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Sammanfattning

Alkohollagen 1994:1738 tillkom under stark tidspress och tillvar
delar anpassning till destora krav följde Sveriges anslutningen som av

till EU. Mot denna bakgrund med hänsyn till kritik ochsamt
synpunkter framförts till regeringen från olika myndigheter,som
organisationer tillkallades den 12 1998 särskild utredarem.m. mars en
för vissa bestämmelseröver i alkohollagen.att uppdragetI ingickse
dessutom utarbeta förslag till lagstiftningatt för handeln medny
teknisk sprit och alkoholhaltiga Utredningen, har antagitpreparat. som

Alkoholutredningen, skullenamnet enligt direktiven redovisa
uppdraget den 30 juni 1999.senast

Mot bakgrund bl.a. EG-domstolens dom i Franzén-målet riktadeav
Europeiska kommissionen i formell underrättelse daterad den 5 majen
1998 kritik vissa villkor och krav i den svenska lagstiftningenmot som
gäller ansökan och innehav partihandelstillstånd. Kommissionenom av
kritiserade också kravet på inte får importeraatt restauranger
spritdrycker, vin och starköl ha både serveringstillstånd ochutan att ett

tillverknings- ellerett partihandelstillstånd. Dessutom kritiserades
avsaknaden möjlighet sända nämnda slag drycker gåvaattav av som
från EU-land tillett i Sverige.annat Med anledningmottagareen av
den formella underrättelsen utfärdade regeringen tilläggsdirektiv till
utredaren med förtur reglerna och villkorenatt kring denöverse om
yrkesmässiga importen nämnda drycker. Vidare skulle utredasav
frågan distansförsäljning sådana drycker till frånSverige andraom av

Ävenländer skulle tillåtas och hur den i så fall skulle hanteras. frågan
hur gåvoförsändelser sådana drycker från andra länder skulleom av

hanteras och eventuellt beskattas ingick i uppdraget. Med anledning av
tilläggsdirektiven har tiden för genomförandet utredningens övrigaav
uppdrag förlängts till den 31 december 1999.senast

Utgångspunkter och ledande principer

Sverige bedriver sedan lång tid tillbaka restriktiv alkoholpolitik fören
begränsa alkoholens skadeverkningar.att Bakom denna politik finns

insikten överkonsumtion och missbrukatt alkohol vårautgör ettav av
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mängd1990-talet harfolkhälsoproblem. delenUnderstora av ensenare
alkoholpolitikens område.olika förändringar Enskett i Sverige rörsom

ochtillverknings-alkohollag har kraft.i Import-,trätt export-,ny
växandepartihandelsmonopolen avvecklats. har fåtthar Sverige en

konkurrensutsatt statliga myndigheter har inrättatsalkoholnäring. Nya
tilloch överflyttning verksamheter och beslut har skett från staten av

områdenutveckling har inom mångakommun. Parallellt med denna en
liksomökad Bruket alkohol i Sverige, iinternationalisering skett. ärav

länder, del kulturrnönstret. Alla dessamånga andra europeiska en av
EU-medlemskapet har iförändringar och det svenskainte minst

alkoholpolitikenför svenskagrunden påverkat förutsättningarna den
och för alla aktörer alkoholområdet.inom

alkohol-länge präglat den svenskaSociala hänsyn har sedan
röd trådlagstiftningen och skyddet för ungdomen går genomsom en

skallalkoholdrycker till konsumentalkoholpolitiken. All försäljning av
förhindras.skötas sådant skador i möjligaste månpå sättett att

detaljhandelsmonopol kvarstår efter SverigesSystembolagets
medförenligttillträde EG-domstolen befunnitstill och harEU varaav

medelfri rörlighet för Sveriges viktigasteEG-rättens regler om varor.
detaljhandelsmonopoletför fortfarandebegränsa tillgängligheten äratt

delsoch det dock nödvändigtprispolitiken. situationenDen gör attnya
ochmed bibehålla detaljhandelsmonopoletsolika metoder försöka

för detdels söka metoderprisinstrumentets effektivitet, nya
alltframförförebyggande arbetet. Samhällets insatser behöver

ocksåhittills. måstesamordnas och bättreeffektiviseras Resursemaän
där det finns.behovetsatsas största

grundläggande element i SverigesSamtidigt försvararsom man
förutsättningarna har förändrats.alkoholpolitik måste inse attman

därPrioriteringar till de områden insatsernamåste störstgöras ger
uttalad politiskeffekt. Alla lika viktiga.restriktioner inte En strävanär

alkoholpolitiska medlen såhålla fast verkningsfullavid deär att mest
halänge sådana restriktioner bedömsde har effekt och bortta som

mindre alkoholpolitisk betydelse.
tillverknings-tyder avskaffandet import-,Inget på export-,att av

totalkonsumtionen Sverige.och partihandelsmonopolen påverkat ihar
sälja tillTillverkare, och partihandlare får endastimportörer
detta ledSystembolaget har serveringstillstånd.eller den Isom

förekommer kontakt med konsumenterna.i princip ingen
fyllerAlkoholpolitiska kontrollrestriktioner detta led därför knappasti

någon dubbelkontrollfunktion. medför många stycken onödigDe i en
förfrån och kostnadersamhällets sida administrationsamt

skäl funnit de särskildanäringsidkarna. Utredningen har dessa attav
partihandelstillstånden spiitdrycker, och starköl bör kunnaför vin nu
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kontroll isamhällets övrigasjälvfalletavskaffas. förutsätterDetta att
ochtullensskattemyndighetens,effektivt, dvs.detta led fungerar

ingripaoch avgifterskatterfor driva inpolisens verksamhet samtatt
detutredningens meningEnligtlagöverträdelser. äreventuellamot

kontrollenalkoholpolitiskatyngdpunkten denrimligt i rentatt mera
detaljhandel ochdvs.konsumenten,tydligt vid ledetläggs närmast

ungdomenskydd förbehovet ärockså därservering. Det är avsom
framträdande.särskilt

tillsyftarläggs framförslagdeframhållerUtredningen att nusom
svenskaför denmålsättningarnabibehållandemedatt av

EG-rättsligadehållbar lösning pååstadkommaalkoholpolitiken en
till.upphovregelsystemnuvarandedelar i vårtproblem vissa gersom

överväganden och förslag

kapitel Deredovisas iförslagöverväganden ochUtredningens
rubriker.under fyrasammanfattas här

starkölochspritdrycker,införselYrkesmässig vinav

denendaststarköl får bedrivasochspritdrycker, vinPartihandel med av
alkohollagenpartihandelstillstånd. Avtillståndhar meddelatssom

importera,partihandelstillståndframgår också rätt attatt ett ger
andratilltillståndetomfattasdryckersälja deochexportera att avsom

inköpstillståndserveringstillstånd ellerinnehavarepartihandlare, av
meddelasPartihandelstillstånddetaljhandelsmonopolet.tillsamt av

tillsynsavgifterochansöknings-Alkoholinspektionen, tar ut avsom
dagiAlkoholinspektionen krävstillstånd frånpartihandlama. Förutom

1994:1564lagenide kravuppfyllamåsteatt omangessomman
gemenskapsrättsligadepåsinlag bygger ialkoholskatt. Denna tur

februari 1992den 2512/EEG92/reglerna rådets direktivi omav
flyttninginnehav,ochpunktskattepliktigaförallmänna regler omvaror

cirkulationsdirektivet.s.k.detoch sådanaövervakning varor;av
starköl ivin ochspritdrycker,handeln medkommersiellaDen

handlingsutrymmeaktörsdär varje ärföljerSverige visst mönsterett
konsumentledet måsteslutligen nåstrikt reglerat. För att varorna

eller säljasserveringstillståndharantingen någon avsomserveras av
spritdrycker, vinsäljerpartihandlaredetaljhandelsmonopolet. Om en

medellerSystembolagetoch starköl till andra restaurangerän
ochåklagareskall beivrasbrottdettaserveringstillstånd är ett avsom

polismyndigheter.
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En eller företag vill bedriva yrkesmässig införselettperson som av
obeskattade alkoholvaror bestående spritdrycker, eller starkölvinav
måste godkännas både Alkoholinspektionen och skattemyndigheten.av

bådaI fallen sker viss prövning sökanden och, förekommadeien av
fall, lagerlokaler/skatteupplag gällerDetta också för den harm.m. som
serveringstillstånd och själv vill importera nämnda slagsom av
drycker. Ett partihandelstillstånd eller godkännandeett av
Skattemyndigheten kan återkallas Alkoholinspektionen respektiveav
skattemyndigheten. olika kontrollsystemen kanDe i viss mån samverka
och förstärka varandra, utredningen ifrågasätter dennamen om
dubblering kontrollsystem för partihandelsledet verkligen kanav
motiveras från strikt alkoholpolitisk synpunkt.

Utredningen föreslår de särskilda partihandelstillståndenatt
avskaffas och alkohollageni med koppling till begreppvissa iersätts en
lagen alkoholskatt. automatisk bedriva partihandelEn medrätt attom
och import av spritdrycker, och starköl införs därmed förvin dem

har godkänts Skattemyndigheten upplagshavare ellersom av som
registrerad enligt bestämmelserna i lagenvarumottagare om
alkoholskatt. Därutöver landets 8 700 medrestaurangerges ca
stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten rätt att
importera sådana drycker för denservering i rörelsen.egna

En förändring Systembolaget föreslås få självär att rätt attarman
ombesörja den s.k. privatimporten, dvs. spritdrycker, ochimportera vin
starköl från producenter inte har i Sverige i sambandrepresentantsom
med beställningar från privatkunder. Utredningen dock inte attanser
Systembolaget kan importrätt fullt med hänsyn till deutges egen
problem sådant kan medföra från främstett systemsom
konkurrensrättslig synpunkt. Bolaget måste alltså fortsättningsvisäven
inhandla sina alkoholvaror från någon enligt alkohollagen har rättsom

bedriva partihandel med spritdrycker, vin och starköl.att

Distansförsäüning

Med distansförsäljning enligt EG:s terminologi försändelse frånavses
land till land inom och försäljningenEU sker tillett ett annat att

privatperson för konsumtion. Distansförsäljning spiitdrycker, vinav
och starköl dagi tillåteninte i Sverige. Anledningen till dettaär är att
försäljning sådana drycker till privatperson för konsumtion endastav
får bedrivas Systembolaget och den har meddelatsav av som
serveringstillstånd. Någon form försäljning för konsumtion ärannan av
inte tillåten enligt svensk lag.
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tilldirektförsäljningUtredningen har ställt frågansig om en
detaljhandelsmonopolet,svenskamed detslutkonsument kan förenas
goda grunder kanmonopolet urholkas. Påavsikten med antasutan att

tillåtasskullespritdrycker, vin och starköldistansförsäljningatt om av
omfattande, bl.a.bli mycketkommer denna försäljning attatt genom

bearbetakommerdistansförsäljningföretag specialiserar sig på attsom
välmycketskulleförsäljningsformsvenska marknaden.den Denna

inköp påtillrealistiskt alternativutvecklas till blikunna ettatt
Systembolaget.

