighet finnsNågon inte för den oregistrerade

registrerade dessutom skyldigDen ärvarumottagarenvarumottagaren.
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deklaration, inte gäller för den oregist-varje månad lämna vilketatt en
skattebelopp det kan sig börrerade. Med tanke på de rörastora som om

bara komma i fråga för dendärför den föreslagna avdragsrätten ärsom
Även här bör avdragsrätten förutsättaregistrerad attvarumottagare.

får ombord för förbrukning där.tullen medgivit tasatt varorna

landtill tredjeResor

för provianteringsärskilda reglerförslag: NågraUtredningens av
tredje land införs inte. dennaflygplan i trafik tillfartyg och För pro-

regeln för upplagshavare avdragviantering gäller den nuvarande om
för skatt exporteras.varor som

huruvida proviantering fartygOlika uppgifter har framkommit om av
eller inte det gäller skatternaoch flygplan redovisas pånärexportsom

och tobak. verkar det genomgående såalkohol Däremot attvara man
mervärdesskattesidan redovisar detpå export.som

uppfattning skall leveransen till fartyg ochEnligt utredningens
denna situationflygplan i trafik till tredje land Förexport.anses som

i alkohol- och tobaksskattelagama 32 § d ifinns redan i dag regler
upplagshavare får avdrag förbåda lagarna. framgårDär göraatt en

till tredje land.skatt på exporteratssomvaror
den skattskyldige upplagsha-avdrag skall medges krävsFör att att

finns alkoholskattelagen ochiakttagit den ordning i §25varen som
104.1994/95:56 framgårtobaksskattelagen24 § se Där atts.prop.

ledsagardokument i fyra exemplar.avsändaren skall Treupprätta ett
åtfölja underexemplar dokumentet skall Ut-transporten.varornaav

lämnat gemenskapen ochfarts-tullkontoret skall attestera att varorna
ledsagardokumentet tillåtersända det attesterade exemplaret avsän-av

daren inom dagar.15
VidParallellt sker i drag följande inom tullprocedurens ram.grova

skall enligt tullkodexen exportdeklaration huvudregel läm-export som
ansvarigt för övervakningen den platstill det tullkontor är avnas som

där packas eller las-där etablerad eller den platsexportören är varorna
för exportsändning. Sker utförseln vid tullkontor skall dettatas annat

presenterade godset det tulldek-förvissa sig det motsvararatt somom
och övervaka utförseln.larerats

åtföljas ledsagar-från upplagshavaren skall alltsåLeveransen ettav
ifrån tullendokument och upplagshavaren slipper sitt attansvar genom

hanteringen och kon-bekräftar lämnar gemenskapen. Föratt varorna
tullreglema, vilket bl.a. innebärtrollen därefter gäller attav varorna
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skall i land i Sverige måste de anmälas tilltas tul-om varorna senare
len.

Även Åland ligger inom EG:s tullområdet.ex. skall proviante-om
ring Ålandfartyg dit eftersom inte tillhörexport EG:sav anses som
skatteområde. Enligt 9 § tullagen den till Sverigeär för ellersom
låter föra från område ligger inom EG:s tullområdeetten vara som

utanför EG:s skatteområde, skyldig anmäla införseln tillattmen
tullmyndigheten. Motsvarande gäller den för eller låter föraut utsom

till sådant område. Således gäller tullens kontrollmöjligheteretten vara
enligt tullagstiftningen även provianteras för tillvaror som resor
Åland.

4.2.2 Försäljning beskattade på fartyg ochav varor
luftfartyg

Utredningens bedömning: Några ändring i alkohol- och tobaks-
skattelagama krävs inte med anledning försäljningen ombordattav
efter den 30 juni 1999 skall ske med beskattade på EU-intemavaror
resor.

avsnittI 3.5 har utredningen redogjort för hur cirkulationsdirektivets
bestämmelser skall tolkas alkohol- och tobaksvaror säljs ombord påom
fartyg och luftfartyg efter den juni30 korthet1999. innebärI tolkning-

för ombord i Sverige utgåratt svensk skatt.tas Fören varor som varor
ombord i medlemsland gäller det landetstas skatt.ett annat Omsom
i det fallet säljs på svenskt territorium skall svensk skattvarorna senare

sådan försäljning inte sker utlösestas ut ingen beskattning imen om
Sverige.

bestämmelseDe artikel i cirkulationsdirektivet7motsvarar ärsom
första8 § stycket i alkoholskattelagen5 och första9 § stycket 5 to-

baksskattelagen. stadgasDär den från EG-land föratt ett annatsom
eller skattepliktiga skyldigtar betala skattemot är attvaror om varorna
skall användas för privat bruk. de fallIän tagitsannat varor, som om-
bord i medlemsland, säljs i Sverige detett ingenannat tvekanär attom
regeln blir tillämplig. När inte säljs skulle uttrycket omvarorna va-

skall användas för privat bruk möjligen kunnaän tolkasannatrorna
beskattning skall ske. Utredningen dockatt bestämmel-som attanser

måste läsas i ljuset cirkulationsdirektivets artikel talar7sen av som om
förvaras för kommersiella ändamål.att Om inte säljs börvaror varorna

det inte fråga de förvaras för kommersiella ändamål ochattvara om
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privat bruk. Slutsaten bliranvänds förinte heller änannatatt varorna
den nuvarande lydelsen inte krävs.förändringsåledes någonatt av

Även förflytt-sker i destinationslandet innebärförsäljning inteom
skallledsagardokument Avningen krav på upprättas.attettav varorna

punktskattepliktiganämligeni artikel framgårpunkten 77 näratt varor
flyttas tillkonsumtion i medlemsstat skallfrisläppts förredan ensom

via medlemsstatsi medlemsstatbestämmelseort en annansammaen
punk-förenklat ledsagardokument.skall de åtföljas Iterritorium ettav

leveranserskall uppfyllas vid dessaytterligare krav8 finnsten som
intyg.från avsändaren ochbl.a. krav deklaration

möjlighet underlätta hanteringenEmellertid finns i punkten 9 atten
oftapunktskattepliktigaangivna fall. föreskrivsi Där att varoromnu

i punkten kan medlems-regelbundet flyttas på det 7och sätt som anges
förenklingar avviker frånbilaterala avtal, tillåtastaterna, somgenom

regeringenförefaller naturligtpunkterna och7 Det övervägeratt
ditmed i fall de medlemsländerdenna möjlighet och kontakt varttar

avtal.för nå sådana bilateralaomfattande trafik förekommer atten mer

Exportbutiker4.2.3

exportbutiker får endast ske tillFörsäljning iförslag:Utredningens
obeskattade gemenskapsva-resande till tredje land och endast avse

för inteexportbutiker får kompensation deInnehavama attror. av
nuvarandetullfritt denhar möjlighet sälja attatt av-varor genom

Tullverket slopas.giften betalas tillsom
till exportbutikeravdragsregeln för leveransernuvarandeDen

god-innehavarna exportbutikerslopas. stället förutsättsI varaav
skatteupplag.upplagshavare och exportbutikemakända

till resande tillmedges för den försäljning skerAvdrag som
vissaskattefria försäljningen begränsas tilltredje land denmen

kvantiteter.

skall få skeTill försäljningvem

möjligheterna till skattefri försäljning ijuni upphörDen 30 1999 ex-
tillinom kommerportbutiker till den EU. Däremot resenärersom reser

möjlighet köpa obeskattadetredje land fortfarande ha En-att att varor.
detaljhandelsmonopol i Sverigeligt alkohollagen 1994:1738 gäller ett

vin och starköl, dvs. detaljhandel dessasåvitt spritdrycker, avavser
alkohollagen.bedrivas Systembolaget se kap.får endast 5avvaror

Enligtundantag det gäller exportbutiker.Från denna regel finns närett
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kap.3 2 § alkohollagen inskränker nämligen inte lagen exportbutiker-
till försäljning obeskattaderätt Att skattefri försäljningnas av varor.

inte kan ske till resanden inom EU efter den 30 juni 1999 innebär såle-
des också det enligt alkohollagen blir förbjudet till dessaatt att resan-
den idka sådan försäljning i exportbutik.

45 tullagenI § för försäljning oförtullade eller obe-attanges av
skattade till flygpassagerare till utlandet får inrättasvaror som avreser

Ävenbutik på flygplats exportbutik. i tullagstiftningen förutsätts så-
ledes exportbutikema endast skall sälja obeskattadeatt eller oförtullade
varor.

Utredningen sig inte ha anledning några föränd-övervägaattanser
ringar i alkohollagstiftningen konstaterar vad gäller alkoholdryck-utan

försäljning till den inom kommeratt EU förbjudenatter som reser vara
i exportbutiker efter den juni30 1999. Vidare utredningen detattanser
ligger i sakens exportbutikema avsedda för skattefrianatur att är varor.

skulleDet bl.a. försvåra kontrollen verksamheten försäljning iav om
exportbutik skulle kunna ske såväl beskattade obeskattadeen av som

Utredningen försäljning i exportbutiker, beträf-att ävenvaror. anser
fande andra alkoholdrycker, endast skallän få omfatta obeskatta-varor
de innebärDet med andra ord försäljning i exportbutik baraattvaror.
får ske till den till tredje land. En uttrycklig regelsom reser som anger
detta bör införas i lag exportbutiker, avsnitt 4.6.en ny om se

Exportbutikerna bör skatteupplagvara

Som regelverket i dag blir befriade från punktskattutser varorna ge-
upplagshavaren får avdrag han levereraratt tillnärnom varor en ex-

portbutik. För vad därefter händer med finns inga regler isom varorna
alkohol- och tobaksskattelagama tullagstiftning vid.utan tar

Av avsnitt 2.8 framgår innehavama exportbutiker inteatt ansettav
sig Ävenha haft anledning hålla isär olika tullstatus.att detvarors som

gång varit icke-gemenskapsvaror har praktiska skäl förtullats.en av
Detta innebär det i exportbutikema, haratt tullager, istatussom som
praktiken bara finns gemenskapsvaror.

Som utredningen tidigare uttalat beträffande proviantering fartygav
och flygplan avsnitt bör4.2.1 rågången så långt möjligt klarvara
mellan gemenskapsvaror, och därmedär omfattas cirku-varor som av
lationsdirektivets regler, och inte gemenskapsvaror ochär ärvaror som
således inte heller faller inom för direktivet. enlighetI med vadramen

föreslås beträffande proviantering bör därför reglerna för beskatt-som
ning gemenskapsvaror i exportbutik återfinnas i alkohol- ochav en
tobaksskattelagama. lämpligEn lösning enligt utredningens uppfatt-är
ning innehavama exportbutiker förutsättsatt upplagshavareav vara
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nuvarandeskatteupplag. Samtidigt slopas detoch exportbutikerna av-
till exportbutikerexportbutiker. leveransertill Fördraget för leveranser

mellan upplagshavare,reglerna leveranserde vanligagäller i stället om
kan häringen beskattning.utlöser Detdvs. leveranserna värt attvara

för upplagshavareskattskyldighet inträder tasnämna att varornaomen
skatteupplag.godkäntföras tillskatteupplaget annatatt ettutanut ur

utlöser beskattning.svinninnebärDetta t.ex.att

exportbutikernafå säljasbörEndast gemenskapsvaror i

gemenskapsvarorpraktiken så endastdet iredan framgåttSom är att
tillåter docknuvarande reglernasäljs i exportbutikerna. De ävenatt

skall tilldet sker till demsäljsicke-gemenskapsvaror som resaom
i exportbutikstarkt för allaKontrollskäl talartredje land. att varor en

från kontrollsynpunktfinns såledesregler.bör lyda under Detsamma
gemenskapsvaror ochregelverk föranledning inte ha ett annatatt ett

utredningensfinns enligti butikerna.icke-gemenskapsvaror Detför
EG-lagstiftningenden nuvarandemedbedömning ingen möjlighet att

och samti-gemenskapsvaraicke-gemenskapsvara tillomvandla enen
skall säljas idet skäletbaratullfrihet fordigt medge att varanvaran av

exportbutik.en
andel,det mycket liten 1i avsnitt 2.8också framgårSom är caen

börjaninte redan frånexportbutikemas ärprocent, ge-somvarorav
be-regel till småfråga uppgårtull detmenskapsvaror. Den är somom

mindreamerikansk whiskytullen för literExempelvislopp. änutgör en
för tobaksvarorkr liter. Tullengenomsnitt 1:50kr och för vin i1 ca per

kr. börberäknas till 40limpa cigaretter Detoch kan förhögreär caen
för butiksinneha-negativa konsekvenserallt forsåledes inte medföra

det endastregel innebärinförsdet äratt gemen-somom envama
också enkelhet ibutikerna. skaparsäljas iskapsvaror får Detta ensom

för-underlättas. Utredningenbörkontrollmöjlighetemaochsystemet
exportbutiker,införas i lagregel skalldärför sådanslår att omen nyen

avsnitt 4.6.se
för inneha-finns regler avgiftertullförordningentullagen ochI om

tullförordningen skall innehavareEnligtexportbutiker. 78 §varna av
Tullverketårlig avgift tillflygplats betalaexportbutik på omenav

hadeföregående kalenderårunderkr för butik00075 närmastsomen
inne-kronor. kompenseraminst miljoner Föromsättning 10 attaven
säljade legala möjligheternaexportbutikerna förhavama attattav

utredningen det skä-tull försvinner,icke-gemenskapsvaror utan anser
GeneraltullstyrelsenEnligt uppgift frånavgift bort.ligt denna tasatt

avgiften kr år 1997.inbringade 125 0001
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avdragsregelEn för exportbutiker med kvantitativa begränsningar

För exportbutikema skatteupplag behövs avdragsregelsom taren som
sikte på det specifika syftet med butikerna. Efter den juni30 1999 är
syftet skattefria skall kunna säljas tillatt till tredje land.resenärervaror

En sådan regel bör utformas så upplagshavare, bedriveratt en som
sin verksamhet i exportbutik, får avdrag för skattgöraen varor som
levererats till kan uppvisa färdhandlingresenär för tillsom en resa
plats utanför EG:s punktskatteområde.