ålderskontroll,medbetydande svårigheterskulle skapaDetta
skullelandet Vidarepostorderförsäljning inomskatteuttag, en nym.m.

vidstarkölspritdrycker, ochvinkanal för legal försäljning öppnasav
servering. Dettadetaljhandelsmonopolet ochsidan restaurangemasav

detsiktalkoholpolitiska regleringen och pådenskulle undergräva göra
starktdetaljhandelsmonopolet, vilket Sverigesvårt upprätthållaatt

slagit vakt om.
spritdrycker, vindistansförsäljningdärförUtredningen att avanser

länder kan tillåtas.från andra inteoch starköl till Sverige

Gåvoförsändelser

frångåvoförsändelseeller starkölföra spritdrycker, vininAtt genom
framgåttredandag-Sverige iland till i ärmottagareett annat som -

formelladenharkommissionentillåtet. Europeiskainte genom
kommissionensSverige påunderrättelsen uppmärksammat attsyn

EU-land,gäller gåva frånmöjlighet, vaddenna avsaknad annatav
hinder för privat importettinnebär det föreliggeratt av

kvantitativåtgärd verkanalkoholdrycker, vilket motsvararär envarsen
följande i EG-ochartikeli 30importrestriktion den meningi avsessom

fördraget.
starköloch ispritdrycker, vininförselUtredningen föreslår att av

vadEndastunder vissa förutsättningar.gåvoförsändelse tillåtsform av
förasskall fågåvoförsändelsefaktiskt kaneller utgöraär anses ensom

form försändelse.in i sådanenav
avgörande förskallverkligaEftersom försändelses status varaen

kommaförsändelse kanuteslutastill införsel, kan det interätten att en
dengåvoförsändelsebedömas ärt.ex.trots attutgöraatt en

uteslutasheller kan detkvantitetsmässigt omfattande. Inte att en
någotförsändelse kan komma änannatatt enanses vara

kvantitetlitenfråga mycketgåvoförsändelse, det ärtrots att enom
alkoholdrycker.
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Bedömningen försändelses och ålderskontrollenstatus avav en
bör Tullverket inom den kontrollförmottagaren göras av ramen som

verket redan i dag. till införsel i form gåvoförsändelseRättengör av
skall endast gälla enstaka gåvoförsändelse från enskild underpersonen
yrkesmässig befordran enskildtill har fyllt år.20personen annan som

skall försändelsen förDessutom avsedd den enskilde mottagarensvara
eller dennes familjs personliga bruk.

Med yrkesmässig postbefordranbefordran eller befordran påavses
liknande transportföretag.annat sätt, t.ex. genom

Utredningen vägledande riktlinje för tullensattanser som en
bedömning borde kunna användas,försändelses såvittstatusav en

spritdrycker och kvantitetema liter spritdryck och litervin, tvåavser en
vin. För försändelser med starköl bör till liter starköl kunnatvå tjänatre

vägledning för vad kan enstakasom som presumeras vara en
gåvoförsändelse. helhetsbedömning måste dock alltidEn göras.

Illegal alkoholhantering

allmänEn uppfattning i Sverige den storskaliga tillverkningenär att av
hembränd sprit och den omfattande smugglingen allvarligtär ett
samhällsproblem. Försäljningen dessa illegala näring åtav varor ger en
organiserad brottslighet, förser billigi led ungdomar mednästasom
sprit. Samtidigt kopplingen mellan denna välorganiseradeintesynes

brottslighet och det lilla" köpet framstå tillräckligtgrova egna som
tydligt för direktmotivera avståndstagande.att ett

Så länge alkoholskatten betydligt högre flerai Sverige iär änsom
andra EU-länder också räkna med många kommermåste vi att personer

försöka föra spritdrycker, och starköl tillin vin Sverigeatt attutan
betala svensk alkoholskatt. Utredningen föreslår nämnts attsom ovan
den ochsärskilda tillståndsplikten för yrkesmässig import av
partihandel med spritdrycker, vin och starköl avskaffas och att
gåvoförsändelser med sådana drycker tillåts under förutsättningar.vissa
Denna sistnämnda möjlighet kan locka bedrivavissa attpersoner
distansförsäljning under täckmantel gåva. förbudEtt motav
distansförsäljning bör därför följas med någon form straffansvarupp av
för den bryter bestämmelserna.motsom

Utredningen, erinrar all försäljning utanför de lagligaattomsom
kanalerna redan straffbelagd, föreslår kriminalisering ocksåär en av
motsvarande förvärv. innebär uppsåtliga förvärvDetta sprit,att av
spritdrycker, vin och starköl från Systembolaget eller denänannan som
har dryckerna fortsättningeni kan medföra straffansvar.rätt att servera
Förbudet träffar inte bara förvärv hembränd och förvärvspritav genom
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dryckerlangnings.k.förvärvdistansiörsäljning ävenutan avgenom
sprit.tekniskförvärvolovligaSystembolagetpåinköpts samt avsom
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Författningsförslag

iändringlagFörslag till1 om

81994: 173alkohollagen

1994:1738alkohollagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
kap.kap. 6och 5-8 §§, 15kap. l-3dels kap. 43 7att

§och kap. 8kap. 128 §kap. 2 lOoch 18 9kap. l-35 7 a
ande lydelse,skall ha följ

lydelse,följandeskall ha§före kap. l7rubrikendels närmastatt
ochparagrafer, kap. 22 §7införas tvålagen skalldels det iatt nya

rubrikkap. §22före den 7kap. 710 närmastsamt aven nynyaa
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
§7

år ellerunder 20eller Denunderårig ärDen är somsom
kap.enligt llförvaltareharkap.förvaltare enligt 11har somsom

får inteföräldrabalken§7får inteföräldrabalken§7
försäljningbedrivaförsäljningbedriva avav

alkoholdrycker.alkoholdrycker.

4 kap.
§1

spritdrycker,medPartihandelspritdrycker,Partihandel med
bedrivasstarköl fårellervinfår bedrivasstarkölellervin

godkäntsharendast denmeddelatsharendast den somavsomav
ellerupplagshavarepartihandelstillstånd.tillstånd som

tillverkningstillstånd registrerats varumottagareharDen somsom
enligtavseende sådanaellerspritdrycker, vin varoravsersom
lagenrespektive 12 §§ha 9starköl skall anses

alkoholskatt.1994:1564frågapartihandelstillstånd i omom
vad iUtövermotsvarande angessomvaror.

partihandelfårstycketförsta
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med Spritdrycker, ochvin
starköl bedrivas av
detaljhandelsbolaget enligheti
med vad kap.5i 1 §som anges
tredje stycket.

Spritdrycker, vin och starköl Spritdrycker, vin och starköl
får föras in till landet endast får föras in till landet endastav av
den har tillverknings- eller den enligt första1 § stycketsom som
partihandelstillstånd avseende berättigadär bedrivaatt
sådana partihandel med sådanavaror. varor,

detaljhandelsbolaget, för attav
kunna fullgöra den skyldighet

kap.5i 5 ochsom anges av
den har serveringstillståndsom
för till allmänhetenservering av
sådana året runt.varor

Utöver vad förstai stycket får spritdrycker, vin ochsom anges
starköl föras in

den har till tullfrihet enligträtt 4 § lagen 1994:1547av som om
tullfrihet m.m.,

resande har fyllt 20 år eller utför arbete påav som person, som
transportmedel och har uppnått nämnda ålder, för elleregetsom
familjens bruk eller gåva till närstående för dennes eller dennessom
familj personliga bruk,s

proviant fartygpå eller luftfartyg enligt särskildasom
bestämmelser,

4. enskild eller i enskild eller iav en person av en person
yrkesmässig befordran för yrkesmässig befordran fören en
enskild har fyllt 20 år enskild har fyllt 20person som person som
och flyttar till Sverige, år och flyttar till Sverige,som om som
dryckerna avsedda för dennesär dryckerna avsedda förärom
eller dennes familjs personliga dennes eller dennes familjs
bruk, och personliga bruk,

enskild eller i enskild eller iav en person av en person
yrkesmässig befordran för yrkesmässig befordran fören en
enskild har fyllt 20 år enskild har fyllt 20person som person som
och har förvärvat dryckerna år och har förvärvatsom som

eller dryckernatestamente, ellergenom arv om genom arv
dryckerna avsedda förär dennes dryckernatestamente, ärom

Senaste lydelse 1998:511
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denneselleravsedda för dennesfamiljs .personligaeller dennes
ochbrukfamiljs personligabruk.

enstakasom
yrkes-undergåvoförsändelse

frånbefordranmässig en
tillenskild annanenperson

jjzllt 20harenskild somperson,
föravseddadryckernaår, ärom

familjsdennesellerdennes
bruk.personliga

påproviantmedförsstarkölochSpritdrycker, vin somsom
utsträckningin i denfår förasinternationell trafik,jämvägståg i som

landet.färd inomunder tågetsför serveringkrävs passagerareav

3 §
berättigadEndast denhar ärdenEndast somsom

fårpartihandelbedrivaellertillverknings- parti- att
vinspritdrycker,förfogaförfoga överhandelstillstånd får över

istarköl påellerstarköl på sättellerspritdrycker, vin avsessom
tullagenstycketförsta§stycket 7första§i 7sätt avsessom

fårSådana1995:1550.Sådana1995:1550.tullagen varor
den ärändenfår än somannanavsomannanvaror av

bedrivaberättigadellertillverknings- atthar
intemedpartihandelförpartihandelstillstånd varornavarorna

tullagerpå änförvarastullager annatpåförvaras äninte annat
förhar inrättatssådantförhar inrättatssådant somsom

IproviantförvaringIproviantförvaring m.m.avm.m.av
1973:980lagengällerövrigt1973:980gäller lagenövrigt om

ochförvaringochförvaring transport,transport, om
införselregleradeförstöringinförselregleradeförstöring avav

m.m.varor,m.m.varor,

§5
berättigad attDenberättigad ärattDen är somsom

säljafårpartihandelbedrivasäljapartihandel fårbedriva
detaljhandelsbolaget,tilldetaljhandelsbolaget,till varornavarorna

berättigadtill atttillverknings- ärhartill den annan somsom
medpartihandelbedrivaförpartihandelstillståndeller

till denochmotsvarandedenoch tillmotsvarande varorvaror
meddelatsharmeddelatshar somsom

sådanaserveringstillstånd försådanaförserveringstillstånd
berättigadDenfår är attTillståndshavaren somvaror.varor.

ocksåfårpartihandelbedrivaellerockså exportera varorna
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sälja dem till den fått sådant eller säljaexporterasom varorna
särskilt tillstånd till inköp dem till den fått sådantav som

i 4 särskilt tillståndvarorna till inköpsom avses av
i 4varorna som avses

Endast den berättigad bedrivaär partihandel fåratt omförpackasom
eller butelj era varorna.

Överlåts Överlåtsrörelse vari ingår rörelse vari ingår
verksamhet verksamhetärsom ärsom
tillståndspliktig enligt denna lag, tillståndspliktig enligt denna lag,
får överlåtaren sälja sitt lager får överlåtaren sälja sitt lagerav av
spritdrycker, vin eller starköl till spritdrycker, vin eller starköl till

efterträdare,sin denne har sin efterträdare, denne harom om
beviljats tillstånd gäller för beviljats tillstånd gäller försom som
verksamheten. verksamheten eller, frågai om

Konkursbo eller dödsbo får partihandel, berättigadär att
hinder bestämmelsernautan i bedriva verksamheten.av

denna lag sälja spritdrycker, vin Konkursbo eller dödsbo får
eller starköl till den har hinder bestämmelsernautan isom av
tillverknings- eller dennaparti- lag sälja spritdrycker, vin
handelstillstånd för sådana eller starköl till den ärsom
drycker eller till detalj- berättigad bedrivaatt
handelsbolaget. Motsvarande partihandel med sådana drycker
gäller då tillståndspliktig eller till detaljhandelsbolaget.en
verksamhet måste avvecklas till Motsvarande gäller då en
följd tillståndet tillståndspliktigatt verksamhetav av
återkallats eller andra måsteatt avvecklas till följd av av
tvingande skäl föreligger. tillståndet elleratt rätten att

bedriva verksamheten återkallats
eller andra tvingande skälatt
föreligger.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar
frågaiäven öl.om

Vid partihandel med spritdrycker, vin och starköl säljaren skyldigär
förvissa sigatt köparen har återförsäljaatt rätt eller köpa inattom

varan.
Vid partihandelsställevarje

skall, innehavaren inte ärom
enskild själv förestårperson som
verksamheten, finnas fören
uppgiften lämplig harperson som
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tillsyn försäljningenöver
föreståndare.

8 §
spritdrycker, vinpartihandel medbedrivaberättigadDen är attsom

underskerdistributionenforeller starköl att varornaavansvarar
anlitasutomståendenågonocksågällerbetryggande former. Detta om

distributionen.för
illståndshavareT isom avses

låterstycket ochförsta som
därimportera angesvaror som

från och medhar att varorna
motsvarandelandetkommit iin

dem.för distributionen avansvar
föreskrifterNärmare om

spritdrycker,distribution vinav
meddelasstarköloch av

eftereller,regeringen
bemyndigande,regeringens

Alkoholinspektionen.

5 kap.
1 §

finnasskall detstarkölochspritdrycker, vinmeddetaljhandelFör
detaljhandelsbolaget,aktiebolagbildatändamåletsärskilt för somett

äger.staten
får inteDetaljhandelsbolagetfår inteDetaljhandelsbolaget
dryckertillverkaellereller exporteraimportera, exportera
stycket.förstaiitillverka drycker angessomsom anges

fårDetaljhandelsbolagetstycket.första
dryckersådanafår,Detaljhandelsbolaget importeraom

fullgöraför kunnaendastpartihandelstillstånd,hardet att
5skyldighet identill dembedriva försäljning angessomsom

fårDetaljhandelsbolaget inteserveringstillstånd.har
partihandelbedriva änannan

hardemförsäljning till som
serveringstillstånd.

driftochverksamhetdetaljhandelsbolagets samtBestämmelser om
avtalskall in isidafrånsärskild kontroll etttasstatens somom

bolaget.ochmellanupprättas staten
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6 kap.
5 §

Den har Den harsom som
serveringstillstånd får köpa serveringstillstånd får köpa
spritdrycker, vin och starköl spritdrycker, vin och starkölsom
behövs för rörelsen endast behövs för rörelsen endastav som
någon har någon berättigadärsom attav som
partihandelstillstånd för bedriva partihandel medvaran. varan

eller detaljhandelsbolaget.av
Av kap.4 2 första§ stycket
följer den haratt som
serveringstillstånd för servering
till allmänheten sådanaav varor
året själv får föra inrunt
drycker behövs försom
rörelsen.

7 kap.

illverkningstillstånd,T Tillverkningstillstånrl, tillrätt
partihandelstillstånd och partihandel och inköpstillstånd
inköpstillstånd

1 §
Tillverkningstillstånd, Tillverkningstillstånd och

partihandelstillstånd och inköpstillstånd får meddelas
inköpstillstånd får meddelas endast den visar hanattsom
endast den visar han med med hänsyn till sinaatt personligasom
hänsyn till sina personliga och och ekonomiska förhållanden
ekonomiska förhållanden och och omständigheterna i övrigt är
omständigheterna i övrigt lämpligär verksamheten.utövaatt
lämplig verksamheten. Sökandenatt utöva skall också visa att
Sökanden skall också visa han han har tillfredsställandeatt
har tillfredsställande lagringsmöjligheter.
lagringsmöjligheter.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn till sökandentas om
laglydig ochär benägen fullgöra sina skyldigheter det allmänna.att mot
Tillståndsmyndigheten får det finns särskilda skäl begränsaom

tillståndets giltighet till viss tid. Myndigheten får också meddela de
villkor behövs, i samband med beslutet tillstånd ellersom om senare
under tillståndstiden.

Bestämmelser vilkaom
förutsättningar skallsom vara
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uppfyllda grunda tillför rättatt
kap. §partihandel enligt 14

första finns lagenstycket i
1994:1564 alkoholskatt.om

kanTillverkningstillstånd kan gälla Tillverkningstillstånd
sprit, spritdrycker, starköl gälla sprit, spritdrycker, vin,vin,

elleroch öl eller eller flera starköl och öl elleravse en av avse en
Partihandelstillstånd flera dessadessa varor.varor. av

gällaoch inköpstillstånd gälla Inköpstillstånd kankan
starkölspritdrycker, och starköl eller spritdrycker, vin ochvin

dessaeller dessa drycker. eller eller tvåtvå avavse en av avse en
förstadrycker. kap. §Av 14

följer tillstycket rättenatt
denendastpartihandel avser

omfattasdryck avsom
godkännandet upplags-som

ellerhavare registreringen som
bestäm-enligtvarumottagare

1994:1564melserna lageni
alkoholskatt.om

ochTillverkningstillståndTillverknings-, partihandels-
inköpstillstånd meddelasoch inköpstillstând meddelas avav
Alkoholinspektionen. AnsökanAlkoholinspektionen. Ansökan

skalltillståndtillstånd skall görasgöras omom
eller,skriftligen. Regeringenskriftligen. eller, efterRegeringen

bemyndigande,efter regeringensregeringens bemyndigande,
meddelarAlkoholinspektionenAlkoholinspektionen meddelar

föreskrifter vilkenföreskrifter vilkennärmare närmare omom
skallsökandenutredningutredning sökanden skall gesomsom ge

m. in.

l8§
skallAlkoholinspektionen Alkoholinspektionenskall

tillverkningstillståndåterkallaåterkalla tillverknings-,
eller inköpstillståndpartihandels- eller inköpstillstånd om

tillståndet längreinteom
tillståndet utnyttjas,inte längre

tillståndshavaren inteutnyttjas,
tillståndet gällandetillståndshavaren följer följer de förinte
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de för tillståndet gällande bestämmelserna denna lag elleri
bestämmelserna i denna lag eller förskrifter eller villkor
förslcrifter eller villkor meddelade meddelade med stöd dennaav
med stöd denna lag, eller lag, ellerav

de förutsättningar de förutsättningarsom som
gäller för meddelande gäller för meddelandeav av
tillståndet längre.inte föreligger. tillståndet längre föreligger.inte

Bestämmelser åter-om
kallelse medför förlustsom av

till partihandel enligträtten
kap. första1 § stycket finns4 i

lagen 1994:1564 om
alkoholskatt.

Underrättelseslcyldighet m.m.

22 §
kommun fattatEn beslutsom

ärende enligt denna lagi skall
tillställa Alkoholinspektionen

berörd länsstyrelse ochsamt
polismyndighet kopiaen av
beslutet. Avser beslutet tillstånd
för till allmänhetenservering
året skall kopiarunt en av
beslutet också tillställas
Tullverket och beskattnings-
myndigheten Skatte-
myndigheten Gävle.i

kommun utfärdaEn skall
bevis tillståndom som
kommunen har meddelat.

efterRegeringen eller,
bemyndigande,regeringens

Alkoholinspektionen meddelar
föreskrifter vilkanärmare om

uppgifter sådant bevis skallett
innehålla.
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9 kap.
2 §

Alkoholinspektionens kommunensoch beslut får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Det överklagade beslutet får inte ändras

den beslutande myndigheten har lämnats tillfälle sig.utan att att yttra
Alkoholinspektionen respektive kommunen får överklaga

domstolens beslut.
Bestämmelser över-om

klagande beskattnings-av
myndighetens beslut finns 35 §i
lagen 1 994: 564 om
alkoholskatt.

10 kap.
§7 a

förvärvar ellerDen spritsom
spritdryck uppenbarligen ärsom
olovligen tillverkad döms till
böter eller fängelse högsti sex
månader. Motsvarande gäller
den utan attsom, vara
berättigad till försäljning eller
yrkesmässigt inköp enligt denna
lag, köp eller bytegenom
förvärvar ellerspritdryck, vin

frånstarköl någon inte ärsom
berättigad bedrivaatt

härdetaljhandel med ivaran
landet eller uppenbart intesom

berättigad bedrivaär att
servering av varan.

8 §
Är Ärgärning gärning i 2i 2som som avsesavses

och 4-7 ringa och ringa4-7att att somanse som a anse
skall inte dömas till straff. skall dömas straff.inte till

12 kap.
8 §a

Tullmyndighet får ha Tullmyndighet och be-
terminalåtkomst till uppgifter skattningsmyndigheten Skatte-om
tillverknings- fåroch myndigheten Gävle haparti- i
handelstillstånd. tenninalåtkomst till uppgifter
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ochtillverknings-om
serveringstillstånd.

lag kraft den juliDenna träder i 1 1999.
Partihandelstillstånd före ikraftträdandet har meddelatssom

den förstai kap. § stycket, skall i motsvarande4 1änannan som avses
omfattning gälla till partihandel enligt denna lag, dock längsträttsom
till utgången år 1999.av

Uppkommer fråga administrativt ingripande denmot somom
i tillämpas kap. dess tidigare lydelse.2 18 § i7avses

4. Ansökningar partihandelstillstånd kommit in till Alkohol-somom
inspektionen slutligt vid ikraftträdandetoch har skallinte prövatssom
överlämnas för handläggning hos beskattningsmyndigheten
Skattemyndigheten i Gävle.
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2 Förslag lagtill ändring i lagenom

1961 181 försäljning teknisk: om av

sprit m.m.

Härigenom föreskrivs det i lagen 1961:181 försäljningatt om av
teknisk sprit skall införas paragraf, följande10m.m. en ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 a
olovligen förvärvarDen som

teknisk döms påföljdtillsprit som
kap. alkohollagen10 §7ianges a

Är1994:1738. gärningen att
dömasskallringa inteanse som

till straff

lagDenna träder i kraft den juli1 1999.

Tidigare 10 § upphävd SFS 1996:1158a genom
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3 Förslag lagtill ändring i lagenom

1998 506 punktskattekontroll: om av

alkoholvaror,transporter m.m. av

tobaksvaror och mineralolj eprodukter

Härigenom föreskrivs kap. 16 § och kap. lagen2 3 1 §att
1998:506 punktskattekontroll transporterom av avm.m.
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
16 §

alkohol- eller tobaksvara fårEn inte lämnas det sannoliktärut om
avsedd bjudas till försäljning ochi Sverigeäratt att utvaran

den anspråk denpå anspråk pågör görsom en som en
alkoholvara har alkoholvara berättigadinte inte är att
tillverknings- eller bedriva partihandel enligtparti-
handelstillstånd enligt alkohollagen 1994:1738 eller
alkohollagen 1994:1738 eller har föreskrivet tillstånd förinte
föreskrivet tillstånd för försäljning enligt lagen
försäljning försäljningenligt lagen 1961:181 avom
1961:181 tekniskförsäljning sprit för iom m.m. varanav
teknisk for fråga, ellersprit im.m. varan
fråga, eller

tilldet uppenbart tobaksvara avsedd bjudasär är att utatt en
försäljning eller lageni strid med tobakslagen 1993:581 4 §ll §
1994:1563 tobaksskatt.om

Även Ävenförsta första stycket intestycket inte ärom om
tillämpligt alkoholvarafår alkoholvara tillämpligt får inteär

och tobaksvara lämnas lämnas till den saknarinte rättut ut som
till den enligtunder år vad föra20 inär attsom varan

alkoholvara alkohollagenoch under bestämmelserna18 iavser
år vad lagentobaksvara. 19941 738 elleravser

1961:181 försäljningom av
teknisk tobaksvaraochsprit m.m.,

lämnas till deninte ärut som
under år.18
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3 kap.
§1

postförsändelser,tullmyndighetEn får undersöka såsom paket och
brev, för kontrollera de innehåller alkohol-att eller tobaksvaror.om

Sådana försändelser får det finns anledningöppnas att anta attom
de innehåller sådana förstai stycketnämns de finnssamtvaror som om
hos tullmyndigheten eller på utväxlingspostkontoret.

Om försändelse innehåller förtroligt meddelande skall dettaetten
omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.