Om denna försäljning får ske begränsningar finns det dock riskutan
EU-resenärer ber tredjelandsresenäreratt bistå dem med lämpligatt en

Chansen EU-resenären hittar någonatt villig tillståärranson. attsom
tjänst också sannoliktär För skall kunna fungerastor. att isystemet
praktiken måste det därför finnas några kvantitativa begränsningar i
avdragsreglerna. obegränsadEn försäljning till tredjelandsresenärer
kan faktiskt innebära taxfreeförsäljningenrent skulle skeatt tilläven
resanden inom unionen. Vidare torde flertalet länder, inte samtliga,om
tillämpa importrestriktioner för i fall alkohol- och tobaksvaror.vart
Även detta faktum talar för försäljningen bör begränsas.att

begränsningarDe i dag finns i 45 tullförordningen§ beträffan-som
de inom börEU därförresenärer gälla för avdragsrättengränssom en
enligt alkohol- och tobaksskattelagama resande till tredjemen nu avse
land. Själva begränsningen förs i den lagen exportbutiker.nya om

Dessa begränsningar för alkohol literär spritdryck eller två literen
starkvin, litertvå vin och två liter starköl och för tobak cigaretter200
eller 100 cigariller eller cigarrer50 eller 250 röktobak ellergram en
proportionell blandning dessa tobaksvaror.av

Vidare bör från 45 § tullförordningen till den lagen export-nya om
butiker också föras den begränsningöver gäller försäljning tillsom

till Norge, nämligenresenärer inte mängder fårstörre säljasatt vadän
den resande får föra tullfritt till det landet.som

18-56884
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påändringarFörslag till4.3

områdemervärdesskattens

upphävs.Bestämmelsen i kap. 30 § ML3förslag:Utredningens c
leve-tillproviantering utvidgasför ävenSkattefriheten att avse

fartygförsäljning ombord påanvändas förskallvaror somrans av
EU-trafik.ieller flygplan

vid importfrån skattfrihetoch lageniJusteringar MLgörs om
exportbutiker.lagenföreslagnadenanledningmed omav

fartygsresorombord påförsäljningföri MLBegränsningama
lagenföreslagnakopplas till denochmellan Sverige Norge om pro-

luftfartyg.fartyg ochviantering av

Försäljningar ombord

för hurbegränsningarkvantitativavissafinnskap. § ML3 30I c
Eftersominom EU.ombord vidskattefrittsäljasfårmycket resorsom

juni skall be-1999efter den 30upphörförsäljningenskattefriaden
Ändringen följdändringar i 10 kap. 11kräverupphävas.stämmelsen

och 12 ML.

exportbutikFörsäljning i

i lagutredningenföreslåroch 4.6avsnitt 4.2.3framgårSom en nyav
omfattaskall fåendastexportbutikerförsäljning iexportbutiker attom

Eftersomtredjelandsresenärer.försäljning tillförgemenskapsvaror
betalasskatt måstegällerförtullasmåsteinnebär attdetta att varorna

frihet1994:1551i lagenundantagintevid förtullningen görs omom
exportbutikema haförsvåra förintevid import. För attfrån skatt att

nämnda lag såiändringbörsina butikeri görasimporterade envaror
försvid importmedgesmervärdesskattfrånfrihetatt varor somav
i dettaexportbutik. kanDetförsäljs itill ellerför försäljning ensom
punkt-uppstårproblem intemotsvarandesammanhang nämnas att

godkändaskallexportbutikerinnehavamaskattesidan eftersom varaav
punktskattepliktigaimporteradärmed kanochupplagshavare varor

i exportbutikerförsäljningimporten. Attvid självaskatt ututan att tas
klartframgåmervärdesskattefritt börskall sketill tredjelandsresenärer

förstakap. §justering 9därför 5föreslårUtredningenML. avenav
exportbutikerlagendenhärmed. Avenlighetstycket i6 ML omnya
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framgår Försäljningen i exportbutik begränsadatt till vissaär ochvaror
vissa angivna kvantiteter.

axfreeförsäljningenT till tredjelandsresenärer

Taxfreeförsäljningen till bosatta i tredjeresenärer land se avsnitt
2.4.4 i dag EG-reglerad. Särregleringenär i kap.5 andra9 § stycket

ÅlandförML bosatta i Norge och grundar sigpersoner en nor-
SÖdisk överenskommelse den 26 1980 1980:81, änd-senastav mars

SÖrad 1988:34 beskattning resgods i resetrafiken mel-genom om av
lan Danmark, Finland, ochNorge Sverige skattefri försäljningsamt om

Överenskommelsentill den bosatt i nordiskt land.är ett annat gårsom
på skattefri försäljning till denut bosattatt i nordisktär ett annatsom

land endast skall kunna ske det visas skatt betalas i hemlandet.attom
Utredningen det finns skäl kontakteratt med berörda län-att tasanser
der för undersöka lämpligheten bibehålla dennaatt särreglering.attav

Proviantering

Enligt vad utredningen erfarit har nuvarande mervärdesskatteregler för
proviantering fartyg och flygplan inneburit tillämpnings-storaav
problem för skeppshandeln. Sveriges Skeppshandlareförbund har i en
skrivelse till Finansdepartementet den 11 april 1996 framhållit detatt

mycket försvårt inteär omöjligt föratt säga nästan skeppshandlare att
vid beställning den skall användas för bruk ombordvetaav en vara om
och därmed levereras mervärdesskattefritt eller för skattepliktig om-
sättning ombord och därmed levereras med mervärdesskatt. fallvissaI

konsekvenserna bli särskilt besvärande, exempelvis då flas-uppges en
ka mineralvatten kan säljas mervärdesskattefritt i fartygets restaurang

skall säljas med mervärdesskatt i fartygets butiker och kiosker.men
sjätteI direktivet finns i artikel 15.4 och 15.7 regler undantarsom

proviantering från beskattning. Skattefriheten omfattar leverans av va-
avsedda bränsle eller proviantering dels för fartygror som som an-

vänds on the high seas utanför territorialgränsen för passagerarbe-
fordran betalning, dels för luftfartygmot används flygföretagsom av

betalning flyger på huvudsakligenmot utrikes trafik.som
Medlemsstaterna har inskränka undantageträtt avseende fartygatt

till dess gemenskapsregler antagitsatt specificerar tillämpnings-som
området för och de praktiska kring undantaget.arrangemangen

Direktivets bestämmelser har i Sverige tillämpats så medatt varor
avsedda för proviantering endast skall användas föravsetts varor som
bruk eller skattefri försäljning ombord på fartyg eller flygplan. En ut-
vidgning undantagsregeln för proviantering till ävenav att avse varor
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striderombordskattepliktig försäljningför motanvändasskallsom
ifråga-varuhandeln. kanDetvarje led ibeskattningprincipen avom

infördesprovianteringförundantagetvarit avsiktendetta närsättas om
direktivet.i sjätte

skall användasför leveranserundantaggenerelltEtt somav varor
trafikutrikesflygplan iochombord på fartygförsäljningellerbrukför

Sverigestillämpningsproblemdelösaemellertid kunnaskulle som
harunder handutredningenochSkeppshandlareförbund pekat på som

sannolikhetmed allkommerProblemen att accentuerasbekräftade.fått
ochfartygförsäljningenskattepliktigadå denjuni 1999efter den 30

varusortimentutökas medEU-länder kommerandra etttillflyg att som
skattefritt för kon-säljaskandetidentiskt meddelartillär stora som

levererarför demproblemetfrämstaombord.sumtion Det varorsom
mel-tillmed hänsynsvårighetensannolikt bliflyget kommer atttill -

skattefrittlevererasskalldeskiljalanlandningar ut varor somm.m. -
och detredjelandstrafikilinjerkonsumtion påförsäljning ochför varor

skattepliktig för-föranvändasde skalldärförskall beskattas attsom
EU-trafik.linjer isäljning på

lag-nuvarandedentillämpningsproblemdebakgrundMot somav
förmodas ledagrad kanhögreoch ii dagtill redanleder änstiftningen

framläggautredningenväljeravskaffas etttaxfreehandeln atttill när
dettaundantagproviantering. Ettförundantaggenerelltförslag avom

kan ändådirektivetiordalydelsenintevisserligenstriderslag mot men
på siktintedetta därförSannolikttveksamt.principiellt är enanses
klarheti avvaktangodtasdock kunna attbörlösning.hållbar Den

också hur deför fråganbetydelsegemenskapsnivå. ärAvskapas på
tillämpamed kommerkonkurrerarskeppshandel attsvenskländer som
tolkningstriktareSverige haravseende. Omaktuelltidirektivet ennu

skeppshandel kommer isvenskdetinnebärFinlandexempelvis attän
Omleverantörerna.till de finskaförhållandeikonkurrensunderläge

Danmarkexempelvis kommertolkningvidsträcktareSverige har änen
konkurrensunderläge. Enmotsvarandeskeppshandeln idanskaden

vadnödvändig. Enligtsiktsåledes påEU-nivå torde varasamsyn
provi-hanteringenskattemässigadenkommererfaritutredningen av

slutligai höst. Dendiskussioner inom EUföremål förbliantering att
hållasdärförmåstefrågapå denna öppen.lösningen

inne-bestämmelsedagfinns istycketsista MLkap. 9 §I 5 somen
kiosk ellerförsäljning frånförlevererasgemenskapsvarabär att enom

mellan Sverigelinjerfartyg påombord påförsäljningsställeliknande
omsättningenskallfartyget,tilloch leveransenoch görsNorge anses

spritdrycker,bestårutomlands endastomsättning avvaranomensom
toalettme-kosmetiskaparfymer,tobaksvaror,öl, preparat,starköl,vin,

skattefriord kanMed andrakonfektyrvaror.ellerchoklad-ellerdel
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försäljning på mellan Sverige och Norge endast ske i begränsadresor
omfattning. Bestämmelserna härrör från den upphävda förord-numer
ningen 1968:591 mervärdesskatt i vissa fall vid utförsel, i sinom som

baseras på artikel i den3 nordiskatur provianteringsöverenskommel-
Bestämmelsen kan beskattningsvägensätt regleraattsen. ses som en

införselbegränsningama. Lämpligheten den valda metoden kan ifrå-av
Enligt utredningensgasättas. uppfattning bör det i samband med att

den nordiska provianteringsöverenskommelsen omförhandlas kunna
slopaövervägas detta tämligen kompliceradeatt regelsystem se ex-

empel, avsnitt 2.4.5 och eventuellt det medersätta reglering.annan
denFör händelse finner reglerna ändå skall kvaratt bör frå-man vara

kioskförsäljningen Ålandfärjetrafiken till och frångan om närmare
jfr 1996/97:81övervägas 19. I avvaktan på sådant ställ-ettprop. s.

ningstagande bör bestämmelsen lämpligen kopplas till den föreslagna
lagen proviantering fartyg och luftfartyg. Samtidigt krävsom av en
följdändring i kap.7 5 § ML.

Är4.4 reglerna klara, enkla och lätta att

tillämpa

det tidigareI nämnda pressmeddelandet från kommissionen detsägs att
skattesystem gäller efter den juni30 1999 klart, enkelt och lättärsom

tillämpa. Av utredningens beskrivningaratt vilka regler kom-av som
gälla för såväl punktskatter föratt mervärdesskatt framgårmer attsom

detta verkligen kan ifrågasättas. Frågan hur situationen skulle utom se
taxfreehandeln upphördenär har med all sannolikhet inte varit föremål

för några övervägandennärmare cirkulationsdirektivetnär t.ex. togs
fram. Klart dock de svårigheterär kan föreligga för deatt aktörersom

berörs måste hanteras EU-nivå. får hållasDet för troligt diskus-som
sionerna kring beskattningen försäljningen ombord på fartyg ochav
luftfartyg kommer fortsätta. Möjligen också kommissionenatt är mer
benägen aktivt delta i sådant förändringsarbeteatt väl slopandetett när

taxfreeförsäljningen faktum.är Detsamma kan gälla förett rederier,av
flygbolag och andra berörda aktörer.

Utredningen kan för sin del bara konstatera kommissionen ochatt
medlemsländerna bör fortsätta diskutera frågan och försöka finnaatt
lösningar tillfredsställer kraven på enkelhet och samtidigt intesom som
strider principerna för den inre marknaden.mot
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Åtgärder förunderlättakan4.5 som

m.fl.skeppshandlare

negativa konsekvenserfå mycketupphör kantaxfreeforsäljningenAtt
flygsidan efter-motsvarighetoch derasskeppshandlaresvenskaför

andra medlems-väsentligt högrepunktskattema änsvenska ärdesom
svenska skat-sprit den40-procentigexempelvis liter ärFörstaters. en

kr.Spanien 25 Detoch ikr ärden 50Tysklandkr. runt200 I är runtten
punktskatter.jämförbaranågorlundaharFinlandegentligen bara som

ombord isäljasskalltroligtdärför högstförefaller attDet somvaror
deSverige.i Förprovianterasutsträckning kommermycket liten att

Östersjötrafiken situatio-dockkommerbetjänarskeppshandlare som
färjerederi-och medidensammabli ifönnodligen attsettstortattnen

tredjelands-blirsåsinaläggakan förutsättas rutter att resornaomema
resor.

iskillnadernadrabbaspå dettademåtgärd för sättmöjligEn avsom
skatterepresen-möjlighetensiganvändapunktskatter att utseär att av

artikeli 17reglerasmedlemsländer. Dessai andra representantertanter
avsändandedenfårSkatterepresentantcirkulationsdirektivet.i utses av

i destina-etableradmåsteoch skatterepresentantupplagshavaren vara
där.skattemyndighetemagodkändochtionsmedlemsstaten avvara

punktskattbetalningenställeupplagshavarensskall i garanteraHan av
destinationsmed-skattemyndighetema ibestämsde villkorpå avsom
destinationsmed-ipunktskattenbetalaskall hanVidarelemsstaten.

tobaksskattelagarnaalkohol- ochmottagits. Ilemsstaten när varorna
respektive 15i §14regleras skatterepresentanten

upplagshava-egenskapsåledes, ikanskeppshandlaresvenskEn av
kan,medlemsland. VarornaiSkatterepresentant ett annatutse enre,

skattskyldig-obeskattade ochsändasledsagardokument,åtföljda ettav
medlemslandet och detandrai detinträderheten emotnär tasvarorna

gälla.skatt kommermedlemslandets att
etablerarskeppshandlarenmöjlig åtgärd ettEn är att samar-annan

Enligtmedlemsland.iregistreradmed annatbete ettvarumottagareen
inomregistreradcirkulationsdirektivet får varumottagareartikel i16 en

frånpunktskattebelagdaaffärsverksamhetsinför emotta varorramen
får däremotuppskov. Hanreglernaenligtandra medlemsstater var-om

Även registreradeför denavsända sådanaellerförvaraken va-varor.
Registre-skattskyldigheteninträder emot.när tasrumottagaren varorna

i 12 §tobaksskattelagarnaalkohol- ochireglerasrade varumottagare
respektive 13

skatterepre-förgällerkan påSkeppshandlaren sätt ensomsamma
tillledsagardokumentmedtillsammanssända ett en re-sentant varor
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gistrerad i medlemslandvarumottagare och detett landetsannat punkt-
skatt kommer gälla.att

Reglerna för den oregistrerade liknar dem förvarumottagaren en
registrerad. Eftersom Oregistrerad endastvarumottagareen mera un-
dantagsvis torde han inteantas ta emot intresse i aktu-varor vara av nu
ella fall.