Har försändelse skall och, detöppnats möjligt,mottagaren ären om
avsändaren underrättas så möjligt.snart som

Om Ommottagaren mottagarenav en av en
alkoholvara påträffas i alkoholvara påträffas isom en som en
postförsändelse inte har postförsändelse inte berättigadär
partihandels- eller tillverknings- bedriva partihandel enligtatt
tillstånd enligt bestämmelserna alkohollagen 1994:1738,i eller, i

kap.4 2 § alkohollagen fråga gåva, inte fyllt år,20om
1994:1738, eller jfvllt skall20inte sändas åter tillvaran
år, skall sändas åter till avsändaren. Detsamma gällervaran om
avsändaren. Detsamma gäller försändelsen innehåller en

försändelsen innehåller tobaksvara ochom mottagaren ären
tobaksvara och under 18 år. Om avsändarenmottagaren är är
under år.18 Om avsändaren okänd, eller detär om annanav
okänd, eller det anledning inte finns möjlighet attom av annan
anledning inte finns möjlighet återsända skall denna tasvaran,

återsända skall denna hand.att varan, om
hand.tas om

lagDenna träder i kraft den julil 1999.
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1 Uppdraget

Direktiven1 1
.

för tilläggsdirektiv 1998:52Nedan lämnas redogörelse dels somen
direktivfrämst grundar sig på, delsdenna del utredningsuppdragetav
kommitdelar tilläggsdirektiven1998:19 utredningen i vissa genomsom

de tvåRedogörelsen förha beakta redan inför delbetänkandet.att att
direktiven sker kronologisk ordning.i

EG-domstolensFranzén-måletdirektiv Omnämnda s.k.i dessaDet
Franzén, REGC-185/95, åklagaren Harryförhandsavgörande i mål mot

bilagakapitelredovisas i1997, I-5909 ävennärmare ses.

Direktiv 1998:191.1.1

rubricerade direktiv bilaga 1särskilda har enligtDen utredaren att se
dels lagenalkohollagen 1994:1738,bestämmelser delsvissa iöver

vidareUtredaren har1961:181 försäljning teknisk sprit m.m.om av
ochspritför handeln med tekniskutarbeta förslag till lagstiftningatt ny

alkoholhaltiga preparat.
områdenlagstiftningen på deuppdraget kartlägga hurI ingår att som

erfarenheternaoch huruvidaomfattas utredningsuppdraget tillämpasav
tilläggförtydliganden ellerfrån tillämpningen ändringar,visar att

behövs på särskilda punkter.
bl.a. följ ande.Som bakgrund anförs i direktiven

Alkohollagen

träddetill den januariI samband med Sveriges anslutning EU l 1995 en
bl.a.på alkoholområdet innebaromfattande lagrefonn i krañ. Reformen

partihandeltillverkning, ochmonopolen för importatt export, av
alkoholdrycker alkoholpolitiskt motiveratförsvann och ersattes ettav

inrättades.tillståndssystem. myndighet, Alkoholinspektionen,En ny
1977:292Den alkohollagen 1994:1738, lagenersatte omnya som

medtillverkning och lagen 1977:293 handeldrycker,av m.m. om
drycker, genomgripande förändringarinnebar i övrigt vissaäven av
reglerna vad avsåg reglerna förför alkoholhantering, bl.a.
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Även materiellainnehöll omfattandeserveringstillstånd. reformenom
frångå de riktlinjeravsågsoch organisatoriska förändringar inte att som

års1977hade antagitriksdagen under bred enighet genom
alkoholområdet ialkoholpolitiska beslut, bl.a. lagstiftningen ettatt

begränsa detperspektiv skall syfta tillsocial- hälsopolitisktoch att
skyddaalkoholens tillgänglighetochprivata vinstintresset samt att

ungdomen.

"Franzénmålet"EG-domstolens dom i

LandskronadärFranzén,målet C-l89/95, åklagaren HarryI mot
EG-domstolenprövadeförhandsavgörande,begärttingsrätt

och funktionssättdetaljhandelsmonopolet dessbestämmelserna motom
Romfördraget.artikel 37 i

utgjorde hinder förartikel intedomstolen fast 37Sålunda slog att
detaljhandelsmonopolstatligtbestämmelsersådana nationella ettom
avsågs begäranfimktionssätt ialkoholdrycker och dessför omsom

förhandsavgörande.
frågor Landskronaemellertid detolkadeEG-domstolen som

bestämmelserockså avsåg de nationelladeställt på dettingsrätt sätt att
ändåmonopolets fimktionssätt,regleradedirektde inteäven omsom,

påverkade detta.

hinder foroch utgjordeartiklarna 30 36Således domstolenfann att
alkoholdryckerimporteranationella bestämmelser varigenom rätten att

partihandelstillstånd påellerförbehållen med tillverknings-aktörervar
lagstiftningen.den svenskavillkor föreskrevs isådana som

s.k. Franzén-EG-domstolen i detdomenanpassning till iSom en
sänka avgifternabeslutatoktober 1997målet har den 24regeringen att

frånpartihandelstillståndochtillståndsprövning för tillverknings-för
tillsynsavgiftemaSamtidigt sänkteskronor.kronor till 00025 000 2

ansökanföreskrifterAlkoholinspektionensmed 30 procent. omom
lagerhållning ochkringpartihandelstillstånd föreskrifternaliksom

dom.EG-domstolensresultatdistribution också förenklatshar avsom
delarvissa ihar uppmärksammattidigareEU-kommissionen, som

haralkoholdrycker,partihandel medfördet svenska systemet
anledning domen. Enåtgärderna medunderrättats de svenska avom

denmed domstolens domfråga förknippad ärnäraärannan som
direktirnporterareglerna kringnuvarande utformningen rätten attav
Franzén-måletockså utgångenberörts ialkoholdrycker. Finland avsom

har något annorlunda Sverige.här änsystemett
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Vad gäller direktivenuppdraget anförs i bl.a. följm.m.
Alkohollagen

från denUtredaren skall särskilt alkohollagen utgångspunktmedöverse
kritik från och andraoch de synpunkter framförts EG-domstolensom ---
och gäller frågan alkoholdrycker.importrättsom avom---

Utredaren erfarenheter från Finland ochbör i arbetet inhämta Norge om
hur frågor.där hanterar motsvarandeman

förhållande förpliktelserUtredaren skall också belysa regleringens till de
tillföljer anslutning till och förhållandet deSveriges EUsom av

skatterättsliga på området, bl.a. lagen 1994:1564författningama om
alkoholskatt. ocksåBehovet följdändringar lagstiftning skalliav annan
uppmärksammas.

samråda berörda myndigheter, statligaUtredaren skall med organisationer,
kommittéer arbetsgrupper Regeringskanslietoch utredare inomsamt som

på frågor till dennautreder eller arbetar med anknytersättannat som
utredning.

1.1.2 Direktiv 1998:52

Genom rubricerade direktiv bilaga 2 korn utredaren, som
inledningsvis få tilläggsuppdrag. detta har bl.a.I ingåttnämnts, att ett

utreda frågan gränsöverskridande kommersiella försändelseratt avom
spritdrycker, starköl till främst privatpersoner i Sverige, s.k.vin och

fall skalldistansfcirsäljning, skall tillåtas och hur denna försäljning i så
Även frånhanteras. frågan hur gåvoförsändelser sådana dryckeravom

andra länder eventuellt ingått iskall hanteras och beskattas har
uppdraget. del uppdraget liksom uppdragetDenna överatt seav
reglerna och villkoren den yrkesmässigakring importen avom
spritdrycker, tilloch starköl har utredaren haft redovisavin att
regeringen möjligt, dock den december övrigt31 1998. Isnarast senast
skall utredningsarbetet ha slutförts den december31 1999.senast

Vad gäller tilläggsuppdraget bakgrunden till detta,ochnärmare
anförs i direktiven följbl.a.

För svenskt vidkommande EG-domstolens beslut mycket viktigt urvar
folkhälsoperspektiv. alkoholområdet skall tillLagstiftningen syfta att
begränsa alkoholens tillgänglighet skydda ungdomen. Det ärsamt att
därför viktigt hitta det gäller gåvoförsändelser ochnärsystem,att ett
kommersiella försändelser alkoholdrycker från bl.a. EU-länder tillandraav
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aspekter, intealkoholpolitiskaockså till dessaSverige, hänsyntarsom
distansförsäljningFrågantillgänglighet.ålderskontroll ochminst avom

såden itillåtas och hurländer skallfrån andraalkoholdrycker till Sverige
skall därförUtredningenvidare.utredasmåste därförskall hanterasfall

alkoholdrycker kandistansförsäljningenoch hurutredamed förtur avom
alkoholpolitiskaocksåutifrånregelsystemetsvenskainordnas deti

aspekter.
måstesåÄven alkoholdryckergåvoförsändelserdet gällernär av

förskattefriheteventuellsådantpåinförseln regleras sätt attett en
alkoholinnehåll fårmedsända paketmissbrukas. Attgåvoförsändelser inte

undermarknadsföringpostorderförsäljning ellerutnyttjas förinte
utredasfråga med förturdennamåstegåva. Därförtäckrnantel ävenav

iEG-komrnissionen,bakgrundminstytterligare. inte attDetta mot enav
detriktat kritikmaj 1998,daterad den 5underrättelse mot attformell

sändaskanalkoholdryckermöjliggörintesvenska regelsystemet att som
formellai Sverige. DentillEU-landfrångåva mottagareett annat en

också bl.a.innehåller kritikfrån EG-komrnissionen mot attunderrättelsen
partihandelstillståndmåste haserveringstillståndhar ävenrestauranger som

verksamheten.denalkoholdrycker förkunna importeraför att egna
alkoholdryckeryrkesmässig importalkohollagenReglerna i avom

formelladirektiven. Denursprungligadeemellertid redanomfattas av
måsteutredningsuppdragetdeldennadockunderrättelsen ävengör att av

med förtur.behandlas
uppdragutredningensdelalltså denharSammanfattningsvis somav

förslag ilämnautreda ochbetänkande bestått iredovisas i detta att
ochvinspritdrycker,införselyrkesmässigdelsolika frågor rörande av
ochdistansförsäljningdryckersådanastarköl, dels införsel genomav

gåvoförsändelser.

Utredningsarbetetl

införskaffa ochuppgiftcentraldetUtredningen har attsett som
olikamöjligtkunskapsunderlagsammanställa så gottett omsom

utredningsuppdragetdenna delutredningen ifrågoraspekter de avav
till.haft ställningatt ta

bl.a.hoshar besök gjortskunskaperinhämtaFör att
GeneraltullstyrelsenRiksskatteverketAlkoholinspektionen, samt

ÄvenStockholm.tullmyndighetenför bl.a.träffats företrädarevarvid
ochmyndigheterkontakt medivaritandra har utredningenpå sätt

arbetatutredningende frågore.d. berörsorganisationer somavsom
vidnärvarandehar varitutredningenmed. Företrädare för ett av

partihandlare.kontrollbesök hosAlkoholinspektionens
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gemenskapsrättsligaVad med andra ländergäller kontakter och
institutioner följande. har Sverigeskan Som framgåttnämnas ovan

formell Europeiskaregering erhållit underrättelse frånen
för bl.a. denkommissionen beträffande det nationella regelsystemet

yrkesmässiga spritdrycker, starköl. kaninförseln och Detvinav
kontakt med Finlands regeringkommissionen varit inämnas ävenatt

Eftasmed anledning finländska regelsystemet vissa avseenden.det iav
norskaövervakningsmyndighet har haft kontakter med denESA

nyligen ägde iregeringen vissa frågor. Vidi möteett som rum
respektiveStockholm finländskamellan företrädare för den svenska,

närvarande.norska företrädare för utredningenregeringen, ävenvar
detUtredningen företrädare för denna besökthar vidare genom

Helsingfors, for bl.a.finländska Social- och hälsovårdsministeriet, att
inhämta information finländska regelsystemet. Eftersom dedetom
gemenskapsrättsliga betydelse för de frågoraspekterna är stor somav

beträffande ocksåutredningen haft lämna förslag har utredningenattnu
inhämtabesökt Bryssel, förEuropeiska kommissionen, att

forolika frågor kort redogörakommissionens synpunkter i samt
utredningens arbete m.m.