Slutsatsen blir det finns möjligheter för skeppshandlamaatt och de
provianterar luftfartyg från Sverige sändaatt tillsom ett annatvaror

medlemsland på detsätt andraett gör medlemslandetsatt punkt-som
skatt kommer Cirkulationsdirektivetatt tas innehållerut. i sig inga
regler hindrar medatt fartygtransporteras ellersom varorna samma
luftfartyg sedan använder ombord för försäljning. Desom varorna nu
berörda aktörerna bör dock undersöka vilka regler gäller i de län-som
der där har anledning skatterepresentantatt ellerutse etableraman en

samarbete med registreradett varumottagare.en

4.6 Förslag till lag exportbutikerny om

Utredningens förslag: En lag exportbutiker införs. Denny om nya
lagen skall reglera frågan tillstånd inrätta exportbutik ochattom en
vilka får säljas i butiken. Den lagenvaror ersättersom motsva-nya
rande regler i dag finns i tullagstiftningen.som

Utredningen har i avsnitt 4.2.3 föreslagit endast obeskattadeatt gemen-
skapsvaror skall få säljas i exportbutikema. I och med detta kommer
verksamheten i exportbutikema inte ha någon anknytning tillatt tullag-
stiñningen. finnsDet därför inte heller någon anledning ha kvaratt
några regler exportbutikema i den lagstiftningen. I ställetom ut-anser
redningen frågan tillstånd inrättaatt exportbutikeratt och vadom som
skall få säljas där bör regleras i särskild lag. Förslaget får också tillen
följd bestämmelsen i 45 § tullförordningenatt kan upphävas.

dagI det regeringenär tillstånd till inrätta exportbutiker.attsom ger
Denna tillståndsgivning i huvudsakär näringspolitisk ochartav en
central myndighet bör det i landetavgöra lämpligt låtaär sådanaattvar
butiker finnas. Utredningen regeringen i fortsättningenatt ävenanser

lämpadär för dessamest tillstånd.att svara
Regeringen har på tid meddelat tillstånd till flygplatshålla-senare

Detta framstår den naturliga lösningen och den bör reglerasren. isom
lag. Utredningen föreslår således tillstånd till inrättaatt ett att export-
butiker skall till flygplatshållaren. betyderDet inte det flyg-ges äratt
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i butikenverksamhetensjälvabedriva utanmåsteplatshållaren som
upphandling.offentligefterupplåtaskanverksamheten t.ex. en

inrättasexportbutikerfårtullagen§lydelse 45nuvarandeEnligt av
på någonsärskilda skäl,finnsdetflygplats även, annanommen

påexportbutik finnsfall därfinns barapraktikenplats. I ett en an-en
Utredningenflygpassagerarterminal i Malmö.SASoch detplats ärnan

skulle inrättasexportbutikertill varförskälnågrainteför sin delkan se
Medlufttrafik.internationellmedflygplatserpånågon änannanstans

demindre troligtfår detflygplatsernapå attgällerrutinerde ansessom
tillåtalandet. Attlämnarinte ocksåexportbutikiköpts ensomvaror

kon-till betydandeledarimligenbörandra platserbutikersådana
möjlig-därförexportbutiker saknaslagendentrollproblem. I omnya

Beträffandeflygplats.platsexportbutiker påinrätta änheten att annan
internationell flygplats.klassaddenflygterminal i Malmö ärSAS som

juniemellertid den 30exportbutiker löpertillstånd tillSamtliga ut
terminalendenbedömafårregeringensåledesblir1999. Det omsom

exportbutik.skall få hafortsättningsvisäven en
godkändbedrivasexportbutik skalliVerksamheten upp-av enen

tillfredsställan-verksamhet påsinsköterdenne inte ettlagshavare. Om
med punkt-enlighetsker iåterkallas.godkännandet Dettakande sätt

fö-enligt dendet tillståndinteinverkarskattelagama som gesmen
flygplats-förutsätterUtredningenexportbutiker.lagen attreslagna om

verk-bedrivaskallmed deavtalenutformningenvidhållama, somav
upplagshava-godkännandemedavtalenvillkorarsamheten, att ett som

godkännan-gällaupphöravtaletocherhållaskommer attattatt omre
återkallas.det

gäller vilkadetbegränsningarvissafinnstullförordningen när§I 45
bestämmelse-medexportbutik. Försäljas i resenärerfår envaror som

restriktio-kvantitativavissadessutomtullområde gällerinom EG:sort
parfy-bl.a.och tobaksvaror,alkohol-förutomVarusortimentet är,ner.

äldre punktskat-enligtsådanaalltsåoch chokladvaror, somvarormer
sig inte haUtredningenlyxskatt.med s.k.belagdavarittelagar anser

i buti-skall få finnasvarusortimentdetanledning övervägaatt somom
tullförordningen försfrånnuvarande reglernaförändras. Dekerna bör

tillresandeexportbutiker. frågaIden lagendärför tillöver omomnya
begräns-föreskrivafrittmedlemsstaternadettredje land står att om

beträf-begränsningarendastfinns i dagtullförordningenEnligtningar.
tullområdetinomtill länderskallförsäljningar tillfande resenärer som

Åland Utredningen föreslårnedan.till seoch Norgedäribland
gäller förvad i dagbörkvantitetemaemellertid motsvaraatt rese-som

förslag finnstill dettaSkäleninom EU.bestämmelseortmednärer an-
de kvan-modifiering börvissavsnitt görasgivna i 4.2.3. En attgenom

bort.luktvattenparfymer ochförbegränsningarnatitativa tas
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Begränsningen i tullförordningen för försäljning till resande med
bestämmelseort i tillNorge inte mängder vad resandeatt större änavse
får tullfritt införa dit grundas med vissa justeringar på särskilda re-
striktioner i nordiskt samförstånd i börjanantogs 1960-talet försom av
försäljning till den till Danmark, Finland eller Norge sesom avreser

1962:140. sammanhangetI kan den särskildanoteras överens-prop.
SÖ SÖkommelsen 1980:81, ändrad 1988:34 mellansenast genom

Danmark, Finland, ochNorge Sverige skattefri försäljning flyg-påom
plats i dessa länder. Enligt överenskommelsen gäller flygplatspå fåratt
till resande bosatt i något länderna skattefrittär säljas endastsom av
alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror, choklad- och konfektyrvaror, par-
fymer, kosmetiska och toalettmedelpreparat

kanDet ifrågasättas det finns skäl upprätthålla dennaatt sär-om
reglering i dag endast gäller i förhållande till Norge.som

4.7 Förslag till lag provianteringny om av

fartyg och luftfartyg

4.7.1 Nordiska provianteringsöverenskommelsen
bör sägas upp

Utredningens förslag: Sverige bör den nordiskasäga provi-upp
anteringsöverenskommelsen.

Vissa begränsningar i förhållande till Norge följer över-som av
enskommelsen förs till den lagenöver proviantering far-nya om av

och luftfartyg.tyg

Som framgår avsnitt 3.7 reglerar överenskommelsen i barastort settav
försäljning obeskattade Beträffande denservering sägerav varor. en-
dast provianteringen inte får ske obeskattade tobaksvaroratt ochav
cigarettpapper. Eftersom någon försäljning obeskattade inteav varor
får ske i trafiken mellan de länder ingår i EU måstetre överens-som
kommelsen i praktiken ha spelat sin roll efter den juni30utanses
1999. Detta gäller i fall i förhållandet mellan dessa länder.vart Somtre
framgår avsnitt 3.7 har Finland redan frångått överenskommelsen.av
Från dansk sida överenskommelsen gäller i dag harattanser man men
också framfört önskemål länderna skall diskutera vad skallattom som

Ävengälla efter taxfreeförsäljningens avskaffande. Danmark synes
således överenskommelsen inte gäller efter denatt 30 juni 1999.anse
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reglerbedömning i fall deutredningensocksåDet är att vart som
giltighet efter nämnda da-inte har någonombordgäller försäljningen

Överenskommelsen sin roll och Sverige börha spelatfår uttum. anses
ländernaanledning för de berördakan finnasdärför den. Detsäga upp

kan under-upplysningarutbytekomma överensatt m.m. somavom
exempelviskan skeverksamheten. Dettakontrollenlätta genomav

eventuella avtal sigsådanaavtal. Utformningenbilaterala ut-anserav
lämna några förslagha anledningredningen dock inte att om.

beslutet inomföranleder inte EUdäremot gällerdet NorgeNär att
överenskommelsen överspelade.följerbegränsningarde ärsom av

överenskom-skäl intetillräckligamedför dock inte sägaDetta att upp
förförhandlingar med inledasNorgemelsen. stället börI attäven se

vad kanframtiden. avvaktanbör gälla i Ivilka regleröver somsom
fortsätta i prak-bör dock Sverigeförhandlingardessakomma attut av
fartygstrafiken tillöverenskommelsen det gällertiken hålla sig till när

medfördärför förslag reglerlämnarUtredningenNorge. attsom
junigäller efter den 1999.begränsningar 30överenskommelsens även

osäkert vadsärlösningar och detmycket speciellaEftersom det ärär
bör dessa begräns-förhandlingar mellan ländernaefterskall gällasom
fartyg och luftfar-provianteringföras i den lagenningar avomnya

tyg-

bör införasprovianteringlag4.7.2 En omny

ochproviantering fartyglagUtredningens förslag: En om avny
provianteringsförord-nuvarandedenluftfartyg införs och ersätter

under vilka förutsättningarbl.a.ningen. den lagenI somnya anges
ellerobeskattade gemenskapsvarortullen får medge att varor som

och vilka särskilda krav påfår provianterasinte gemenskapsvarorär
ombord. Vida-den harredovisning skall ställas på varornasomsom

speciellaregler sikte påprovianteringslagen vissai tarsomgesre
ochfartygslinjer mellan Sverigesituationer kring Norge.

provianteringsförordningen. Avavsnitt finns genomgång2.6I aven
innehåller regler olika slag.förordningengenomgången framgår att av

ombord i obeskattatvad fårinnehåller reglerDen tast.ex. om som
också ordnings-överklagandereglerskick, tillståndsregler, renamen

ingripandebestämmelser sådandel dessaregler. En ärstor av enav
i lag.karaktär de böratt ges

fö-förordningen bör därförfinns ide bestämmelserFlertalet somav
gälleroch luftfartyg.proviantering fartyg Dettill lagöver avras en om
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vad får provianteras och skall tillstånd tillsom av vem, vem som ge
provianteringen huroch kontrollen skall utformad. Vidare till-närvara
stånd får återkallas och regler för överklagande beslutav m.m.

utgångspunkt förEn förslaget till den lagen den nordiskaär attnya
provianteringsöverenskommelsen skall innebärDetta desägas attupp.
nuvarande reglerna sikte på särskilda mellan Sverige ochtar ruttersom
Danmark inte förs till den lagen.över Däremot återfinns den be-nya
stämmelse gäller vissa korta mellan Sverige och Norge i denruttersom

lagen och, framgår avsnitt 4.3, regeläven mervär-nya som av en om
desbeskattning för fartygslinjer mellan dessa båda länder kopplad till

framgårML. Som avsnitt 4.2.1 kommer upplagshavares avdragav en
kopplas till tullen medgivit tillstånd till proviantering.att viktigatt En

anledning införa regler sådana tillstånd således stärka denatt är attom
fiskala kontrollen provianteringen.över

4.7.3 Generella förutsättningar för proviantering

Utredningens förslag: Proviantering med obeskattade gemen-
skapsvaror skall få ske för försäljning vid till plats utanför EG:sresa
skatteområde och för förbrukning ombord vid till utländsk ort.resa
När det gäller mervärdesskatt får proviantering obeskattadeav ge-
menskapsvaror dock få ske för försäljning vid till plats in-även resa

EG:s skatteområde.om
Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och varor som

inte gemenskapsvaror skall få ske förär försäljning och förbrukning
ombord vid till plats utanför tullområde.EG:sresa

Reglerna för proviantering skall spegla de skatte- och tullrättsliga möj-
lighetema till försäljning och förbrukning ombord obeskattadeav varor
eller icke-gemenskapsvaror.

När det gäller obeskattade gemenskapsvaror måste efter den 30man
juni skilja1999 på försäljning och förbrukning ombord. skattefriaDen
försäljningen upphör det gäller inomnär EU kvarstår vidresor men

till tredje land. Förbrukning ombord kommer dock fortsätt-ävenresa
ningsvis kunna ske med obeskattade Således fåratt det gällernärvaror.

skall säljas ombord proviantering endast ske skervaror som om resan
till plats utanför EG:s skatteområde. Som framgår avsnitt före-4.3av
slår dock utredningen all proviantering, alltså denatt även som avser
försäljning ombord, skall kunna ske mervärdesskatt. förbruk-Förutan
ning ombord gäller endast kravet på skall ske till utländskatt resan en
ort.
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får provianterasgälla sådanaböricke-gemenskapsvarorFör att en-
tullområde.utanför DettaEG:ssker till plats oavsettdast omresanom

förbrukningförbrukning.försäljning eller Föravsedda förärvarorna
ske medvisserligen den kangällerEU-intemaombord på att va-resor

icke-dock inte skebörtullfria. Detta attär genomror som
tullfrimöjlighet tilldenombordfårgemenskapsvaror utantas genom

ochtullfriheti lagen 1994:1547reglerasproviantering m.m.omsom
tullfrihet1994:1605förordningen m.m.om

fåskallluftfartygochVilka fartyg4.7.4 som
ochalkoholdryckerobeskattadeproviantera

tobaksvaror

endastbegränsningarnanuvarandeDeUtredningens förslag: att
alkoholdryck-obeskattadeprovianterafårluftfartygvissa fartyg och

Dock skalli den lagen.delarbehålls tilloch tobaksvaror stora nyaer
trafik,yrkesmässigför fartyg itillåtasprovianteringenendast utom

fritidsfartyg.ske tilli dag kunnaochfiskefartyg, inte som
luftfartyg skallochförsvarsmaktens fartygProvianteringen av

direkt i lagen.regleras

enligtfåroch tobaksvaroralkoholdryckerobeskattadeProviantering av
till:ske endastprovianteringsförordningen8 §

överstiger 700startvikt 5tillåtnahögstaluftfartyg har somen0 som
lämnaflygplats förutländskdestinerat tillkilogram och attärsom

last,ellereller hämta passagerare
skall avgåunderstigerbruttodräktighet inte 75fritidsfartyg somvars0

Danmark, Finland eller Norge,landiutländsk hamntill änannat
bruttodräktighetochfiskefartyginte ärfartyg ärannat varssom0

hämtalämna ellerutländsk hamn förskall anlöpaminst 75 attsom
avlägs-kryssning iskall företaellereller last, mersompassagerare

turistfartyg.farvatten somna

ske, idessaprovianteringförordningen får dessutomEnligt varorav
disponerastill fartygbestämmelser,särskildaenlighet med avsom

Försvarsmakten.
föreligger detalltidskattefuskrisk för närMed tanke den som

fartygendasttobaksvaror böralkoholdrycker ochobeskattadegäller
såda-provianteringföri frågastorlek kommavissoch luftfartyg avav
från-anledningfinns intebedömningEnligt utredningens attna varor.
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gå de begränsningar i detta hänseende gäller i dag. Risken försom
skattefusk dock skäl förändring dagens reglerär sågöraatt moten

fritidsfartyg inte bör få proviantera de aktuella obe-sätt att nu varorna
skattade. Enligt utredningens mening det rimligt begränsa dennaär att
proviantering till fartyg går i yrkesmässig trafik.som

Försvarsmaktens fartygAtt och luftfartyg skall få proviantera obe-
skattade alkoholdrycker och tobaksvaror bör framgå direkt denav nya
lagen. dessa fartygFör några begränsningar till viss storlek intesynes

nödvändig.vara

Tillstånd till4.7.5 proviantering

TillståndUtredningens förslag: till proviantering skall meddelas
den bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget hansom om
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna
i övrigt bör meddelas sådant tillstånd. Tillstånd skall meddelas för
viss tid eller för varje tillfälle proviantering sker.som

Proviantering skall inte medges i omfattning vadstörre än ärsom
skäligt med hänsyn till och varaktighet det antalart samtresans per-

beräknas kunna komma medfölja transportmedlet.attsoner som
Tillstånd till proviantering meddelas tullmyndigheten.av

Även försäljning obeskattade inte skall förekomma vidom av varor
inom kommer detEU ändå avsevärda mängder obeskat-resor av vara

tade ombord för förbrukning ombord. Vid till tredjetasvaror som resor
land tillkommer för försäljning. såledesDet klart det måsteär attvaror
ställas krav på den på detta får hantera obeskattadesättstora som va-

Den får tillstånd till proviantering i mycket jämställaärett attror. som
med den upplagshavare enligt alkohol- och tobaksskattelagama.ärsom

dessa lagar finnsI krav på endast den, med hänsyn till sinaett att som
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt lämplig, fårär
godkännas upplagshavare. kravSamma bör gälla för densom som
skall tillstånd till proviantering.ges

Tillstånd till proviantering bör kunna el-permanent artvara av mer
ler gälla endast för varje proviantering. skulleDet bli mycketen om-
fattande hantering exempelvis rederi bedriver reguljär fär-ettom som
jetrafik skulle behöva tillstånd varje gäng provianteras. Isom varor
andra fall, lastfartyg endast enstaka gånger svenskat.ex. angörsom
hamnar, det naturligt tillstånd bara gäller varje provianteringär att ett
för sig. Således bör både tillstånd för viss tid och tillstånd för varje



förslag SOU 1998:126Utredningens110

iTillstånd för viss tid bör endast kommaproviantering förekomma.
liknande verksamhet.bedriver reguljär trafik ellerfråga för den som

utsträckning nödvändigt.Provianteringen bör inte få ske i större än
proviantering inte få ske i omfattningbör, liksom i dag,Därför större

till och varaktighet.vad skäligt hänsyn Hän-än är artresanssom men
kan medföljaskall också till hur många antastas passagerare somsyn

transportmedlet.
meddelas i dag tullmyndigheten.Tillstånd till proviantering Inteav

flygplatser och hamnar, vilket i sigtullens vidminst störrenärvaro ger
be-missförhållanden, talar för tullenmöjligheter till upptäcka attatt

därförlagen. Utredningen föreslårfunktion i denhåller denna även nya
lagen.tillståndsmyndighet enligt denskalltullen ävenatt nyavara

Tillsyn4.7.6

tillsyn enligtTullmyndigheten skallUtredningens förslag: utöva
lagen.den nya

utformad kontrollbokföring skall såTillståndshavarens attvar
Regeringen skall få bemyndigamöjlig. Gene-verksamheten ärav

före-Riksskatteverket meddelai samråd medraltullstyrelsen att
skall utformad.hur bokföringenskrifter varaom

tillhanda-tullmyndighetens begäranTillståndshavaren skall på
verksam-bokföringshandlingar och övriga handlingarhålla rörsom

verksamhe-används ilämna tillträde tillheten utrymmensamt som
ten.

tillståndsmyndighet börtullmyndigheten börskälAv som varasamma
kontrol-enligt den lagen.tillsynsmyndighet Förden även attnyavara

tillstånds-genomföras meningsfullt krävslen skall kunna sätt attett
kontrollen möjlig. Exempelvisbokföring utformad såhavarens ärär att

det möjligt kontrollera vadlagerbokföring finnasbör gör attsomen
ombordvad förbrukatstagits ombord på olika platser samt somsom

för försäljning ombord.och vad eventuellt har De nämnareanväntssom
utformad bör, efterför denna bokföring skallföreskrifterna hur vara

Generaltullstyrelsen iregeringen, meddelasbemyndigande sam-av av
råd med Riksskatteverket.

tullmyndigheten harför fungerande kontrollkrävsDärutöver atten
kontrollera verksamhet. Tillståndshavarenmöjlighet fysisktatt rent

hanlämna tillträde tillskall därför utrymmentvungen att som an-vara
verksamhet.vänder i sin
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Efter förebild i 3 kap. 6 bör det i den lagen§ LPP införasa nya en
bestämmelse uppgift myndighet förfogar ochatt överom en som en

behövs för tillsynen skall tillhandahållas tullmyndigheten begä-påsom
ran.

Återkallelse tillstånd4.7.7 av

tillstånd tillUtredningens forslag: Ett proviantering får återkallas
förutsättningarna för meddela tillstånd inte längre finns ellerattom
tillståndshavaren använder för andra ändamål vadänom varorna

i tillståndet. Vidare får tillståndet återkallas till-som anges om
ståndshavarens bokföring inte utformad på tillfredsställandeär ett

eller han inte medverkar vid kontrollen verksamheten.sätt om av

Återkallelse tillstånd bör regel bli aktuellt vid tillståndav som som
gäller för viss tid, det inte kan uteslutas det kan före-även ävenattom
komma tillstånd för enstaka tillfälle.när getts ett

första återkallelsegrund börEn förutsättningarna föratt attvara
meddela tillstånd inte längre finns. innebär tillståndet skallDetta att
återkallas de ekonomiska förhållanden och omständigheterna i öv-om

tillståndrigt sådana inte skulle ha medgivits.är att
Tillståndet bör också återkallas används på sätt änannatom varorna

vad gäller enligt tillståndet, provianterats fört.ex.som om varor som
förbrukning ombord säljs på EU-intem Härvid bör docken resa.
tullmyndigheten hänsyn till den fått tillståndet deklarerat sinta om som
försäljning och vid inte allt för omfattande försäljning vid enstaka till-
fällen återkallelse intebör tillgripas. däremotOm regelmässigen mer
försäljning sker bör tillståndet återkallas eftersom i dessa fall provian-
tering skall ske med beskattade gäller vid omfattandeDetsammavaror.
svinn.

Slutligen bör återkallelse tillståndshavarenske inte uppfyllernär
kraven på hur bokföringen skall utformad eller han försökervara om
försvåra kontrollen verksamheten. Med tanke på de skattebe-storaav
lopp kan belöpa bör återkallelse komma i frågaävensom varorna

tillståndshavaren inte medverkar vid skattemyndighetemas kon-om
troll.
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Överklagande4.7.8

utföra fåBeslut kontroll skall inteUtredningens förslag: attom
Övrigaöverklagas. beslut skall överklagas till allmän förvaltnings-

domstol.
överklaga frånGeneraltullstyrelsen beslut ochrätt att attges

uppgiften föra det allmännas talan.tullmyndigheten Ge-över attta
neraltullstyrelsen skall föra det allmännas talan i Regeringsrätten.

för till kammarrät-Prövningstillstånd skall krävas överklagande
ten.

beslut proviantering till Generaltullsty-närvarande överklagasFör om
till förekommerrelsen, beslut kan överklagas regeringen. Numeravars

Vi-i mycket ringa utsträckning ärenden överklagas till regeringen.att
fall förvaltningsärenden intedare det också i få över-är somnumera

Enligt utredningens bedömningtill allmän förvaltningsdomstol.klagas
detenligt den lagen proviantering inordnas ibör överklagande nya om

Överklagande skall således ske tillföreträdesvis gäller.system som nu
förvaltningsdomstol, dvs. i första instans länsrätten. målallmän Om ett

till kammarrätten den myndighet beslut har överkla-överklagas är vars
tillstånd ellerockså i målet i kammarrätten. Om målettgats part om

tillstånd enligt den lagen förs i kammarrättenåterkallelse ärav nya
tullmyndighetenalltså motpart.

skatterevision enligt får inte överklagas. tull-beslut LPP EnEtt om
verksamhet enligt den lagenmyndighets beslut kontrolleraatt en nya
överklaga.proviantering bör inte heller attom

fåtillståndshavaren skall också GeneraltullstyrelsenFörutom över-
proviantering. Generaltullstyrelsen skall haklaga beslut För attett om

tullmyn-möjlighet driva principiella ärenden bör den få övertaatt mer
Generaltullstyrelsen bör ocksådighetens uppgift att motpart. varvara

ärende till Regeringsrätten.det allmännas företrädare gårettom
instansordningsreformen infördes reglersamband med 1994I om

prövningstillstånd Sådant tillstånd får meddelasi kammarrätten. om
för rättstillämpningen, anledning före-det vikt ledningenär av omav

beslut eller det finns synnerliga skälkommer ändra länsrättensatt om
överklagandet. Regler prövningstillstånd krävsändå pröva näratt om

författningama.finns i de materiella
betraktas huvudregel.prövningstillstånd fårpåKrav numera som

frångå denna huvud-Utredningen kan inte finna någon anledning att
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till kam-överklagandedärför krävas vidPrövningstillstånd börregel.
marrätten.
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Effekter5

mellanklar skapasrågånginnebärförslagUtredningens att gemen-en
gällergemenskapsvaroricke-gemenskapsvaror. Förochskapsvaror

kontrollförSkattemyndighetenochskattelagstiftningen m.m.ansvar
och dessatullagstiftningengäller äricke-gemenskapsvarorFör varor

bå-sammanblandning dessaansvarsområde. Dentullmyndighetens av
provianteringen ochdet gällerfinnsi dag export-regelverkda närsom

ansvarsfördelningenbeträffandeoklarhetenocksådärmedbutiker och
kontrollenocksåHärigenom börförsvinna.börmyndigheternamellan

Även verk-bedriverför de företagunderlättas.verksamheten somav
klarhet ochinnebärabör förslagenproviantering störrekringsamhet

redovisningen.underlättadärmed t.ex.
och luftfartygombord fartygfår påobeskattadeGenom tasatt varor

ochtillstånds-dock dedetta stårfusk.möjlighet till Motöppnas en
fartygprovianteringlagenföreslås i dentillsynsregler avomnyasom

till-eller fåtillståndinte fåförminst riskenoch luftfartyg. Inte ettatt
brottsförebyggandeåterhållande.verka Uråterkallat börståndet ett

konsek-negativamedföra någradärför inteförslagenperspektiv bör

venser.
kom-utsträckningluftfartyg iochfartygtalar förMycket störreatt

med lägreländerför försäljning iavseddaprovianteraatt varormer
färjetrafrkdenflygtrafiken ocksågäller främstDettapunktskatter. men
Östersjönfárjetrafiken påStorbritannien. FörTyskland ochtillgårsom

rederiernadag, eftersomibli idäremot situationenbör settstort som
be-de blirsåsinakommer attmed all sannolikhet attrutteratt anpassa

Sverige lig-Finland ochiPunktskattematredjelandsresor.trakta som
gårprovianterar fartygnivå. Deungefär påockså somsomsammager

luftfartygprovianterardeStorbritannientill Tyskland och samt som
till demförhållandekonkurrensnackdelar i ärfåkommer dock att som

kon-emellertidpunktskatter.med lägre Dettai länder ärverksamma en
Sverige harutformade ochinom EUhur reglernasekvens är attavav

medlemsländer.flertalet andrapunktskatterbetydligt högre än
provi-tillstånd tillskalltullmyndighetengällerRedan i dag att ge

luftfar-fartyg ochprovianteringlagenföreslagnaantering. Den avom
för tullen. La-kostnaderytterligaremedföra någraintebör därförtyg

förvaltningsdomstolama fårde allmännaocksåinnebär att en nygen
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måltyp. Det utredningens bedömningär mycket begränsat antalatt ett
mål kommer i domstol. Den eventuellaprövas merkostnadatt kansom
uppkomma bör därför kunna finansieras omfördelninggenom av an-
slaget för de allmänna förvaltningsdomstolama. Förlaget till lagny om
exportbutiker innebär kontrollen verksamheten skallatt ligga påav
beskattningsmyndigheten i stället for på tullmyndigheten. Med tanke
på de fåtal butiker det sig bör det ha endaströr marginella effekterom
på myndigheternas kostnader. Förslaget slopa den nuvarandeattom
avgiften för exportbutiker har mycket ringa finansiell effekt, i storleks-
ordningen 1 miljon kr. kan dockDen exportbuti-uppvägas attgenom
kema inte har möjlighet sälja tull. Vilken effekt det haratt utanvaror

finanser dock mycket svår uppskatta.statens är Vidare bör detatt
faktum taxfreehandeln slopas inom innebäraEUatt ökad försäljningen

punktskattepliktiga i Sverige. Dessutom kommer den försälj-av varor
ning sker på EU-resor med Sverige avgångsland mervär-som attsom
desbeskattas i Sverige. Sammantaget bör utredningens förslag tillsam-

med taxfreehandeln upphör innebära ökade inkomsteratt förmans
staten.

För samtliga kommittéer och särskilda utredare gäller förslagensatt
effekter på regionalpolitiken och jämställdhetspolitiken skall redovisas
dir 1992:50 och dir 1994:124. Enligt utredningens uppfattning påver-
kar inte förslagen dessa områden.
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Författningskommentar6

lagentill ändring ilagFörslaget6.1 om

tobaksskatt5631994: l om

9§

förvärvatinnebär deni första stycketpunkten 7 to-Den att somnya
skattefrittanvändas förgrund de skallskatt påbaksvaror ettattutan av
ändamål.används förskattskyldigblirändamål ett annatom varorna

tobaksskattensförgenerell lydelse kommerBestämmelsen har menen
efter till-provianteratgälla dennärvarande endastdel för att varorsom

luftfartyg,fartyg ochprovianteringlagendenstånd enligt avomnya
till b31jämför kommentaren

användas förkommitSkattskyldigheten gäller annatattvarornaom
köpasfickförförutsättningen utanändamål det attän varornavarsom

situationvarjevidskattskyldighet uppkommerinnebärskatt. Det att
förbruk-alltändamålet, dvs.skattefriadet äninte täcks annatavsom

sigden medskallför den resandesäljsombord. Omning taattvaran
svinn, stöld ellerocksåskattskyldighetuppkommer att varornamen

effekt.dennaförstörs har
flygplanprovianteringenbeskrivning hurfinnsavsnitt 2.7I avaven

medproviantlokalema,proviantlokalema. Ide s.k.till frångår som
för för-skatteupplag, packasmåsteförslagutredningens varorvara

fraktas deåtervänderplanetsärskildai Närombordbrukning vagnar.
till-försproviantlokalen. Omtillbaka tillkvarfinns varornavaror som

återvändertill flygplanetdirekt anslutningiskatteupplagetbaka till att
detFörpunkten uppkomma.enligt denskattskyldighetskall inte nya

de kunnasituationer börför dessabehövsreglerfall närmare ges av
föreskrifter.formRiksskatteverket i av

§11

fåtttill/från någonskatteupplagfrån/tillskerleveranserNär ett som
luftfartygochproviantering fartyglagenenligt dentillstånd avomnya

dessaFörobeskattadedetkommer transporteras.att varor somvara
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skall säkerhet ställas enligt dettransporter sista stycket. Detta skernya
den transportsäkerhet skall ställas enligtatt första stycketgenom som

skall omfattaäven i samband med proviantering.transporter

20§

En punkt har tillkommit7 reglerar skattskyldigheten skallnärny som
inträda i de fall regleras i 9 § Skattskyldigheten inträderanses som

används förnär ändamål det varit förutsättningenänannatvarorna som
för skattefriheten.

22§

Det sista stycket innebär huvudregel skattskyldighetattnya som om
föreligger enligt 9 § skall deklaration7 lämnas och därmed betal-även
ning skatten ske fem dagar efter skattskyldighetens inträde.senastav

gällerDetta dock inte den registreradär för-Avvarumottagare.som
slaget till framgår33 § den fått tillstånd till provianteringatt enligtsom
lagen proviantering fartyg och luftfartyg kan avdrag förgöraom av
tobaksvaror vartefter de förbrukas. Om sådan registrerad varumot-en

blir skattskyldig enligtäven behövertagare 9 § han7 inte deklarera
den skattepliktiga händelsen inom fem dagar redovisning-separat utan

skall i stället i deklarationen för dengöras ordinarie redovisningspe-en
rioden.