Vissa begrepp förekommer i1.3 som

betänkandet

finns kapitel anledning några deredan i detta förstaDet nämnaatt av
begrepp förekommer betänkandet.isom

andra sammanhang i dettaSom redan framgått används i än
alkoholdrycker samlingsbegreppbetänkande ibland begreppet ettsom

för begreppetspritdrycker, och starköl. bör uppmärksammasvin Det att
i alkohollagen dock omfattar, förutom de nämnda dryckesslagen, även
öl klass H. undvika missförstånd har eftersträvats iFör attatt
betänkandet möjliga räkna dryckesslag ii mån destörsta avsesupp som
det aktuella Vad gäller alkohollagens definitioner desammanhanget. av
olika dryckesslagen, lämnas redogörelse för dessa i kapitel 4.en

betänkandet införsel.I förekommer begreppet yrkesmässig I
författningstext sådanoch olika framställningar på området används för
införsel ibland stället begreppet eller kommersielli Attimport import.
genomgående använda yrkesmässig införsel kan därförbenämningen
knappast ändamålsenligt. bör dock uppmärksammas ordetDet attanses
import ofta, bl.a. Tullverkets förinom verksamhetsområde, reserveras

förs in till Sverige från tredje land, dvs. land inte ärvaror som som
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Europeiska införsel dåmedanEU, begreppetmedlem i unionen avser
U/EG-land.endastfrånkommersiell och sådan Eprivat annat
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2 Något ochEU EG-rättenom

Allmänt2.1 EUom

Sverige januari i Europeiska unionensedan den l 1995 medlemär
EU-

Samarbetet i grundas på fördrag mellan GenomEU suveräna stater.
fördragen ochhar medlemsstaterna överlåtit viss del sin makten av
sina beslutsbefogenheter gemenskaperna och dess institutioner.till

områden överstatlig karaktär ochSamarbetet har på vissa
ställe.institutionerna befogenhet fatta beslut medlemsstaternashar iatt

överlämnade återfinns den delDen makten inom unionen somav
samarbetet och frågordet traditionellt ekonomiskautgörs rör omav

b1.a. den med fri rörlighet förinre marknaden tjänstervaror, personer,
och kapital jordbruks-, konkurrens- och handelspolitik.samt
Samarbetet återfinns de gemenskaperna, dvs. Europeiskainom tre
gemenskapen EG, Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG och

ocksåEuropeiska atomenergigemenskapen Euratom. hörHit
Ekonomiska och EMU. del unionenunionen Dennamonetära av

vad kallas den första pelaren.utgör som numera
kallatGenom fördraget Europeiska unionen ävenom

Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget, trädde i kraft densom
1 november politikområden inom vilka samarbete1993, utvidgades de
sker. Till följd Inomhärav pelare inom EU.talar trenumeraman om

förstaden överstatligpelaren samarbetetnämnts,är, som nyss av
karaktär. Samarbetet grundfördragen; EG-i denna del regleras de treav
fördraget, EKSG-fördraget och Euratom-fördraget. den och denI andra
tredje pelaren mellanstatlig karaktär. Till andrasamarbetet denär av
pelaren GUSPhör den utrikes- och säkerhetspolitikengemensamma

tilloch den tredje rättsliga inrikespolitiska frågor.pelaren hör och De
enskilda sinmedlemsstaterna har alltså inte överlämnat någon del av
suveränitet till områden.EU inom dessa Beslut åtgärdom en gemensam
eller aktion inom områden omfattasde andra och tredje pelarensom av
skall fattas enhälligt.

Inom för första pelaren harden de femramen gemensamma
institutionerna, dvs. Europaparlamentet, rådEuropeiska unionens
tidigare Ministerrådet, Europeiska kommissionen tidigare EG-
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Förstainstansrättenvarunder finnsEG-domstolenkommissionen,
gemenskapensgenomföraför attansvaretRevisionsrätten,samt

grundfördragen.enlighet med deuppgifter i tre
Amsterdamfördragetundertecknadesoktober 1997Den 2 som

fördragen.grundläggandetill detilläggochändringarinnehåller
ochapril 1998den 29riksdagengodkändesAmsterdamfördraget av

halvåret 1999.förstakraft underkunna träda iväntas

nationellbetydelse idessochEG-rätten2.2

rättstillämpning
harrättsaktemaochfördragengrundläggandeGenom de egenen

nationellinteliknarDenEG-rätten.rättsordning skapats en-
ochtraditionell statsrättfrån bådesigskiljerråttsordning och

grunddrag.särskildamedutvecklatsharEG-rätteninternationell rätt.
nationellamedlemsstaternasmedintegreradsjälvständigDen är men

harrättsordningdennauttolkarehögsteI egenskaprättssystem. avav
tillämpning.principer för dessviktigautvecklatEG-domstolen

del denblivithar EG-rättenmedlemskap i EUMed Sveriges aven
rättsordningen.svenska

med deprimärrättenslag;fyraidelas inrättskällor kanEG-rättens
allaändringarinklusive samtfördragengrundläggande senare

antagitslagstiftningdendvs.sekundärrätten,anslutningsfördrag, som
avtalinternationelladirektiv,ochförordningarinstitutionerna, t.ex.av

praxis.EG-domstolensingåtts gemenskapen samtsom av
direktkallasvadharförordningamaliksomGrundfördragen som

automatisktreglernatillämplighetMed direkt atttillämplighet. menas
skallsådanaochrättsordningennationelladel denblir somen av

effekt.direkthaocksåregler kanEG-rättsligatillämpas denna.inom
såocksåreglertillämpliga ärdirektDärmed åsyftas sådana som

rättigheterförstödenskildaåberopasutformade de kan somatt somav
tillerkänts dem.

Vertikalhorisontell.ellervertikalantingenDirekt effekt kan vara
dentillrättigheterkanbestämmelsedirekt effekt innebär att geen

myndigheter.nationellaåberopakanenskilde denne motsom
iåberopaskanrättigheternainnebärdirekt effektHorisontell att

enskilda.förhållande till andra
gemenskapensrättsakterfemfinns huvudsakligenDet typer somav

Dessakankommissionen, ärrådet ochfallde flesta anta.institutioner, i
artikelyttrandenochrekommendationerbeslut,förordningar, direktiv,

i EG-fördraget.189
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bindandedelarallagiltighet. tillDenEn förordning har allmän är
innebärartikel. Dettamedlemsstat sammaoch direkt tillämplig varjei

bestämmelser itillämpa samtligaalla medlemsstater måsteatt en
deni kraft, vilketförordning. förordning attSå görträttsnart genomen

EGT,officiella tidninggemenskapernasEuropeiskaha publicerats i
nationellamedlemsstaternasblir automatiskt delden rättssystem.aven

tillämpningenutesluter denkraftförordning väl iNär trätt aven
förordningen. Enförenlig medlagstiftning intenationell ärsom

för medlemsstaternaoch skyldigheterrättigheterförordning skapar
effekt ochdirekthar alltsåenskilda. Förordningar ärsåväl försom

enskilda deförrättigheterförmögna skapadärför sådana att somsom
skydda.nationella domstolarna måste

februariden92/12/EEG 25rådets direktivdirektiv,Ett t.ex. avsom
innehav,ochpunktskattepliktigaregler förallmänna1992 omvarorom

det s.k.sådanaövervakningochflyttning varorav -
skallresultatavseende detmedcirkulationsdirektivet är som-

riktat,till vilken det ärför varje medlemsstatuppnås bindande men
form ochbestämmamyndigheternanationellaöverlåter de att

Avsikten medartikel.sammaför genomförandettillvägagångssätt
olikadelagstiftningen mellanharmoniseradirektiv är att
dessagenomförande gått till ända kanförtidenmedlemsstaterna. När

harintegällerdirekt effekt, och detta ävenregler ha omsattstatenom
rättsordning.direktivet nationellai sin

kapitel 6 i dettafinns icirkulationsdirektivetförEn redogörelse
betänkande.

riktade tilldeför demdelar bindandeBeslut till alla ärär som
medlemsstatereller fleraställt tillsamma artikel. Beslut kan vara en

Kommissionenjuridiskaochfysiskaeller till eller flera personer.en
statsstöd.ärenden,bestämdaanvänder ofta beslut i t.ex.som

artikel.a.bindandeoch yttranden inteRekommendationer är
sådan lagsärskiltnationell ochVid tillämpning rätt somavav

domstolarnationelladirektivvisstinförts för genomföra ärettatt
ordalydelsedirektivetsljusetnationella iskyldiga tolka den rättenatt av

medlemsstaternasbeaktas fullt iskall baraoch syfte. inteEG-rätten ut
stridandeframför däremotföreträdenationella ocksårätt utan ges
säkerstäl-företrädegemenskapsrättensnationella regler. Principen om

medlemsstaternaför falldetler uniform rättstillämpning även atten
tillreglerEG-rättsligavelathar kunnat harinte eller inte omsätta

tillämpningen EG-rättenövervägande delennationell lag. Den avav
nationellai olikaskilda medlemsstaterna;sker nationell depå nivå i
nationellaverksamhet har dedennadomstolar och myndigheter. I
från EG-förhandsavgörandedomstolarna begäramöjlighet att

fåoch sålundaEG-fördragetdomstolen artikel ienligt 177 ett
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tolkningsbesked och EG-där både den nationellai frågaviss rättenen
mellanföremål för prövning. Kompetensfördelningenrätten är

domstolarna medan denEG-domstoleninnebär tolkar EG-rättenatt
nationella avgörande detdomstolen tillämpar EG-rätten i sitt av
nationella målet.

befogenheten tolka EG-rättenEG-domstolen har den exklusiva att
jfr. och tillämpning harartikel fördraget. Vid sin tolkning164 i
domstolen EG-vidareutvecklat principerna inom EG-rätten. Många av
domstolens förhandsavgöranden.viktigaste avgöranden har varit

de grundläggande allmännaEn viktig del EG-rätten ärav
finns uttryckligen angivna irättsprincipema. Några rättsprinciper

frånfördragen. från fördragen eller hämtatsAndra har härlettsprinciper
medlemsstaternas de allmänna rättsprinciperBlandrättssystem. som

legalitetsprincipen,tillämpas EG-domstolen kan nämnasav
proportionalitets-likabehandlingsprincipen, subsidiaritetsprincipen,

skyddet för de mänskliga rättigheterna.principen och

fri rörlighet för2.2.1 Principen varorom

inreförsta pelaren denEn central del EG-samarbetet i den utgörs avav
fri rörlighet formarknaden område inre medgränsär ett utansom

tjänster, kapital artikel i EG-fordraget.och 7avaror, personer
för innebärReglerna den fria rörlighetenbeträffande ettvaror

restriktioneravskaffande och avgifter kvantitativabåde tullar samtav
mellan medlemsstaterna.och åtgärder med motsvarande verkan En

särskild har artikel och 36 i EG-betydelse sammanhanget 30i
och harfördraget. direkt tillämplighet medlemsstaternaArtikel har i30

kvantitativaockså effekt. Enligt artikelntillerkänts direkt är
motsvarande verkan i principimportrestriktioner åtgärder medsamt

för bedömningen inteförbjudna mellan medlemsstaterna. Avgörande är
utformningen åtgärden den verkan åtgärden har. Den närmareutanav

verkan harinnebörden med motsvarandeuttrycket åtgärderav
mål C-8/74preciserats det s.k. Dassonville-måletEG-domstolen iav

meddet målet uttalade domstolenDassonville, 837.REG 1974, I atts.
elleruttrycket direkt eller indirekt, faktisktalla åtgärderavses som

harpotentiellt kan hindra handeln gemenskapen. Domstoleninom
vidare ochtolkat definitionen lagligen tillverkasså att en vara som
marknadsförs allamedlemsstat skall ha fritt inträde ii en
medlemsstater. förhar haft betydelseDetta synsätt, storsom
integrationen, grundlades målet de Dijon mål C-120/76i Cassis Rewe-
Zentral Bundesmonopolverwaltung fiir Branntwein, REG 1979,mot

649.s.
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ochutvecklade domstolen praxisI dom från sinår 1993en
förklarade inteavseendenationella regler vissa försäljningssättatt

C-267/268-91,påverkar medlemsstaternahandelsflödet mellan mål
allaKeck och I-6097. gälla förMithourd, Reglerna skallREG 1993, s.
ochfaktiska inhemskaaktörer och ha rättsliga och verkan påsamma

importerade omfattas förbudet i artikelför inte 30.attvaror av
för importfråga regler föreskriver tillståndskravI nationella somom

fall slagit fast sådana kravhar EG-domstolen i flera är attattvarorav
51-54/71,motsvarande verkan se målåtgärd med t.ex.anse som en