3lb§

Bestämmelsen i huvudsak upplysandeär karaktär och denattav anger
fått tillstånd till proviantering enligt den lagen proviante-som nya om

ring fartyg och luftfartyg har möjlighet köpa skatt iattav utanvaror
enlighet med vad i tillståndet.som anges

32 §

Första stycket

För närvarande uppnås skattefrihet vid all proviantering attgenom av-
drag medges för lagts på tullager inrättats för för-varor som upp som
varing proviant, första stycketav e.

Denna regel försvinner. I stället kan avdrag vid proviantering av
transportmedel går till tredje land medges enligt den regelsom som
redan i dag finns i första stycket nämligen avdrag medges föratt va-

har till tredje land.exporteratsror som
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ombord vid EU-intemaför förbrukninglevererasFör re-varor som
lydelsen första stycket Av-medges enligt denkan avdrag e.nya avsor

provianteringtillstånd enligt den lagenförutsätterdraget att ett omnya
tillståndet omfattar dehar ochoch luftfartygfartyg getts att varorav

tillståndet förkopia påUpplagshavaren börlevereras. attspara ensom
avdrag.tillstyrka sinkunna rätt

stycketAndra

godkända upplags-exportbutikema skall bedrivasiVerksamheten av
alkohol-skatteupplag.förutsätts bli godkända Ioch butikernahavare

yrkesmässigt ifinns regler dentobaksskattelagamaoch att somom
får godkännasskattepliktigaomfattning lagrarstörre upp-varor som

alkoholskattförordningen 1994:1614Enligt 2 § ärlagshavare. om
få bliuppfyllt den sökerlagerhållningpåkravet attom upp-om som

skattepliktigalagerkapacitet förlagshavare disponerar över varoren
i för-i nämnda förordningliter. börminst 000 Det5 ävenmennuom

bedrivertobaksskatt denordningen 1994:1613 att somangesom
upplagshavaregodkännasexportbutik kanverksamhet i oavsettsom

lagringskapacitet.
tilllevereratskan förenligt andra stycketAvdrag göras varor som

till plats utanför EG:sfärdhandling föruppvisarden resaensom
försäljning sker tillinte EU-kontrollpunktskatteområde. För attav

Exempelvis kanregistrering förekomma.formbör någonresenärer av
Utred-flygrutt registreras.påförsäljningvid varje resenärensnumret

särskilda fö-i vadRiksskatteverket bedöma måntillningen lämnar att
del.reskrifter behövs i denna

Även medgestill tredje landsker tillförsäljning resenär av-enom
återfinns i lagenkvantitetervissa kvantiteter.bara till Dessadrag upp

exportbutiker.om
upplagshavare kangodkännandepåpekasSlutligen bör att ett som

godkännande inte längre finns. Omförförutsättningarnaåterkallas om
iinte längre kan skedet försäljningenåterkallas innebärtillstånd attett

finns iför deskattskyldighet inträderexportbutiken och att varor som
finns enligt la-det tillståndinverkar det inte påbutiken. Däremot som

praktiken dock iexportbutik. måsteexportbutiker inrätta Iattgen om
butikenverksamheten förupplagshavare bedrivafallsådana atten ny

tänkt.skall fungerakunna som

33§

tillståndavsedd för den harstycketdet andraRegeln i är att somnya
skall kunna köpafartyg och luftfartygprovianteringenligt lagen avom
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sina direkt från utländsk upplagshavare. Skattskyldigheten förvaror en
registrerad inträdervarumottagare när Med dentasen emot.varorna nu

föreslagna regeln kan avdrag för dessagöras vartefter de förbru-varor
kas ombord på till EG-land.annatresa

Övergångsbestämmelser

sambandI med de reglerna träder i kraft den juliatt 1 1999 lär detnya
transportmedlen finnas obeskattade provianterats förevaror som

detta datum. det fallFör dessa säljs efter detta datum och det intevaror
gäller förbrukning ombord skall skatt enligt punktentas ut

6.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994: 1564 alkoholskattom

8§

Den punkten i första8 stycket 9 § första stycket imotsvaras 7nya av
tobaksskattelagen. kommerDen för alkoholskattens del omfattaatt
såväl den fått tillstånd proviantera enligt lagen proviante-attsom om
ring fartyg och luftfartyg den enligt 31 b § har möjlighetav som som

köpa alkohol skatt lämnande försäkran.att utan övrigt hänvi-mot Iav
till kommentaren till 9 § tobaksskattelagen.sas

10 §

Se kommentaren till tobaksskattelagen.11 §

19 §

Se kommentaren till 20 § tobaksskattelagen.

21 §

kommentarenSe till 22 tobaksskattelagen.§

31 b §

I nuvarande andra stycket regleras skattskyldigheten för den köptsom
alkohol skatt försäkran använderutan förmot änannatmen varorna

ändamål. bestämmelseDenna denavsett generellaersätts regeln inu av
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emellertid inte fråga iförsta stycket någon ändring8 § Det är om
sak.

31 §c

tobaksskattelagen.kommentaren till b §Se 31

32 §

kommentaren till tobaksskattelagen.Se 32 §

33 §

till tobaksskattelagen.Se kommentaren 33 §

Förslaget till lag ändring i tullagen6.3 om

1994: 50l 5

Samtliga ändringar föranledda exportbutikema föreslås regle-är attav
i särskild lag.ras en

till de reglerna har utredningenBeträffande övergången in-nya
tillstånd med stöd tullagen har tidsbe-hämtat samtliga gettsatt som av

den juniså de löper 30 1999.gränsats att ut

Förslaget till lag exportbutiker6.4 om

1 §

försäljningen i exportbutiker fårstycket innebär bara skeFörsta att av
ochobeskattade gemenskapsvaror. Beskattade icke-gemenskaps-varor

säljas butikerna. bakgrund denfår alltså inte i skattefriMot attvaror av
försäljningen för resande inom får försäljningenupphör bara skeEU
till den till tredje land. Exportbutiker skall dessutom barasom reser
kunna inrättas flygplatser.

Tillstånd inrätta exportbutiker skall enligt andra stycket liksom iatt
Tillstånddag meddelas regeringen. skall också bara kunna tillav ges

flygplatshållaren. med den praxis regering-Detta överensstämmer som
ifråni dag tillämpar. Utredningen utgår regeringen följer sinatten nu-



örfattningskommentar122 F SOU 1998: 126

varande praxis och tidsbegränsar tillstånden. Tillstånden bör regelsom
förlängas inte sådana omständigheter inträffar medför flyg-attom som
platsen inte skall ha tillstånd. kanDet fallet det på flyg-t.ex. närvara
platsen inte längre förekommer trafik till tredje land. Någon bestäm-
melse återkallelse tillstånd behövs därför inte.om av

Tredje stycket upplyser verksamheten i exportbutik skallattom en
bedrivas godkänd upplagshavare enligt alkohol- ochärav en som som
tobaksskattelagama.

2§

Paragrafen innehåller definitioner vad enligt lagen skallav som avses
med obeskattade och EG:s skatteområde.varor

3§

Försäljningen i exportbutikema får bara ske vissa och detnärav varor
gäller alkohol- och tobaksvaror bara till vissa kvantiteterupp per rese-

Detta regleras i första och andra stycket. försäljningnär. En andraav
eller angivna kvantiteter alltså inte tillåten och sådanutöver ärvaror en

försäljning innebär också mervärdesskatt och punktskatt skallatt tas ut.
tredje stycketI definition vad enligt lagen skallges en av som avses

med vissa alkoholdrycker och tobaksvaror.

6.5 Förslaget till lag provianteringom av

fartyg och luftfartyg

1§

avseddLagen reglera provianteringen obeskattadeär ochatt av varor
icke-gemenskapsvaror för förbrukning och försäljning ombord far-

och luftfartyg dessa till utländsktyg när ort.reser

2§

bestämmelsenI finns vissa definitioner begrepp sedan användsav som
i lagen.
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3§

provianteringstycket reglerar obeskattade gemenskapsvarorFörsta av
för försäljning vid till plats utanför EG:s skatteområde och förresa
förbrukning ombord vid till utländsk ort.resa

Eftersom den skattefria försäljningen upphör vid inom EUresor
skall proviantering obeskattade inte förekommanågon förav varor
detta ändamål sådan proviantering får bara ske med beskattadeutan

varor.
Förbrukningen ombord kan dock fortsättningsvis ske med obe-även

vilket innebär provianteringskattade då kan ske såda-ävenattvaror av
bör dock särskiltHär uppmärksammas icke-gemenskaps-attna varor.

inte får provianteras för förbrukning vid till plats inom EG:svaror resa
tullområde. kommer från tredje landVaror måste således förtullassom
innan de kan ombord. Provianteringen kan dock ske tullfritt enligttas
reglerna i lagen 1994:1547 tullfrihet och förordningenom m.m.

tullfrihet1994:1605 om m.m.
framgår avsnitt föreslårSom 4.3 utredningen all provianteringattav

fartyg och luftfartyg i utrikes trafik skall kunna ske mervär-utan attav
desskatt skall förhållandeDetta speglas i paragrafens andratas ut.
stycke.

4§

det till platsgäller utanför tullområde kan provianteringNär EG:sresa
ske med såväl obeskattade gemenskapsvaror icke-gemenskaps-som

och såväl försäljning förbrukning ombord.varor avse som

5§

Paragrafen i med motsvarande bestämmelse iöverensstämmer stort
den nuvarande provianteringsförordningen dock proviantering medatt
obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror för fritidsfartyg inte längre
skall tillåten endast kan komma i fråga för fartyg i yrkesmäs-utanvara
sig trafik. Vidare regleras direkt i lagen fartygFörsvarsmaktensattnu
och luftfartyg kan proviantera obeskattade alkoholdrycker och tobaks-

varor.

6 och §§7

6 och särskilda regler sikteI 7 på fartygstrafik mellantarges som
Sverige och och bygger överenskommelserNorge på mellan län-som
derna. paragrafema begränsas det varusortiment får provianterasI som



örfattningskommentar124 F SOU 1998: 126

finnssådana linjer. andra stycket också begränsning hurpå I 7 § en av
vissamycket får säljas ombord på linjer mellan Sverige och Nor-som

ge.
begränsningar i dessa paragrafer korresponderar medDe gessom

skattefri endast den håller sigså provianteringenML sätt äratt om
inom angivna gränser.

8§

till proviantering tillEnligt första stycket skall tillstånd denges som
luftfartyget han med hän-bedriver verksamheten fartyget eller om

förhållanden och omständigheterna i övrigttill sina ekonomiskasyn
bör meddelas tillstånd.

ekonomiska förhållandena och omständigheternaVad först gäller de
ställas i relation till det i flertalet fall sigi övrigt måste detta röratt om

proviantering vilka det i vanliga fall utgår betydande skat-av varor
skattefria proviante-tebelopp. risker förknippade med denDe ärsom

för vilka krav skall ställas till-ringen får således betydelse påsom
ståndshavaren.

skall tillståndet bör det hu-det sedan gällerNär vem som ges som
den bedriver verksamheten transportmedlen i vidvudregel vara som

vad framkommit sköts försäljningsverksam-bemärkelse. Enligt som
färjorna uteslutanderestaurangverksamheten på deheten och stora av

tillstånd tillsjälva. således rederierna skallrederierna Det är som ges
för varje fartyg för sig.proviantering och tillstånden bör normalt ges

i fall det gäller chartertrafi-flygtrafikens del förekommer,För närvart
sälja inte flygbola-ken, den ha rätten ärattatt samma person somsom

den har sköta försäljningen till-sådana fall kanI rätt attget. som ges
för flygbolaget. Vidare gäller för flygtrafiken flyg-ståndet i stället att

mängd flygplan och hyr plan underbolagen förfogar över ävenen
tid. får ankomma tullmyndighetenlängre eller kortare Det avgöraatt

detdet bör generella tillstånd till flygbolag ellerett omom ges mer
skall ske för varje plan för sig.

enligt andra stycket kunna för viss tid ellerTillstånd skall en-ges
endastvarje proviantering. Tillstånd för viss tid bör regeldast för som

vid reguljär trafik.förekomma

9§

proviantering inte får ske i omfattningBestämmelsen innebär störreatt
sigbehövas för Bestämmelsen riktar bådevad kanän som anses resan.

tullmyndigheten vid dess tillståndsgivning och till dentill gettssom
till proviantering.tillstånd
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10 11 §§och

Tullmyndigheten såväl tillstånds- tillsynsmyndighet. börDetär som
den tullmyndighet där ombord för till-tasvara varorna som svarar

ståndsgivning och tillsyn.

12§

Enligt paragrafen skall tillståndshavarens bokföring utformad såvara
kontroll verksamheten möjlig. kanDet innebära detäratt t.ex. attav

klart skall skiljagå vad förbrukats ombord från det såltsatt som som
Vidare bör det också framgå vad provianterats i and-sätt.annat som

länder. bör ankommaDet på Generaltullstyrelsen efter bemyndigan-ra
de regeringen och i samråd med Riksskatteverket meddela före-attav
skrift hur bokföringen skall utfonnad.om vara

13§

tullmyndigheten skall kunnaFör sin tillsyn tillfreds-påutövaatt ett
ställande tillståndshavarenmåste begäran tullmyndighetensätt av
tillhandahålla bokföring och andra handlingar verksamhetenrörsom
och lämna tillträden till används i verksamheten. Somutrymmen som
framgår kommentaren till förutsätter utredningen8 § tillståndatt ettav

till rederi eller flygbolag. fallFör det den har tillståndetettges som
låter någon sköta själva verksamheten får det ankomma på till-annan
ståndshavaren i dessa fall till tullmyndigheten får till-ävenatt attse
gång till handlingar och tillträde till Uppfylls inte detta kravutrymmen.
bör tillståndet återkallas.