Donckerwolcke,och mål 41/76,International Fruit, 1107REG 1971, s.
Belgien,mål C-304/88, KommissionenREG 1976, 1921 samt mots.

med tillstånd/licenser förREG 1990, I-280l. importEtt system avs.
omfattas förbudet artikeltorde således de allra flesta fall i 30.ivaror av

sålundaArtikel undantag. artikel 36 stadgasI30 inteär attutan
förbud ellerbestämmelsen skall hindra sådanai artikel 30 inte

hänsyn tillrestriktioner grundas påimportmot som
ordning allmän säkerhet,allmän moral, allmän eller-

intresset människors djurs hälsa och liv,skydda ochatt-
intresset bevara växter,att-

historiskt ellerintresset nationella konstnärligt,skydda skatteratt av-
arkeologiskt värde, eller
intresset kommersiell äganderätt.industriell ochskyddaatt-

medel förSådana restriktioner får aldrigförbud eller utgöra
förtäckt begränsninggodtycklig diskriminering eller innefatta aven

Åtgärderna nödvändigahandeln mellan medlemsstaterna. måste vara
Åtgärdenabsolut behövs.och får heller längre vadinte än som

proportionellt det mål eftersträvats.måste alltså utformad mot somvara
nationellamellan detskall såledesEn intresseavvägning göras

påvarucirkulationenskyddsintresset gemenskapsintresset såoch att
skydds-onödigt hämmas.den marknaden inte Om ettgemensamma

ochbehov vad skettkan tillfredsställas på än ettsättett annat omsom
varuutbytet,det friasådant bedöms medföra mindre hinder försätt

förvillkorenDomstolen har givitmåste medlemsstaten välja det sättet.
medge undantag tolkning.snävatt en

där räknas har EG-Vid sidan artikel och de hänsyn36 uppav som
undantag.domstolen rättstillämpning utvecklat ytterligarei sin

skattekontroll,Exempel undantag effektivpå sådana är
konsumentskydd och god handelssed.

säkerställamedlemsstaternaEnligt artikel EG-fördraget skall37 i att
statliga ingenhandelsmonopol gradvis på sådant sätt attanpassas
diskriminering anskaffnings- saluföringsvillkoravseende ochmed på
föreligger övergångstidensmellan medlemsstaternas medborgare vid

överlåtitutgång. på monopolBestämmelsen tillämpas även statensom
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på andra. begränsad till ellerTillämpningen artikel import37 inteärav
föremål monopol omfattarprodukter för allaexport är utanav som

åtgärder statligthör ihop med förekomsten monopol underettsom av
förutsättning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.att

Franzén-målet2.2.1.1 Det s.k.

C-189/95, åklagaren Harry Franzén,I det s.k. Franzén-målet mål mot
förenlighetenREG 1997, EG-domstolenI-5909 prövade avs.

Systembolaget med gemenskapsrätten.AB:s detaljhandelsmonopol
redovisas bakgrundenDomen meddelades oktober 1997. Nedanden 23

målet.till

Bakgrund

förvid Landskrona tingsrätt olovligHarry Franzén åtaladstod
mål 235/94.försäljning innehav alkoholdrycker Boch olovligt av

Åklagaren uppsåtligenFranzén i sin butik i Röstångapåstod Harryatt
itillstånd dvs. före Sveriges medlemskapdels april 1994den 7utan

fortfarande gälldedå handel med dryckerEU, lagen l977:293 om
vin i syfte olovligensålt 26 liter innehaft fyra liter uppenbartvin och att

dag blevsälja dem, 1995 dvs. Sverigedels den 1 januari samma som
trädde kraft sålt 20medlem 1994:l738 ii och alkohollagenEU

i tetraförpackning och innehaft 12flaskor lättvin fem liter lättvinoch
syfteflaskor tetraförpackning i uppenbartlättvin och liter lättvin i atten

olovligen sälja dem.
detunder åberopande svenskaHarry förnekade,Franzén attav

och starköldetaljhandelsmonopolet försäljning spritdrycker, vinför av
brott.stred han skyldig till någotgemenskapsrätten, gjort sigmot att

förLandskrona förutsättning kunnafanntingsrätt avgöraattatt en
Systembolagetsmålet klarhet frågan huruvidafå iattvar

detaljhandelsmonopol förenligt med gemenskapsrätten. Tingsrättenvar
förhandsavgörandeställde begärandärför till EG-domstolen i en om

följande frågor.
Är förenligtsådant Systembolagetlagstadgat monopolett som

med artikel 30 i Romfördraget
Strider monopol sådant Systembolagetlagstadgat motett som

artikel 37 så fallet, monopolet upphöraiRomfördraget och, skallärom
eller möjliganpassningär en
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stridaskulleSystembolaget motmonopol sådantOm ett ansessom
habolagetanpassningsperiod eller skulledå någonartikel 37, föreligger

januari 19951denanpassning ha skettupplösts eller per
dessutombehovnågotförelågdet inteansåg attTingsrätten att av

Efta-domstolen.yttrande fråninhämta

EG-domstolens dom

artikel inte37bilaga 3dom sekonstaterade i sinEG-domstolen att
tilldevälavskaffasskallhandelsmonopolstatliga attkräver att men

ingensådantpåskalloch funktionssätt sätt attutformning ettanpassas
frågadiskrimineras imedborgaremedlemsstaternas omav

enligtartikelnSyftet medsaluföiingsvillkor. ärochanskaffnings-
deninrättandetföljerkravdeförenadomstolen att avavsom

med medlemsstaternasfunktionssättoch dessmarknadengemensamma
att, såsomallmänintressemåluppnå vissasyfteimöjlighet att av

handelsmonopol.upprätthålla vissafolkhälsan,skyddet av
uppgifterna itillhänsyndomstolen medfannSammanfattningsvis

föreföllurvalsmetoderochkriterierdetaljhandelsmonopoletsmålet att
missgynnadedeslagsådantellerdiskriminerandevarken attav

artikel 37 intefastdomstolenSålunda slogprodukter. attimporterade
statligtbestämmelsernationellahinder för sådana ettutgjorde om

och dessstarkölochspritdrycker, vindetaljhandelsmonopol för
förhandsavgörande.i begäranavsågsfunktionssätt omsom

Landskronafrågoremellertid detolkadeEG-domstolen som
bestämmelsernationelladeavsågde ocksåställt på dettingsrätt sätt att

ändåfunktionssätt,monopoletsregleradedirektde inteäven omsom,
bedömasdomstolenenligtskullebestämmelsernapåverkade detta. De

kvantitativaförbudregelnartikel dvs. mot30,mot om
motsvarande verkan.åtgärder medimportrestriktioner samt

förtillståndssystemetprövadedärviddomstolenVad var
domstolenutgjorde enligt etttillverkare.och Dettapartihandlare system

"alkoholdryckerstarkölochspritdrycker, vinhinder för import av
fördyradesdryckerdessafrån övriga medlemsstater att genomgenom

medsambandkostnaderoch imellanhänderbl.a. kostnader för
skulletillståndförfordradesavgifterochbetalning de skatter attsomav

förfogaskyldighetensamband med överhadebeviljas eller attsom
lagstiftningsådanterritorium. Ensvensktpålagringsutrymmen som

artikelstrid med 30.således iden svenska stod
åberopanderättfárdigas underktmde intesvenska lagstiftningenDen

hänsynmotiveraskunde fulltlagstiftningen inteartikel dvs.36, ut avav
fall intehade i dettasvenskahälsa.skyddet för liv och Dentill staten
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visat sig det tillståndssystem föreskrevs i alkohollagen,attvare som
särskilt vad avsåg villkoren för lagringskapacitet de höga skattersamt
och avgifter skulle betalas tillståndshavama, stod i proportionsom av
till syftet skydda folkhälsan eller syftet inte skulle kunnat uppnåsatt att

åtgärder begränsade handeln inom gemenskapen i mindregenom som
utsträckning.

Således fann domstolen artiklarna och utgjorde för30 36 hinderatt
nationella bestämmelser varigenom importera spritdrycker,rätten att
vin och starköl förbehållen aktörer med tillverknings- ellervar
partihandelstillstånd sådana villkor föreskrevs den svenskapå isom
lagstiftningen.

Det kan generaladvokaten i Franzén-målet lade framnämnas att ett
förslag till avgörande, enligt vilket det lagstadgade svenska systemet
för detaljhandel skulle stå strid med artikel ochi 30 37 i EG-anses
fördraget inte i sin helhet kunna med hänsyn tillmotiverassamt
skyddet för människors liv och hälsa enligt artikel fördraget.36 i

Åtgärder med anledning domenav

Som anpassning till EG-domstolens förhandsavgörande beslöten
regeringen den föroktober sänka avgifterna24 1997 att
tillståndsprövning för tillverknings- och partihandelstillstånd från
25 000 kronor till kronor. Samtidigt sänktes tillsynsavgiftema2 000
med 30 resultat domenEttprocent. annat attav var
Alkoholinspektionens föreskrifter ansökan partihandelstillståndom om
liksom föreskrifterna lagerhållning och distribution förenklades.kring

Vid sin uppföljning Franzén-målet beslutade Europeiskaav
kommissionen, tidigare redovisats, till regering enligtSverigesattsom
artikel 169 i EG-fördraget överlämna s.k. formell underrättelseen om
hinder import spritdrycker, vin och starköl alkoholdryckermot av
till Sverige. underrättelsen kommissionen gällande bl.a.I vissagör att
villkor och krav den svenska lagstiftningen beträffandei
partihandelstillstånd står i strid med artikel i fördraget.30-36 Denna
underrättelse kom medföra de tilläggsdirektiv utredningen fått.att som

Landskrona domtingsrätts

Landskrona tingsrätt denådömde september 1998 Franzén15 Harry
dagsböter för olovlig försäljning alkoholdrycker olovligtochav
innehav sådana drycker, enligt dels lagen handel med drycker,av om
dels alkohollagen. kanDet tingsrätten, efter ha framhållitnämnas att att



Något och EG-rätten 47EUSOU 1998:156 om

åberopadeåklagarendehuvudfrågan för tingsrätten huruvidaatt avvar
följande.anförde b1.a.tillämpligaansvarsbestämmelsema eller ej,var

tillämpasdetaljhandelsmonopoletdet svenska regelverket avseendeHur
fråga.påverkar dennainteSystembolaget och berörda myndigheterav

tillfrågorna EG-formuleringavspeglas i denDetta ävensynsätt
punkt idomstolen 31också ifått, konstateratsdomstolen vilket av

påverkas intetillämplighetansvarbestämmelsemasFrågandomen. om
reglerna försåvitt gällerEG-domstolens dom,heller huruvidaav

anpassningsåtgärder blivitinneburitpartihandelstillstånd, att
åtgärder vidtagits ellersådananödvändiga ochför Sverige om

reglernaEG-domstolen funnitemellertid konstateraskanDet attatt
till SverigeFar införasalkoholdryckeralkohollageni säger attsom

striderpartihandelstillståndellerendast den har tillverknings-av som
EG-rörlighet ifriabestämmelsergrundläggandemot om varors

alkohollagen intereglerinnebära dessa i ärtordefördraget. Detta att
olikafår konsekvensersvenskgällande Dettatillämpliga rätt. avsom

Franzénmål. har hävdats Harrydock icke i detta Det attslag, av
lag i sindennabetydelse alkohollagenså vital inämnda regler attär av

ochuppfattningdelar inte dennagårhelhet tillämpa. Tingsrätteninte att
EG-domstolen.hellerdelas den inteuppenbarligen av

bestämmelser iifrågavarandefunnithar inteTingsrätten att
beträffandeavseendealkohollagen, i nämntsänannat nysssom
och därförmed överordnad författningpartihandelstillstånd, står stridi

får tillämpas.inte
direktahademålet aktuella reglernade ikonstateradeTingsrätten att

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskamotsvarigheter i Avtalet om
EG-kunde de principermeningEES-avtalet. Enligt tingsrättens som

reglerna itillämpas påförhandsavgörandetdomstolen uttalat i även
blevbedömningvarfördrycker,handel medlagen rättensom
denförsäljningenochden april 1994för försäljningendensamma 7

l januari 1995.