3 kap. d finns bestämmelserI 15 -15 LPP handlingar ochom
uppgifter skall undantas vid revision och föreläggande enligt densom
lagen. Enligt andra stycket skall regler i dennaLPP:s del gälla också de
handlingar och uppgifter skall tillhandahållas enligt den före-som nu
slagna lagen. Om någon begär undantag handling skall det iprövasav
den ordning i Så länge domstolsprövningenLPP. aktuellärsom anges
kan tillståndet inte återkallas enligt 14 §

14§

första stycketI fyra situationer då tillstånd får återkallas.ettanges
Enligt första punkten får tillståndet återkallas förutsättningarnaom

för meddela tillstånd inte längre finns. således frågaDet äratt attom
de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt för den

fått tillstånd förändrats sådantpå han inte skulle hasättett attsom
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kan ocksåför återkallandet.tillstånd vid tidpunkten Detmedgivits vara
trafik till utländsklängre bedrivertillståndshavaren inteså ort.att

får återkallastillståndetpunktenandral att varorna an-omanges
i tillståndet. exempel-vad Omför ändamålvänds änannat angessom

ombord säljs i butikförbrukningprovianterats förvis enmenvaror
det falltillståndet återkallas.trafik kan alltså Förfärja i EU-intemen

alkohol- ochpå iinte har deklareratsdenna försäljning sätt to-anges
Även fallregel återkallas. i detillståndetbaksskattelagarna bör som

i fråga försälj-återkallelse kommadeklaration lämnas börsådan om
proviantering-bakgrundomfattning.ning sker i Detta attstörre mot av

med beskattadeskall ske Detsammaförsäljning ombordför varor.en
svinn.vid omfattandegäller

Återkallelse tillståndshava-enligt tredje punktenskefår också om
hansenligt eller dvs.skyldigheter 12 13inte fullgör sina omren

inte till-kontroll möjlig eller haninte utformad såbokföring ärär att
tilleller lämnar tillträdebegärda handlingarhandahåller utrymmen.

medverkar vidtillståndshavaren intefaktumSlutligen detutgör att
tillståndetåterkallaverksamheten grundrevisioneventuell attenaven

punkten.enligt fjärde
omedelbart,återkallelsebeslutandra stycket gällerEnligt ett om

överklagas.återkallelsebeslutetdvs. även om

15 §

ledning kap. 6 § LPP.utformats med 3Bestämmelsen har aav

16 §

fårenligt intebeslut 13 §meningenförsta stycket förstal attanges
eller till-tillgång till handlingarbegäraöverklagas, alltså beslut attom

Övriga förvalt-till allmänbeslut får överklagasträde till utrymmen.
ningsdomstol, dvs. länsrätt.

Även överklaga.i andra stycket AvGeneraltullstyrelsen rätt attges
överklagande tillvidprövningstillstånd krävsstycket framgårtredje att

kammarrätt.

17§

Generaltullstyrelsens möjlighetparagrafen regleras övertaI att
de flesta fallallmännas talan.uppgift föra det Itullmyndighetens att

denne harenskildesdentullmyndighetenkommer närmotpartatt vara
tullmyndigheteneller kammarrätten. Attöverklagat till länsrätten är

förvaltningsprocesslagenföljer §enskildes 7den motpart aav
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tullmyndighe-Generaltullstyrelsen kan dock alltid1971:291. överta
tullmyndigheten har överklagatgäller båderoll Det närpart.tens som

Övertagande kanenskildesmyndigheten den Ettoch ärnär motpart.
Generaltullstyrelsen inträ-principiell betydelse.i mål Närsket.ex. av

partsroll. Generaltullstyrelsentullmyndigheten sini målet förlorarder
tullmyndighetens ställe.överklaga iockså möjlighethar att

skall föra detparagrafen GeneraltullstyrelseniSlutligen attanges
Regeringsrätten.allmännas talan i

ändring itill lagFörslaget6.6 om

1994:200mervärdesskattelagen

30 §3 kap. c

gälla.Paragrafen skall upphöra att

9 §5 kap.

stycket har förts Denoch i förstapunkterna 4 5tidigareDe samman.
och luft-fartygprovianteringpunkten innebärlydelsen 4 att avavnya

EU-intemamervärdesskatt för såvälskeutrikes trafik kanfartyg i utan
försälj-såväl förbrukningoch omfattatredjelandsresor somsomresor

ombord.ning
punktenstycket tidigare 6i förstapunkten 5Den motsvaras avnya

exportbutiker kan skeförsäljning itill ochoch innebär leveranseratt
mervärdesskatt.utan

mervärdesbeskattningen omsättningentredje stycket harI om-av
vadkopplats tillSverige ochfartygslinjer mellan Norgebord på som

provianteringlagenförsäljas enligt denprovianteras ochfår avnya om
luftfartyg.fartyg och

§7 kap. 5

Ändringen tredjeändringen i kap. 9 §stycket föranledd 5i tredje är av
stycket.

§§11 och 1210 kap.

Ändringarna gälla.upphörföranledda kap. 30 §3är attatt cav
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ändring i lagenFörslaget till lag6.7 om

frihet från skatt vid1994:1551 om

import, m.m.

till bestämmelserlydelsen kap. 4 § hänvisasden nuvarande 2I attav
proviantering finns i bestämmelsefrihet från skatt vid ML. Denom

från skatteplikt undantas3 kap. 30 § ML sägerär attsomavsessom
frihet frånfrån skatt enligt lagenmedför frihetsådan import omsom

hänvisas således till varandra. Genomimport. Paragrafemaskatt vid
mellan lagarna klarare.punkten blir sambandetförslagna förstaden nu
icke-gemenskapsvaror itillåtet säljaEftersom det inte skall attvara

sådanimporteras för försäljning iexportbutikema måste somvaror
skall behöva vid den-inte mervärdesskattbutik förtullas. För tas utatt

dessamöjlighet importerai andra punktenförtullning att va-engesna
förtullningen.skatt vidsådan tas ututan attror
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Kommittédirektiv

Översyn förfarandereglerna för punkt-av Dir
skatter, m.m. 1997:152

Beslut vid regeringssammanträde den december18 1997

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas för förfarandereglema för punkt-att överse
Översynenskatter, skall koncentreras till förfarandet för de harmo-m.m.

niserade punktskattema. Utredaren skall bl.a. kartlägga hur lagstiftningen
har tillämpats sedan den januari1 då1995 Sverige blev medlem i Euro-
peiska unionen EU och bakgrund erfarenheterna från tillämp-mot av
ningen överväga

det behövs ändringar i lagarna skatt på alkohol, tobak ochom om-
energi,

cirkulationsdirektivets begrepp suspensionsordning bör införlivas iom-
de svenska lagarna,

bestämmelserna skattskyldighetens inträde förenliga medärom om-
cirkulationsdirektivet,

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

det finns behov ändra bestämmelserna inköp försäk-att motom av om-
ran,

kraven på säkerhet för bör utvidgas.transporterom-
uppdragetI ingår allmänäven lagengöra punkt-att översynen av om

skatter och prisregleringsavgifter. Utredaren skall i detta sammanhang
undersöka punktskattema kan inordnas i skattekontosystemet och iom
sådant fall föreslå nödvändiga lagändringar.

Utredaren skall också lägga fram förslag till åtgärder för kontroll av
proviantering för skattefri försäljning och förbrukning ombord på trans-
portmedel och i det sammanhanget allmän proviante-göra översynen av
ringsförordningen analysera EG:s regler på taxfreeområdet ochsamt
bestämmelserna i den nordiska provianteringsöverenskommelsen. Vidare
skall utredaren med anledning taxfreehandeln i EU-intem trafikattav
skall upphöra den juli lägga fram1 1999 förslag till hur försäljningen av

5 18-5688
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skattemässigt.skall hanterastransportmedelombord påbeskattade varor
redovisas denförtur ochmedbehandlasskallSistnämnda frågor senast

denavslutatövrigt skalliUtredningsarbetet senastoktober 1998.1 vara
december 1999.1

Bakgrund

punktskatterförörfarandereglernaF

prisregle-ochpunktskattervidförfarandetBestämmelser uttag avom
prisreglerings-ochpunktskatter1984:151i lagenringsavgifter finns om

vilka olikaframgårstycketförsta l LPP§kap. lavgifter LPP. Av l
sådantreglerastillämplig på. I LPPpunktskatteförfattningar LPP är som

skattbetalningbeskattningsbeslut,skattekontroll,skatteredovisning, av
skattskyldighetensförtidpunktenochskattskyldigVem ärsomm.m.

skatteförfattning.respektiveiinte i LPPdäremotinträde regleras utan
förfarande-nödvändigtdettillanslutningen EUInför att anpassavar

förfa-mineraloljor till EG:sochtobakalkohol,påför skatternareglema
direktivi rådetsförfaranderegler finnsområdet. EG:sranderegler på

punktskatte-förreglerallmännafebruari 1992den 2592/12/EEG omav
sådanaövervakningochflyttninginnehav,ochpliktiga varoravomvaror

cirkulationsdi-s.k.detCelex 392LO012,23.3.1992076,EGT L snr
omfattandekrävdeförfarandereglertill EG:sAnpassningenrektivet.

ochalkohol, tobakskatt påvidförfarandetförändringar uttag avav
lagar1994beslutades höstenbakgrundenmineraloljor. den att treMot nya

nämligenin,förfarandereglemaEG-anpassadedeinföras där togsskulle
skatt1994:1564lagentobak,skatt på1994:1563lagen omom

och1994/95:95rskr.l994/95:SkU6,bet.1994/95:56,alkohol prop.
1994/95:54, bet.energi prop.påskatt1994:1776lagen om
föregicksPropositionema1994/951152. ettrskr.1994/95:SkU4, av

indi-deEG-anpassningtekniskUtredningenfråndelbetänkande avom
Energiskatteutred-frånbetänkandeoch1994:74skatterna SOUrekta ett

1994:85.ningen SOU
underframarbetadespropositionemabetänkandena storSåväl som

samtliga frågorutredamöjlighetdärför inte någonfannstidspress. Det att
sedanårhar gåttönskvärt.hade varit Det nästan treså noggrant nusom

förfarandereglemaEG-anpassadeoch deiblev medlem EUSverige
vunnitserfarenheterutgångspunkt från deMedtillämpas.började som

lämpligtdetuppmärksammatsde problem ärtid ochunder denna nusom
alkohol,påskattförfarandereglema i lagarnagöra översynatt omaven

energi.tobak och
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Förfarandereglerna i gällerLPP vid skattäven alkohol,uttag to-av
bak och energi. Vid arbetet med EG-anpassa förfarandet för nämndaatt
skatter utgick ifrån förfarandereglema i i inteLPP allsatt stort settman
berördes reglerna i cirkulationsdirektivet och därförLPPatt utanav
väsentliga ändringar kunde tillämpas på de lagarna skatt pånya om
alkohol, tobak och energi. Erfarenheterna tillämpningårsnästan treav av

på de harmoniseradeLPP punktskattema det möjligtgör äratt attnu
utvärdera antagandet inte behövdeLPP till förfarande-EG:satt anpassas
regler. samband därmedI det lämpligt allmänär även göraatt översynen

LPP.av

taxfiee,Proviantering, m.m.

tilläggsdirektivI dir. Fi 1995:04 fick Skatteflyktskommittén i uppdrag
bl.a. lägga fram förslag till åtgärder för kontrollatt proviantering förav

försäljning skattefria alkohol- och tobaksvaror ombord färjor mellanav
länder inom sitt slutbetänkandeEU. I uttalade kommittén problemen påatt
provianteringsområdet inte bara omfattade punktskattefrågor ävenutan
frågor rörande mervärdesskatt Kommittén ansåg därför fråganattm.m.

kontroll proviantering skattefria alkohol- och tobaksvarorom av av
färjor i EU-intem trafik borde behandlas i sammanhang SOUstörreett
1997:86 545. fråga har i fleraDenna avseenden kopplingar till lagarnas.

skatt på alkohol, tobak och energi och bör därför utredas i det härom
sammanhanget.

första juliDen 1999 slopas nuvarande möjligheter ombord påatt trans-
portmedel och vid mellan EU-ländema skattefritt sälja ärresa varor som
avsedda med i bagage för personligt bruk. Avskaffan-att tas resenäremas
det taxfreehandeln i EU-intem trafik kan leda till ökad försäljningav en

beskattade på färjor och då särskilt färjorpå mellan länder medav varor
skatteskillnader. Eftersom det oklart hur sådan försäljning skallstora är

behandlas skattemässigt, framförallt vad gäller punktskatt, lämpligtdetär
i det här sammanhanget fram förslag till hur beskattning skall ske.att ta

Uppdraget

örfarandereglernaF för punktskatter

Utredaren skall allmän degöra EG-anpassade förfarande-översynen av
reglema i lagarna skatt på alkohol, tobak och energi ochLPPsamtom
lämna förslag till de ändringar kan visa sig behövliga från såvälsom
sakliga språkliga och redaktionella utgångspunkter. dettaIsom samman-
hang skall utredaren också undersöka punktskattema i stället kanom
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lagändringartill deförslagoch utarbetai skattekontosystemetinordnas
nödvändiga.blirdåsom

uppkommer skyl-cirkulationsdirektivetomfattasdeFör avvaror som
eller importerasframställs inommed de EUi ochbetala skattdighet attatt

suspensionsordning-s.k.denOmfattastredje land.fråntill EU varorna av
blirbetalning förstförfaller tillstället skatten närdock igäller att varanen

suspensionsordningenmedSyftetför konsumtion. ärtillgänglig att varor-
förflyttasbearbetas, lagrasskall kunnaskattepliktigade samtäratttrotsna

detdetaljistledetledtidigaremedlemsländerna i attmellan än utanett
cirkulationsdirektivetEnligtbeskattningskonsekvenser.medför några

skattepliktigatillverkningbearbetning ochframställning,skall varorav
upplagshavare igodkändskealltidskattesuspension ettunder enav

under skattesus-skattepliktigaFlyttningskatteupplag.godkänt varorav
skatteupplag.mellanendast skeundantag,får, med vissapension

i lagarnaskatteupplag har förtsochupplagshavareTermema om
har inte begreppetenergi.tobak och Däremotalkohol,skatt på suspen-

ihar dockSuspensionsordningenlagar.i aktuellasionsordning förts
skattskyldighetlagarnasvenskainförlivats i depraktiken attt.ex. genom

valdadensärskiltbörfall. Utredareni vissa övervägainte inträder om
lämplig.lagtekniska lösningen är

svenska lag-skattskyldigheten enligt deninträderupplagshavareFör
till köpareskattepliktigadenne levererarbl.a.stiftningen när somvaror en

normaltskattesuspension. Enunderkaninte emotta vara ansesvarorna
1990:931enligt köplagendentidpunktvidlevererad ansessomsamma

förstskattskyldigheten inträdertillfallleder i vissaavlämnad. Detta att
praktikeninnebär iDetavlämnats attort.när varornaannanvarorna

inte kanköparenskattesuspensionunder emottatrots atttransporteras
sådananalyseraUtredaren börsuspension.sådanunder om envarorna

cirkulationsdirektivet.förenlig medordning är
energi beskatt-ochalkohol, tobakskatt prövarEnligt lagarna om

och skatte-upplagshavaregodkännandefrågorningsmyndigheten avom
bestämmelsernatillämpningenbör analyseraupplag. Utredaren omav

syfte klargöraskatteupplag iochupplagshavaregodkännande att omav
skärpande riktningilagstiftningenändringarkrävs samtdet omav

lokalerbesiktigamöjlighetbör fåbeskattningsmyndigheten att m.m.
köpa alko-möjligheterenergialkohol ochskatt pålagarna attI gesom

skattesatsreduceradenligtskatt ellerrespektive bränsle mothol utan en
ändamål.angivnasärskiltför i lagarnaanvändning skall skeförsäkran att

förbetänkande 1994:85sitt SOUredogjorde iEnergiskatteutredningen
bränsleinköpbestämmelsertillämpningenvidolika problem avomav

utvidgatshar dockförsäkrantill inköpMöjligheternaförsäkran. motmot
betänkande.lämnade sitt EnEnergiskatteutredningenefter det att annan
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skillnad då förfarandereglema förär skatternamot att på alkohol och
mineraloljor har till EG:s förfaranderegler påanpassats området. Utreda-

bör därför kartlägga hur försäkranssystemen i lagarna skatt påren om
alkohol och energi tillämpas i dag och huruvida erfarenheterna från
tillämpningen visar ändringar behövs vissa punkteratt och då särskilt
vad gäller kontrollen förenlighet medsystemen, EG-rättensystemensav

möjligheterna skatt i de fallsamt produkternaatt ta förut ändamålanvänts
inte medför skattebefrielse eller reducerad skatt.som

Enligt lagarna skatt på alkohol, tobak och energi skall upplagshava-om
ställa säkerhet för betalning skatt i samband med obe-re transportav av

skattade Kravet på säkerhet för har sin grund i cirkula-transportervaror.
tionsdirektivet. svenska bestämmelsernaDe omfattar endast transport av

sålts inom ochEU inte importerats eller skallvaror som varor som expor-
Utredaren skall därför lägga framteras. förslag till lagändringen som

utvidgar kraven säkerhet. Vid utformningen lagförslagen bör ut-av
gångspunkten kraven på säkerhet skall täckaatt samtliga de fallvara som
inte täcks de krav på säkerhet finns i EG:s tullagstiftning.av som

Enligt cirkulationsdirektivet skall skatten vilandeanses om varorna
omfattas vissa särskilt angivna tulluppskovsförfaranden eller deav om
placerats i frizon eller i frilager. Detsamma gäller skattepliktigaett nären

sänds mellan medlemsstater via EFTA-länder eller mellanvaror en
medlemsstat och EFTA-land enligt gemenskapens internaett transiterings-
förfarande, eller via eller flera tredje länder utanförett EFTA med an-
vändning TIR- eller ATA-camet. Utredaren bör analysera hur dessaav
bestämmelser förhåller sig till lagarna skatt alkohol, tobak ochom
energi.

LPP:s tillämpningsområde regleras så det i kap.1sätt l §att anges
vilka skatter och avgifter gällerLPP för, den s.k. uppräkningsmetoden.
Även tillämpningsområdet för skattebrottslagen 1971:69 reglerades
tidigare enligt uppräkningsmetoden. Genom nyligen beslutad lagänd-en
ring har uppräkningen i skattebrottslagen de skatter och avgifterav som
lagen tillämplig på upphävts och med bestämmelseersattsvar en som
föreskriver skattebrottslagen generellt tillämpligatt är på skatter se prop.
1995/962170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. l995/96:277. Med ledning av
ändringen skattebrottslagen slopades uppräkningsprincipenäven i lag
1971:1072 förmânsberättigade skattefordringar och lagom m.m.
1978:880 betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. skälDeom

anfördes för frångå uppräkningsmetoden i skattebrottslagenatt isom är
viss utsträckning giltiga vad gälleräven LPP. Utredaren bör därför över-

LPP:s tillämpningsområdeväga kan på något sättom annat änanges
uppräkning de skatter och avgifter lagen gäller för.genom en av som
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taxfree,Proviantering, m.m.

ombordmöjligheternuvarandeslopas trans-första juli 1999 attDen
säljaskattefrittEU-ländema ärmellanvidportmedel och somvarorresa

bruk.för personligt Däremotbagageimedavsedda resenärernasatt tas
skerkonsumtionfrågaiskattefrihet förekommaalltjämtkan somom

underförsäljninggällergenerellt detochtransportmedlen, närombord på
såledeserfordrassituationendenländer.icke-EU Itilltransporter nya

enligtombord beskattasförsäljningvissmedgerregler att sammasom
medanlandet,inomför handelgällerdemhuvudprinciper annansomsom

mervärdesskattelagstiftningenbeskattning. Ifrånundantasförsäljning kan
punkt-Pådettakonstruerade påprincip sätt.ireglerredan ärfinns som

provianteringsregler.skattefrihetnuvarandeuppnåsskatteområdet genom
åstadkommalämplig förteknikvilken är attbörDet övervägas som

förlämpligaprovianteringsreglersärskilt då är attochskattefrihet, om
lösningarandraellerpunktskatter är attfrihet frånåstadkomma om

i dessalagregleringförslag tillframskall läggaUtredarenföredra. en
hänseenden.

tillhanda-skattefriatillmöjlighetervilkabelysasärskiltbörUtredaren
till följd EG-rättenmöjligatransportmedelombord på ärhâllanden avsom

området,påöverenskommelserinternationellaandraföljdoch till av
provianteringsöver-nordiskadenländernaNordiskamellan desärskilt då

utform-vidbegränsningarbeakta dessabörUtredarenenskommelsen.
lagförslagen.ningen av

för-beskattadedenkontrollenhurvidareUtredaren bör överväga av
skall utformas.trafikutrikestransportmedel iombordsäljningen

kontroll-administrativa ochdeuppdragetomfattardel ävendennaI
mervärdesskatten.aspekternamässiga

uppdragetriktlinjer förGemensamma

sedan EU-har tillämpatslagstiftningenhurkartläggauppdraget ingårI att
ändringarvisartillämpningenerfarenheterna frånhuruvida attinträdet och

frittutredarenvidare ävenstårpunkter. Det att tasärskildabehövs på upp
ochsammanhangetintresse ikanfrågeställningarandra somvara avsom

utredningsarbetet.underaktualiseras
undersökautredarenböröverväganden mot-för sinaunderlagSom ett

medlemsländer.jämförbaralagstiftning i någrasvarande
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Redovisning uppdragetav m.m.

utredarensFör arbete gäller regeringens generella direktiv redovisaattom
de regionalpolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir. 1992:50,av

offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,att redovisa jäm-om attom
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisasamt attom
konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49. Utredningen bör först frågornaöverväga proviantering,om
taxfreeförsäljning och därmed sammanhängande frågor redovisasamt

Övrigaförslag i dessa delar den oktoberl 1998. delarsenast uppdragetav
skall redovisas den decemberl 1999.senast





SOU 1998:126 Bilaga2 137

Regler proviantering,om m.m.

Förordning 1994:1694 viss provianteringom m.m.

förordning§ I denna finns bestämmelser1 proviantering medom varor
inte gemenskapsvaror och med obeskattade för förbruk-ärsom varor

ning eller försäljning ombord på transportmedel. Förordningen inne-
håller bestämmelser begränsningar i det undantag från skatte-även om
plikt vid viss omsättning på fartyg luftfartygoch i kap.3som anges
30 mervärdesskattelagen§ 1994:200.c

denna förordning2 § I förstås med
gemenskapsvara:
dels i sin helhet framställts inom gemenskapens tullområ-vara som

de enligt villkoren i artikel 23 i förordning EEG 2913/92 dennr av
oktober inrättandet12 1992 tullkodex för gemenskapen ochom av en

inte innefattar importerats från länder eller territoriervaror som som
inte del tullområde,EG:utgör en av s

dels importerats från länder eller territorier inte utgörvara som som
del EG: tullområde och övergått till fri omsättning,en av s som
dels framställtshar inom EG: tullområde, antingenvara som s en-

dast enligt andra eller enligt första och andrasatsenav varor av varor
satsen,

tullområde:EG:s de områden i artikel i förordning3som anges
EEG 2913/92,nr

skatteområde:EG:s det område inom vilket gemenskapens be-
stämmelser viss skatt tillämpliga.ärom en

Proviantering3 § med obeskattade får skevaror
för förbrukning och försäljning vid till plats utanför EG:resa s

tullområde eller skatteområde i fallEG: där tillhandahållandet intes
omsättning i landet,utgör
för förbrukning ombord vid till utländsk inom tull-EG:ortresa s

område och skatteområde, ellerEG: s
för försäljningsådan undantagen från skatteplikt enligtärsom

kap. mervärdesskattelagen3 30 § 1994:200.c

Proviantering4 § med inte gemenskapsvaror får skeutgörvaror som
för förbrukning ombord i fall i 3 § och för försälj-l 2 samtsom avses
ning vid till plats utanför tullområde.EG:s sådan proviante-Förresa
ring gäller i övrigt vad gäller för proviantering med obeskattadesom
varor.
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skall inte medgesiändamål 3 § 2Proviantering för§5 avsessom
el-medföraskandärtillhandahållandenför passagerareavvaran

transportmedlet,frånbesättningler
nykterhetordning ochgodintealkoholvarorobeskattade omav

tillhandahållsvinspritdrycker ellerombord ellerupprätthålls pas-om
fyllt 18 år.intesagerare som

eller Fin-och DanmarkSverigeflyglinjer mellanochPå fartygs-6 §
mervärdes-styckettredjekap. 30 §enligt 3undantagetland skall c

och kon-choklad-starköl, ölendast1994:200skattelagen samtavse
och tobaksvaror.kosmetiskafektyrvaror, preparat

Danmarkochmellan Sverigeflyglinjerochfartygs-sådanaPå som
mervärdes-kap. §enligt 3 30undantagetskalltredje stycketi canges

och intestarkölspritdrycker, vin ellerinte1994:200skattelagen avse
eller 50eller cigarrercigarillerellercigaretter 10 to-20än grammer

baksvaror.
försäljninggällerstycketenligt andraInskränkningen

ellerBlekinge länSkåne ochhamn isvensktrafik mellanifartyg
ochimed Kalmarsöder till ochilänsgränsenfrånKalmar läni norr

ÖstersjönÖresund ellerellerviddansk hamn
och Köpen-eller Malmö-SturupMalmömellani trafikluftfartyg

hamn.
tillinorskafrånsvensk hamnmellan gränsenfartygslinjePå norr

med Risör iochhamn frånoch norsk västeri söderLysekiloch med
följerbegränsningarmotsvarandeskallisvenskatill östergränsen som

obeskattadeprovianteringförgällaandra stycket varor.avav
andra-fjärde styckenaibestämmelsernamedgeRegeringen kan att

fartygslinje.vissi frågaskall gällainte om

söderbelägnasvenska hamnar,trafik mellanipassagerarfartygPå§7
frånhamnardanskaFalsterbo fyrochKullens fyr samtomnorrom

undantagetskalli söderoch medtill KögeGilleleje ioch med en-norr
chok-endastmervärdesskattelagen 1994:200§ligt kap. 303 avsec

eller 50cigariller eller cigarrereller 10cigaretterladvaror och 20 gram
tobaksvaror.

provianteringfårstycketenligt förstai trafikpassagerarfartygTill
dryckersådanamedges endastenligtoch vin 3 § 2spritdrycker omav

ispritdrycker fårklockanföre 12. Avtillutskänksinte passagerarna
varjeförliter 000medföras högst 1trafik 5sådan en-passagerareper

dansktillLandskronasvensk hamnfrångårkel norr omresanomresa
000högst liter 1fall 25Vedbaek och ihamn annat passa-peromnorr

varje enkelför resa.gerare
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Proviantering med obeskattade alkoholdrycker8 § och tobaksvaror får
ske endast till

luftfartyg har högsta tillåtna startvikt överstigersom en som
kilogram destinerat700 och till utländsk flygplats5 för läm-är attsom

eller hämta eller last,na passagerare
fritidsfartyg bruttodräktighet inte understiger skall75vars som

avgå till utländsk hamn i land Danmark, Finland eller Norge,änannat
fartyg inte fiskefartyg och bruttodräktighetärannat ärsom vars

minst skall anlöpa utländsk hamn för75 lämna eller hämtaattsom pas-
eller last, eller skall företa kryssning i avlägsna far-sagerare som mer

turistfartyg.vatten som
hinder vad i första fårUtan stycket proviantering medsägsav som

obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror ske i enlighet medäven
särskilda bestämmelser till fartyg disponeras Försvarsmakten.som av

Proviantering obeskattade9 § från tullager eller skatteupplagav varor
skall inte medges omfattningi vad skäligt med hänsynstörre än ärsom
till och varaktighet det antal beräknasart samtresans personer som
kunna komma medfölja transportmedlet. Därvid skall beaktas deatt
begränsningar avseende omsättning fárdmedlet kan föreliggasom
och det förråd redan finns ombord dylikasom av varor.

10 § Proviantering från tullager eller skatteupplag får efterendast ske
medgivande från tullmyndighet. beslut tullmyndighetEtten av annan

Generaltullstyrelsen får överklagas till Generaltullstyrelsen.än
Generaltullstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

11 § Generaltullstyrelsen meddelar de föreskrifter erford-närmare som
för verkställigheten denna förordning.ras av

Nordisk provianteringsöverenskommelse

Överenskommelse angående proviantering passagerarfartyg i trafikav
mellan hamnar i Danmark, Finland, och SverigeNorge

Regeringen i Finland och tulladministrationema i Danmark, Norge
och Sverige det danska finansministeriet, det norska tolldirektoratet
och den svenska generaltullstyrelsen har,

i syfte förenkla tullkontrollen resandetrafiken medatt av passage-
rarfartyg i trafik mellan hamnar i sagda länder effektiviteten iutan att
tullkontrollen eftersättes, samt

för effektivt kunna kontrollera försäljningen och serveringenatt av
obeskattade passagerarfartyg,påvaror
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provianteringöverenskommelseträffat följande av passa-m.m.om
nordisk proviante-ovannämnda hamnarmellani trafikgerarfartyg

ringsöverenskommelse:

Artikel 1

medförståsöverenskommelsedennaI
för försäljningfartygombordtagandeproviantering: ett varorav

ombordvarandeservering till deeller passagerarna,
skatte-ombordtagandet tull-,vid ärbeskattade varor, somvaror:

för-försäljning tillvidregleravgiftsbelagda enligtoch somsamma
detförutsättes,härvidde inlastas,land därnordiska attbrukning i det

avkortningrestitution ellerutförsel åtnjutesmedsambandi varomas
statssubvention,och helleravgiftereller samttull, skatterav

nämnda.andraobeskattade än ovanvarorvaror:

Artikel 2

Överenskommelsen trafikutrikesipassagerarfartyg,gäller ute-som
ochundantagDanmark med Färöarnahamnar imellanslutande går av

MayenSvalbard och Janmed undantagFinland, NorgeGrönland, av
Sverige.och

3Artikel

försäljning tillförobeskattadeföljandemedfår skeProviantering varor
ombord,försäljningsställenliknandekiosker ellerfrånpassagerare

nämligen
resandetullfrihetsreglema förenligta rutter, somansessom

korta:
tobaksvaror samt

konfektyrer,ochchoklad
andrab på rutter:

volymprocent,högst 60alkoholhaltmedspritdrycker aven
vin,
öl,
tobaksvaror,
cigarrettpapper,

konfektyrvaror,choklad- och
toalettmedel.ochkosmetiskaparfymer, preparat

obeskattadeske medprovianteringfårtillserveringFör passagerare
och cigarrettpapper.tobaksvarormed undantag avvaror

beskattadeendast medskeprovianteringövrigt fårI varor.
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med spritdryckerProviantering på korta får icke ske i mindrerutter
flaskstorlekar 3/4 liter och på andra 3/8 liter.än rutter

4Artikel

får fartygförsäljning till provianteras med efterFör ettpassagerare
tullmyndighetens bedömande lämpligt lager obeskattadeav varor.

enskildaKvantitetema de varuslagen efter fartygets stor-av avpassas
lek, trafikområde och förseglingsmöjligheter. Vidare skall hänsyn tagas
till fartyget kort ellergår på pårutt rutt.om annan

andra korta får lagret spritdrycker, ochvin, ölFör än to-rutter av
baksvaror fyllas med kvantiteter, erhålles efterpå detattsom genom
den provianteringen befordrade antalet multiplice-senaste passagerare

maximala tullfrihetskvantiteten förmed den resande, bosatt iras euro-
peiskt land, med erforderliga avdrag med hänsyn till

uppnått den för tullfri införsel stadgade minimi-a passagerare, som
åldern,

b och berättigade till fullt obeskattatärtur- returpassagerare, som
inköp i båda riktningama,

på grund utlandsvistelsens korta varaktighetc passagerare, som av
berättigade till ovannämnda maximala tullfrihetskvantiteterär samt,

d icke alls eller icke fullt utnyttjar möjligheten tillutpassagerare, som
obeskattadeinköp av varor.

korta får lagret tobaksvaror fyllas med kvantiteter,För rutter av
efter denerhålles det provianteringen befordra-senasteattsom genom

multiplicerasde antalet med den maximala tullfri-passagerare
hetskvantiteten för inköpta korta med erforderligarutter,varor av-
drag med hänsyn till de under a, b och d nämnda passagerarna.