Övrigt2.2.1.2

ochsidanåbland andra SverigeEfter EES-avtalet mellandet att ena
ingavkraft den januari 1994sidan i lgemenskapen å andra trätt en

Efta-domstolenförhandsavgörande tillfinsk domstol begäran omen
statligtvilkethuruvida lagstadgat ettsystem,ett genomom

frånalkoholdryckermonopolföretag importeraensamrätt attgavs
handelvilket det frågaeller enligt iandra EES-medlemsstater om

statligafrån dettillståndmellan EES-ländema fordrades
produkter isådanaoch bringamonopolföretaget för fâ importeraatt
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medomsättning, förenligt artiklarna 16 i EES-avtaletoch11, 13var
vilka artiklar ochinnehållsmässigt artiklarna 30, 36 37 imotsvarar
EG-fördraget. dom den mål E-1/94,I 16 december 1994en av
Restamark, EftaReport of the Court januari 1994-30 junil 1995,

17 lämnade Efta-domstolen nekandeetts. svar.
Vidare kan Efta-domstolen förhandsavgörande deninämnas att ett

27 juni 1997, alltså före meddelandet Franzén-domen, kornnågot av
fram till det norska försäljningsmonopolet för alkoholdrycker inteatt

förenligt med artikel i EES-avtalet kunde tillåtetl1var men anses
enligt artikel i avtalet mål E-6/96, Wilhelmsen of the13 AS, Report
Efta Court 1997, 56.s.

I samband med förhandlingarna medlemskapSveriges i EUom
hade redan innan frånEfta-domen år avkunnades förekommit1994
skriftväxling mellan Europeiska kommissionen och den svenska
regeringen beträffande de svenska alkoholmonopolen import-, export-,
tillverkning-, partihandel detaljhandelsmonopolen. dennaoch Av
skriftväxling framgick kommissionen med förbehåll för EG-att -
domstolens framtida och kommissionens roll väktarerättspraxis som av
EG-fördraget inte fann anledning på initiativ ingripaatt eget mot-
detaljhandelsmonopolet, under förutsättning tillverknings-,att
partihandels- och importmonopolen avvecklades och det säkerställdes

produkter från diskriminerades.andra medlemsstater inte VS Vinatt
Sprit VS monopol på tillverkning, ochAB:s import export, samt

Systembolagets monopol partihandel kom också avskaffaspå att
fr.o.m. den januari samband med Sveriges anslutning tilll 1995 i EU.
Genom den omfattande lagreforrn då trädde kraft påisom
alkoholområdet tillståndssystem utredningeninrättades det harsom nu

Bakgrunden till den införda ordningenår 1995att över.se m.m.
beskrivs i kapitel.närmare nästa

kapitelI lämnas utförlig för formellaredogörelse den5 en
underrättelse erhållits från kommissionen beträffandeEuropeiskasom
det nationella regelsystemet för bl.a. den införselnyrkesmässiga av
spritdrycker, vin och starköl.
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alkoholpolitikSvensk3

Inledning3.1

nödvändigt attdetidagalkoholpolitiken ärsvenskadenförståFör avatt
sekletbörjan1800-ta1et. Ipålandetisågdet avtill hurtillbaka utblicka
antalhjälpmed ettbl.a.alkoholromantikenblomstrade av

förordningdettaexempel på ärEttförordningar.brännvinsliberala en
förbehållasmåstejordbruksprodukternadelvissstadgade att avensom

Sverigefattigadettillåten. IHusbehovsbränningsprittillverlmingen. var
ochbilligtDeteftertraktadedebland varbrännvinet mest varorna.var

Brännvinetvedennödor.fattigdomensmångalindraansågs av
rekommenderadesochegenskapergodaandrafleratilltroddes även

alltframförnaturligtfulltansågsDetochbåde läkare präster.t.ex. av
mängderavsevärdadrickabefolkningen attdelenmanligaför den av

1800-talet extremtmittenlandet iiAlkoholbruket vardagligen.sprit av
förbrukningentotaladenstatistik vartillförlitlig överheltNågonhögt.

denberäknadeskällorvissaenligttiden,denutvecklad påinte men
skallDärtillbrännvinliter46tillkonsumtionen person.årliga perca

tidenhärdenvidalkoholdrycker, varandraläggassedan men
drycken.dominerandeklartdenbrännvinet

Nykterhetsrörelsen3.2

etablerandetlandetisuperietutbredda avdetmotkraft till varförstaEn
dessasigriktadebörjanTilll830-talet.pånykterhetsföreningarna en

såalkoholdrycker,missbruket menfrämstföreningar mot av
rörelse kom attsnartDennahelnykterhetsrörelsen över.småningom tog

frånpåtryckningarEfterrusdrycker.totalförbudkräva mot
utminuteringkommunala motdet vetotinfördesnykterhetsrörelsen

blevlandskommunerMångarusdrycker.utskänkningoch av
förekom ett1909årstorstrejkenUndertorrlagda.helthärigenom

vidochlandethelai avrusdrycksförbud entillfälligt
inofficiellarrangeraddäreftertidkortnykterhetsorganisationerna

förbefolkning ettlandets%56röstadefolkomröstning vuxnaav
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totalförbud. Nykterhetsrörelsens sista riktigt kraftsamling kornstora i
samband med den officiella folkomröstningen år 1922. Den svenska
valmanskåren skulle då ställning till nykterhetskommitténsta förslag till
lagstiftning totalförbud. Nej -sidan knapp med 28,3 %om vann en seger

de röstberättigade för27,2 % förbudsanhängama.motav

3.3 Restriktionspolitiken
Parallellt med nykterhetsrörelsens framväxt under 1800-talet fonnades
den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Husbehovsbränningen
försvårades för helt förbjudas.att Genom olika regleringar, bl.a.senare
1855 års försäljningsförordning, begränsades tillgängligheten på
alkoholdryckema. Desintresseringsprinczjrøen lanserades läkaren ochav
alkoholpolitikem Ivan Bratt alternativ till totalförbudett motsom
tillverkning, import och försäljning rusdrycker. Principen innebarav en
avveckling de privata och kommunalaäven vinstintressena inomav
alkoholhanteringen. bitEn in på 1900-talet kompletterades
restriktionerna med medveten högskattepolitik på alkoholvarorna,en
för därigenomatt den totala konsumtionen. Tidigare detner var

finanspolitiska alkoholpolitiskaän motiv låg tillsnarare grund försom
hur hög skatten skulle vara.

3.3.1 Monopolens framväxt

Redan i 1855 försäljningsförordningårs uppdelades alkoholhanteringen
i partihandel, utrninutering detaljhandel och utskänkning servering.
Särskilda rättigheter infördes för bedriva minuthandel elleratt
utskänkning. Partihandeln däremot tillståndsfri.var
Utrninuteringsrättighetema överlämnades till kommunala bolag, som
sedermera korn benämnas systembolag.att bolagDessa drevs till en
början i vinstsyfte för förstärkarent kommunernas ekonomi.att Genom

förordning år 1873 föreskrevs dock bolagen efteren skäligatt
kostnadstäclcning skulle avstå från all vinst till kommuner, landsting

Åroch hushållningssällskap. 1905 monopoliserades brännvinshandeln
och lades under de kommunala bolagen. AB Göteborgssystemet införde
år 1912 inköpskontroll vid försäljningen spritdrycker och två årav

införde AB Stockholmssystemet motbok ochsenare individuell
ransonering. Några år infördes motbokstvång helai landet.senare
Denna ordning gällde sedan ända till år 1955 då motboken avskaffades
och alla systembolag samlades i enda statligt bolag.ett
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tillverkningochpartihandelkontroll överävenvinnaFör att
VinABStockholmssystemet,till ABdotterbolagförstbildades, ettsom

verkställandeförstadenBrattIvan1917.V S årSpritcentralen var
VintilldeladesårEfterbolag. ettbåda dessadirektören i par

partihandel.ochtillverkningpåmonopolSpritcentralen
spritprisemadessutom attregleradesRestaurangsektorn genom

kostnadsersättning.vissfickkrögarnaochbestämdes staten enav
förvinstintressebegränsatmycketendastfannsDärmed ett

hade1900-taletpåinLångtalkohol.attrestaurangerna servera
regleringendenochmonopolen strama avsamhället genom

alkoholkonsumtionen.kontrollstarkmycketalkoholserveringen aven

iLättnader systemet3.3.2

ochinfördes växtedetdåredanfannss.k. BrattsystemetdetKritik mot
och1955åravskaffadesmotbokenproportionersådanatill attsluttill

Bl.a.måltidstväng. togs.k.ettpå krogen ersattesspritransoneringen av
uppfattadesallmänhetenspritransoneringen somfasta påkritiken att av

mångatillleddenormalmått. Detta attdefinieratsamhälletslagsett av
tilltagen,väldessutomhelaköpaföranleddes varutatt somransonen,

jämnaMedmängd.mindreköpthaskullemotbokde ennär utan
År fick1963desintresseringsprincipenluckradesmellanrum upp.även

1977årochsjälvaalkoholdryckerpåprisetbestämmarestaurangerna
tilldirektstarkölsäljabörjafickbryggeriersvenskadånästa steg,togs
fåförochmåltidstvånget attupphördeSamtidigtrestaurangerna.

"enmatserveringmeddeträckte att varalkoholdryckerservera
ochbryggeriernaFörutomrörelsen".delbetydande av

alkoholhanteringenivinstintressetdet privatahaderestaurangnäringen
påspritagenter,ochvin-förmarknadväxande somfäste ifåttockså en

produkter inom"sinaavsättning ramenfåagerade förolika attsätt av
monopolsystemet.för

monopoltidenunderAgentverksamheten

på importmonopolhade1900-talethela avunderVS nästanTrots att
dvs."mellanhänder",förmarknadalkoholdrycker växte uppen

påalkoholprodukterföra intillhjälpteprovision attmotsompersoner
kontraktpåbyggdeAgentverksamhetenmarknaden.svenskaden

sedanuppgiftAgentemasproducenter.utländska varmedagenturer
förSystembolagetochinköpförVSbearbetaförsökaolikapå sättatt

produkternapåEfterfråganprodukterna.skyltningexempelvis av
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försökte också skapa via och tidningarnasrestaurangerman
vinskribenter. Denna verksamhet betraktades med minst oblidasagt
ögon VS, och på Systembolaget i principav agenternavar
portförbjudna. marknadEn för vinagenterna vid sidan av
monopolsystemet, och den s.k. taxfree-försäljningenär framför alltvar
till färjetrañken.