Storleken det i första stycket omnämnda lagret fastställesav av
tullmyndigheten i den hamn, där har sin utgångspunkt.rutten

Avdrag bestämmes för varje berörda länders tullmyndighe-rutt av
ter.

Proviantering med obeskattat cigarrettpapper får ske till myck-en
enhet, högst tilldelad kvantitet finskuren tobakmotsvararsom
cigarrettobak.

Proviantering med obeskattade choklad- och konfektyrvaror, par-
fymer, kosmetiska och toalettmedel obeskattadepreparat samt varor
för servering till får ske i efter tullmyndighetens bedö-passagerare en
mande lämplig omfattning.
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Artikel 5

flaskorspritdrycker och vin iFörsäljning till samt to-passagerare av
liknande för-från kiosk ellerskall skeoch cigarrettpapperbaksvaror

Försäljning till ombor-med servering.i sambandsäljningsställe och
danställda får ske.

får endasti föregående styckeförsäljningSådan avsesav varor som
fårdbiljettgällande ävenuppvisar förske till resansompassagerare,

vidmärktsklippts eller påvederbörligenfribiljett, sättannat om-som
märkasförsäljarenskall biljettenVid försäljningenbordgåendet. av

försäljningsdatumuppgift varuslag,medoch varaktigttydligt sätt om
före-särskilda omständigheterfårdriktning. Dåerfordras,och, såom

kontrollentullmyndigheter avtala,berörda ländersligger, attäger av
får skeförsäljningen sätt.annat

uppmärksammaombordanslagskall görasPassagerarna genom
omfattar.i de ländertullfrihetsreglergällande ruttensom

så,säljaren begränsasFörsäljningskvantitetema bör att passage-av
införaomfattar kande länder änicke i något rutten mersomavrarna

kvantitetema.fastställdatullfrihetsreglemade i

6Artikel

hu-gäller,obeskattadeproviantering medförvillkor attSåsom varor
i vanligupprätthålla trafikenskildavudsyftet med de är attturerna me-

fallet,detta ickeomständigheterna,ning. Framgår är t.ex.att omav
kan provian-huvudsyftet medombordsärskilda är turen,arrangemang

medges.obeskattadetering med varor

Artikel 7

sprit-obeskattadekvantiteterbeträffande deskall skeRedovisning
från kioskförsäljesoch cigarrettpappervin, tobaksvarordrycker, som

obe-kvantiteterfråga deförsäljningsställe iliknandeeller samt om
servering.förbrukas vidvinspritdrycker ochskattade som

liknandekiosk ochför försäljning isärskiltRedovisning skall ske
skallRedovisningen,servering.särskilt förförsäljningsställe och som

viddygn,leller,dygnavslutas gång änturen av-merom vararen per
antaletinnehålla uppgifterskallslutningen varje tur, passagerareomav

till dennaformulär enligt bilagorförasoch skallvarje enkelpå tur
överenskommelse.
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Artikel 8

Överträder fartyg bestämmelser i denna överenskommelse kan tilldel-
ningen obeskattade till fartyget, efter samråd mellan tullmyn-av varor
dighetema i de länder beröres nekas helt eller för vissrutten,som av
tid.

Artikel 9

Vid handläggning ärende, behandlas i denna överenskommelse,av som
skall samråd mellan tullmyndighetema i de länder berö-äga rum som

frågaden är.rutt,res av varom

Artikel 10

kontraherande förpliktar sig underrätta varandraDe parterna att om
etablering och ändring redan befintligarutter rutter samt attav nya av -
efter samråd beträffande de enskilda utväxla uppgifter röran-ruttema -
de passagerarantal och proviantmängder m.m.

Artikel 11

denna fristKontraherande överenskommelse medäger uppsägapart en
6 månader.av

Artikel 12

överenskommelseBestämmelserna i denna bör i möjligastörsta ut-
sträckning i fråga passagerarfartygtillämpas också anlöperom som
hamnar utanför Danmark, Finland, och SverigeNorge hamnar påsamt

Grönland, Svalbard ochFäröarna, Jan Mayen.

Artikel 13

Avvikelser från denna överenskommelse får såvida samtli-göras,
kontrahenter eniga därom.ärga

Artikel 14

Överenskommelsen träder i kraft den januari för Danmark,1 1969
och Sverige. Finlands del träder överenskommelsen i kraftNorge För

dagar från från finskt30 räknat den dag då håll meddelat de andraman
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uppfyllt konstitutio-Finlands regering dekontraherande parterna, att
åtgärder, ikraftträdandet förutsätter.nella som

i cirkulationsdirektivetVissa artiklar3

intresse för detta delbe-artiklarna endast de punkterI ärsom avanges
tänkande.

6Artikel

inträder släpps för kon-skattskyldighet för punktskatt när varan
i enlighetlagerbrister har registreratseller sådanasumtion när som

med punktskatt.artikel måste beläggasmed 14.3
konsumtion skallpunktskattepliktiga förFrisläppande ut-varorav

göras av:
avvikelse, från uppskovsreg-avvikelse, inklusive otillåtenvarjea

lema,
tillverkning, sådaninklusive otillåtenb all tillverkning, varorav

uppskovsreglema,förutom ramen
inteinförsel, sådanainförsel, inklusive otillåtenallc varor somav

uppskovsreglema.omfattas av

Artikel 7

för konsumtion iredan släpptspunktskattebelagdaDå varor som
med-kommersiella ändamål iförvaras förmedlemsstat annanenen

medlemsstat där förva-i denskall punktskattenlemsstat, tas ut varorna
ras.

därför, dåartikel skallpåverkar tillämpningen 6detUtan att av
artikelenligt definitionen i 6för konsumtionredan släpptsvaror som

används ilevereras till ellertill, avseddaantingen levereras är att en
självständignäringsidkare bedrivermedlemsstat somav enannan

punktskattenoffentligrättsligt regleratverksamhet eller tas utett organ,
i den andra medlemsstaten.

betalas denomständigheterna skall skattenBeroende på somav
avsedda för leverans,innehar deutför leveransen eller är avvaror som

användning i medlemsstatförden änemottar en annanvarornasom
eller näringsidkarenblivit för konsumtionden där de redan släppta av

eller det offentligrättsliga organet.
medlems-flyttas mellan olikai punkt 1De somavsesvaror som

deledsagardokumentåtföljasterritorier skall upptarettstaters somav
Led-i artikel 18.1.från den handlingväsentliga uppgifterna som avses



Bilaga 21998:126 145SOU

innehåll skall fastställas i överensstämmel-sagardokumentets form och
fastställs i artikel i detta direktiv.med det förfarande 24somse
näringsidkare eller det iden denFör organ som avsesperson,

punkt gäller följande:3
innan avsänds deklaration till skattemyn-skalla Han göravarorna en

destinationsmedlemsstaten och betalningdighetema i garantera av
punktskatten.

punktskatten i destinationsmedlemsstaten i enlighetb skall betalaHan
fastställts i denna medlemsstat.med det förfarande som

till varje kontroll det möjligt för desti-skall samtyckac Han görsom
nationsmedlemsstatens myndigheter förvissa sig attatt varornaom

mottagits och utgående punktskatt erlagts.faktiskt har att
erlagts i den första medlemsstat ipunktskattDen som som avses

enlighet med artikelpunkt skall återbetalas i 22.3.1
redan frisläppts för konsum-punktskattepliktigaNär varor som

flyttas till bestämmelseort ition i medlemsstat skall en sammaen
skall de åtföljasvia medlemsstats territoriummedlemsstat aven annan

lämplig skall väljas förenligt punkt ochledsagardokument 4 vägen
transporten.

i punkt skallde fall 7I som avses
deklaration till densänds iväg, lämnaavsändaren, innana envarorna

för punktskattekontrollen,skattemyndighet ansvararsom
före-mottagandet i enlighet med deb intygamottagaren av varorna

den skattemyndighet på bestämmelseortenskrifter givitssom av
för punktskattekontrollen,som ansvarar

samtycka till varje kontroll detavsändaren ochc görmottagaren som
skattemyndigheter förvissa sigmöjligt för deras respektive att om

tagitsverkligen har emot.att varorna
detpunktskattepliktiga ofta och regelbundet flyttas påOm varor

medlemsstaterna, bilaterala avtal,i punkt kan7sätt genomsom anges
avviker från punkterna ochtillåta förenklingar 7som

16Artikel

får näringsidkarehinder artikel 15.1Utan mottagaren varaav
för singodkänd lagerhavare. får inomställning Denneutan ramensom

punktskattebelagda från andra med-affärsverksamhet ta emot varor
förvarauppskov. får däremot varkenlemsstater enligt reglerna Hanom

eller avsända sådana varor.
i gemenskapsrätten f°ar med-vad föreskrivsMed förbehåll för som

för tillämpningen denna be-särskilda reglerlemsstater fastställa av
särskildapunktskattebelagda omfattasstämmelse på som av na-varor

förenliga med fördraget.distributionsreglertionella ärsom
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får hanNyssnämnda näringsidkare innan har mottagit varorna an-
sinsöka bli registrerad for punktskatt hos Skattemyndigheten iattom

medlemsstat.
med punktskatteregistrering skallnäringsidkareEn

betalning punktskatt de villkor fastställsa pågarantera av som av
i hans medlemsstat, det påverkar till-skattemyndighetema utan att

lämpningen artikel 15.4av
b föra bok varuleveranser,över

närhelst det begärs,c förete varorna
alla varulagerinventeringar.d samtycka till all övervakning och

punktskattdenna näringsidkare skallFör närtas uttyp varornaav
det förfarande fastställsmottagits och skall betalas i enlighet med som

varje medlemsstat.av

Artikel 17

godkända lager-skatterepresentant får den avsändandeEn utses av
etablerad i destinations-havaren. skatterepresentant måsteDenne vara

skattemyndighetema där. skall, imedlemsstaten och godkänd Hanav
lagerhavare och iställning godkändstället för mottagare utan somen

dennes ställe,
betalningen punktskatt på de villkor bestämsa garantera som avav

tillämp-skattemyndighetema i destinationsmedlemsstaten, utan att
påverkas,ningen artikel 15.4av

punktskatten i destinationsmedlemsstatenb betala när motta-varorna
förfarande fastställs destinations-gits i enlighet med det som av

medlemsstaterna,
skattemyndighetema ivaruleveranser och meddelaföra bokc över

destinationsmedlemsstatema levererats.vart varorna

Artikel 22

affärs-näringsidkare inom för dennesPå begäran av en ramen
tillämpliga fall punktskattebelagda harverksamhet kan i somvaror

i fråga for återbetalning punktskattsläppts för konsumtion komma av
den medlemsstat där de släpptes för kon-från skattemyndighetema i

i medlemsstaten.sumtion, då de inte avsedda förbrukas denär att
återbetalningMedlemsstaten får dock avslå sådan begäran omen
fast.uppfyller de kvar på korrekthet de läggerden inte somom

följande bestämmelser tilläm-Vid tillämpningen punkt skallav
pas:

avsändaren anhålla återbetalning frånavsänds måsteInnan omvarorna
bevisi sin medlemsstat och foretede behöriga myndigheterna att
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myndigheterna får dock inteerlagts. behörigapunktskatten har De
den grunden det dokument haråterbetalning enbart påvägra att som

denmyndigheter och intygarutfärdats attsom ursprung-sammaav
gjord inte företetts.betalningen blivitliga

skall ske ivaruförflyttningar under punktSådana över-asom avses
bestämmelserna i avdelning III.ensstämmelse med

behöriga myndigheterna i sin medlemsstatskall till deAvsändaren
veder-det dokument i punktreturexemplaretlämna avsesav som

åtföljasmåste antingenpåtecknat Dettabörligen mottagaren. avav
i kon-punktskatten kommer betalashandling intygar attattsomen

med följande uppgifter:sumtionslandet eller förses
iskattekontoret hos skattemyndighetematill det berördaadressen-

destinationsmedlemsstaten,
deklarationen till-skattekontors godkännandeför dettadatum av-

deklaration.hänvisningsnumret dennamedsammans
för konsumtion i medlems-släpptsPunktskattebelagda envaror som

eller identifieringsmär-den skattemärkeoch således bär statensstat
återbetalning punktskatt från den skat-i fråga förke kan komma av

identifieringsmärkena,ellerutfärda skattemärkenatemyndighet som
harhar konstaterat märkenaskattemyndigheterförutsatt dessa attatt

makulerats.
skyldigavsändarmedlemsstateni artikelde fall 7I äravsessom

punktskatten tidigareerlagda punktskatten endaståterbetala denatt om
förfarandei enlighet med detdestinationsmedlemsstatenhar erlagts i

fastställs i artikel 7.5.som
demedlemsstat skall bestämmaSkattemyndigheterna i varje

återbetalning de-övervakningsförfaranden gällermetoder och som
återbetalningenskall tillterritorium. Medlemsstaterna att avseras

verkligen har erlagts.inte överstiger det belopppunktskatt som

23Artikel

införtkommissionens förslag harTill dess rådet enhälligt på ge-
fårmed-furnering fartyg och luftfartygmenskapsbestämmelser om av

bestämmelser i dettabibehålla sina nationellalemsstatema ämne.

28Artikel

period slutar den junibestämmelser gäller för den 30Följande som
1999.
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Medlemsstaterna får skattebefria tillhandahållsvaror som av
skattefria butiker och medtas i det personliga bagaget resandesom av
vid flyg- eller sjöresa från medlemsstat tillen en annan.

dennaI bestämmelse används följande beteckningar i den betydelse
härsom anges

a skattefri butik: inrättning belägen inom flygplats eller hamnen som
uppfyller de villkor fastställts de behöriga myndigheternasom av
bl.a. i punkt i denna artikel,3

b resande till medlemsstat: innehar färd-en annan passagerare som en
handling för flyg eller sjöresa den omedelbara desti-attsom ange
nationen flygplats eller hamn i medlemsstat,är en en annan

flyg- ellerc gemenskapen:sjöresa inom med flyg eller till sjössresa
börjar inom medlemsstat och har den faktiska ankomstortensom en

i medlemsstat,en annan
tillhandahållsVaror ombord flygplan eller fartyg iettsom pas-

sagerartrafik inom gemenskapen skall behandlas på sättsamma som
tillhandahålls skattefria butiker.varor som av

Denna bestämmelse skall också tillämpas på tillhanda-varor som
hålls skattefria butiker belägna inom någon de två terrni-ärav som av
nalema för Kanaltunneln till med fårdhandlingar ärpassagerare som
giltiga för mellan de två terrninalema.resan
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