3.3.3 ordningNy

Som följd EES-avtalet och Sveriges medlemsskap i EUen av
avskaffades Vin Sprit AB:s monopol på tillverkning, import, export
och partihandel i samband med alkohollagens ikraftträdande år 1995.
Därmed gäller desintresseringsprincipen egentligen endast inom
Systembolaget och åberopas inte längre någon bärande princip försom
den svenska alkoholpolitiken. Fortfarande gäller dock att
tillgängligheten på alkohol skall begränsas, bl.a. högagenom
alkoholskatter, bevarandet detaljhandelsmonopolet och särskiltettav
regel- och tillståndssystem för servering och handel medav
alkoholdrycker. Skyddet ungdomen viktigär kvarståendeav en annan
princip. Ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn över
alkoholserveringen flyttades från länsstyrelserna till kommunerna i
samband med den lagen.nya

Samtidigt de nämnda monopolen upphörde inrättadessom
Alkoholinspektionen. Den myndigheten fick två huvudsakliganya
uppgifter:

dels, primärt, tillse lagar och bestämmelseratt avseende hanteringatt-
alkohol efterlevs löpande uppföljning och utvärdering detav genom av

alkoholpolitiska regelsystemet, tidigare hade Socialstyrelsen denna
uppgift,

dels tillståndsmyndighet för tillverkning och partihandel medvara av-
alkoholdrycker. Detta innebär besluta tillstånd för dessaatt om
verksamheter och tillsyn tillverkareutöva och partihandlare,över en i
princip helt uppgift.ny

För agentverksamheten betydde den ordningen derasattnya
verksamheter blev "rumsrena". Fortfarande det dock huvudsakiär

aktörer på denna marknad. femtontalEtt partihandlaresamma
kontrollerar 90 % alkoholimporten.över Branschen kännetecknasav av
mycket små vinstmarginaler, och det egentligen endast deatt ärav

och etableradestora kan driva verksamhetenagenterna medsom
tillräckliga ekonomiska överskott. Fortfarande gäller det heltatt nästan
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Systembolagetslistad ifåekonominför attavgörande är varan
sortiment.

principerAlkoholpolitikens3.4

utredningenAlkoholpolitiska3.4.1

medsambandutformades ialkoholpolitikensvenskamodernaDen
1965-1974. EttårenunderarbeteAPUutredningensAlkoholpolitiska

utredningeningick iochsakkunniga somexperterantal ledamöter,stort
förslagdeförunderlagfaktamaterial manomfattandefram sometttog

tidigaremångafrånskillnadTillbetänkande.sittfram ilade
åtgärderföreslagnaAPUbetonade attkommittéerutredningar, m.m.

tillmöjligtmångasåtillsyfta göraskulle atthand somförstaiinte
förebyggasökaandrapå vägarmålstället ha attinykterister utan som

alkohol attanvänder utansvenskarflertaletalkoholskador. Det stora
måstealkoholpolitikrealistiskEnskaderisker.medförkonsumtionen

mångaiinslagnaturligtalkoholdrycker ettärfrånutgådärför att
måsteområdealkoholpolitikenspårestriktionerochlivmänniskors att

deniåtgärdernastöd förfinnsdet ettsådantpå sätt attutformas ett
attför APUsyftetövergripande varDetopinionen.allmänna

skullemenadeDettaalkoholvanor. manåterhållsammaåstadkomma
åtgärder:ochdelmålantalske ettgenom

förekommaskallbetydelsealkoholkonsumtionnågonAtt av0
uppväxttiden.under

skolan,iundervisningalkoholen t.ex.avgloriñeraAtt genom0
reklamförbud.ochinformation

alkoholenskunskapergodavidmakthållaoch omskapaAtt0
skadeverkningar.

dryckerna.alkoholsvagaredepåkonsumtioneninriktaAtt0
miljöeralkoholfriaförverkaAtt0

situationer,särskildaalkohol ifrånavhållsamhetfrämjaAtt0
medsambandoch iarbetsplatsenpågraviditet,underexempelvis

fiske.ochbadbåtfárder,bilkörning,
ochprispolitikaktiv genomtillgänglighetenbegränsaAtt engenom0

ochsystembolagsbutiker restauranger.antaletbegränsaatt
illegalochlangningsmuggling,hembränning, annanmotverkaAtt0

alkoholhantering.
1977 ettbeslut årriksdagensförgrund omtilllågförslagAPU:s

defastställdesriksdagsbeslutetGenomalkoholpolitiskt program.
fortfarandehuvudsakialkoholpolitikensvenskaför dengrunder som

alltförtotala,denbegränsaskallmålet attövergripandegäller. Det vara
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höga alkoholkonsumtionen för därigenom tillbakaatt tränga missbruket
och motverka alkoholskador. Målet skall nås genom
informationsinsatser, opinionsbildande arbete och begränsninggenom

alkoholens tillgänglighet. Faktorer medav betydelse för
tillgängligheten framför allt prispolitiken, åldersgränserangavs vara
och öppettider för detaljhandel och servering.

3.4.2 Totalkonsumtionsmodellen

Totalkonsumtionsmodellens upphovsmanevar den franske demografen
Sully Ledennann. Efter ha studerat data alkoholkonsumtionenatt iom
olika länder drog han slutsatsen konsumtionen i homogenatt en
befolkning logaritmisktär normaliördelad. Detta innebär att
fördelningen blir normal värdena pånär den horisontella axeln
logaritmeras. Fördelningen har olika fonn beroende på
genomsnittskonsumtionen, dvs. medelvärdet. harDen svans" bådeen
till ochvänster smalare "svans"ännu till höger. Kurvan åten vänster

ingen eller mycket lågmot alkoholkonsumtion och densvarar till höger
mycket hög konsumtion.mot omskrivet betydersvarar detta deten att

förhållandevisär få dricker förhållandevis mycket.personer som
En totalkonsumtionsmodellens huvudteser högre denav är att

totala alkoholkonsumtionen i samhälle destoär fler högkonsumenterett
finns det. Detta samband har sedan belagts i flertal omfattandeett
forskningsarbeten världen Framför allt haröver. studeratman
dödligheten alkoholrelateradei sjukdomar förhållandei till den
officiella statistiken försäljning ochöver konsumtion alkoholdryckerav
i olika länder. Vad gäller diagnosen skrumplever,
bukspottkörtelinflammation, i delirium ellermatstrupen,cancer
alkoholförgiñrning har forskningen visat på positivt samband medett
den totala alkoholkonsumtionen. hjärt-För och kärlsjukdomar däremot
har studierna visat på negativt samband, dvs.ett dödlighetensnarare att
i denna diagnos i allmänhet lägre i länder medär hög med lågänen en
totalkonsumtion. Sammantaget gäller dock enligt
totalkonsumtionsteorin det finnsatt samband mellanett
medelkonsumtionen i befolkning, andelen högkonsumenter ochen
andelen alkoholskadade i befolkning.samma

När riksdagen godkände den alkoholpolitiska propositionen år 1977
betonades totalkonsumtionsmodellens betydelse, vilket också fick sitt
uttryck i formuleringen det övergripande alkoholpolitiska målet;av
nämligen sänka den totalaatt alkoholkonsumtionen. Avsnitt 3.4.1
Modellen har dock på tid fått kritik dels avseende slutsatsensenare om
sambandet mellan den totala konsumtionen och andelen



alkoholpolitik 55Svensk561998: l

förkraftersina attskall insamhället sättadelshögkonsumenter, om var
alkoholskador. Imedantaletminskningåstadkomma personeraven

preventionsparadoxen nämnas.s.k.denbrukarsammanhangdetta
problemakutalika mångarekryterarstorförbrukamaDenna säger att

våldocholyckorsjukdomar, somalkoholrelaterade -
totalkonsumtionsteorin atttillKritikermåttlighetsförbrulcama. menar

måttlighetsforbmlcarnafärrebetydligt änstorforbrukamaeftersom är
preventivasinakoncentrerasamhälletförbättre attdet siglönar

resurslqävandebetydligtförställetkategori idennapåinsatser meren
befolkningen.helaföralkoholkonsumtionsänkteftersträvan en

WHO3.4.3

fungeratlängesedanWHO harVärldshälsoorganisationen ensom
sinatyngdsärskildfåvillalkoholforskareforplattform ensom

1975årfrån WHOi rapport somDetforskningsrapporter. t.ex. envar
avsnitt.Selanserades. nästaförsttotalkonsumtionsmodellens.k.den

fastslogresolutionÅr generalförsamlingWHO:s1977 somantog en
uppnå2000till år"attmedlemsländernaförmåletdet viktigaste varatt

levadem ettförmöjliggör attmedborgareallaförhälsonivå somen
två årföljdesResolutionenliv".produktivtekonomisktsocialt och upp

nationellaformuleramedlemsländernatill attuppdragmed ettsenare
ledde såmål.detta Dettaför nåhandlingsplaneroch attstrategiermål,
delmål,antal1984europaregion år ettantogWHO:stillsmåningom att

s.k. 25det procent-kändaalkoholpolitiken mestdet inom varvarav
lydelsenexaktamålet. Den var:

alkoholöverkonsurntionsåsomÅr beteende,hälsovådligtskall av1995
kemiska samtfarliga ämnen;ochdrogerillegalabrukmediciner;och av

habeteendesocialtvåldsamtochfordonframförandetrañkfarligt av
integreradeUtvecklandetmedlemsstater.samtligaiminskat avavsevärt

bruketochalkoholkonsumtionenreducera avmed syfte attprogram,
kanår 2000,före25med minst geprocentfarligaandra ämnen

delmål.uppnå dettasträvandenastödväsentligt att
minskning25-procentigockså avuttaladeWHO att en

hälsomässigavälfärds- ochinnebäraskullealkoholkonsumtionen stora
deminskakundesjukvårdenochhälso-samtidigtvinster som

drabbasdemförmåste avgöravårdinsatser somnuman
upprepaderiksdag harochRegeringsjukdomar".alkoholrelaterade

måletalkoholpolitiska attövergripandedet pressafastslagitgånger
alkoholskadoma.begränsasyfteialkoholkonsumtionen atttillbaka

hälsopolitiskaWHO-målet i sintillocksåsiganslötRegeringen
skulle25-procentmåletdelSveriges attår 1985. Förproposition angavs
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utgå från 1980 års nivå. Den registrerade försäljningen det året 6,74var
liter alkohol 15 år och däröver. En minskningren per person av
alkoholkonsumtionen allmänt svårare åstadkommaattanses vara
lägre konsumtion har i ingångsläget. Inte desto mindre har denman
registrerade försäljningen alkoholdrycker i Sverige gått till 5,9av ner
liter 15 år och däröver för år 1997, vilket den lägstaper person är
siffran inom EU-området.

År 1992 WHO-Europa aktionsplanantog för alkoholarbete;en
European Alcohol Action Plan. dennaI plan uppmanar man
medlemsstaterna sin alkoholpolitiköver och,att det behövs,se om
vidtaga lagstiftningsåtgärder så den nationella politiken liggeratt i linje
med planen. Områden kan föremål för lagstiftningsom vara
exemplifierades med åldersgränser, dryckesskatter och kontroll av
tillgängligheten. Man pekade också på det finns risker föratt
alkoholpolitiken i tankarna på hannonisering alkoholskatten inomen av
EU.

Vid WHO:s europeiska konferens hälsa, samhälle och alkohol iom
Paris år 1995 den Europeiska stadganantogs alkohol, kalladävenom
Europadeklarationen alkohol. Regionkontoret för Europa iom angav
deklarationen följande tio förstrategier handlingsprogram förett ett
alkoholförebyggande arbete:

1.Infonnera människorna följderna alkoholkonsumtion hälsaförom av
familj och samhälle och de effektiva åtgärder kan vidtas för attom som
förhindra eller minimera alkoholskador bredagenom
utbildningsprogram med början i tidig barndom.
2.Stöd sådana offentliga och privata miljöer och arbetsplatser som
skyddas olyckor, våld och andra negativa återverkningarmot orsakade

alkoholkonsumtion.av
3.Inför och genomdriv lagar effektivt avskräcker från bilkörningsom
med alkohol kroppen.i
4.Verka för bättre folkhälsa begränsad tillgång till alkohol-genom
haltiga drycker, beskattning.t.ex. genom
5.Genomför kontroller direktstränga eller indirekt reklam förav
alkoholhaltiga drycker och samtidigt de länder redan införtge som
begränsningar och förbud erkännande, och tillseett ingen formatt av
reklam riktar sig speciellt till människor, förbindat.ex. attunga genom
alkohol med idrott.
6.Se till människor med hög eller skadligatt alkoholkonsumtion och

behandlingderas familjer får effektiv och rehabilitering, skallsom
utföras utbildad personal.av
7.Stöd åtgärder ökar medvetandet det etiska och juridiskasom om

de har sysslar med försäljning elleransvar serveringsom av
alkoholhaltiga drycker, och till produktsäkerheten kontrollerasattse
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ochtillverkningillegalåtgärderlämpliga motvidtasamtnoga,
försäljning.

alkoholproblemmed8.Öka itumöjligheter genomsamhällets taatt
sjukvården,inomsektorer,olikayrkesfolk i t.ex.utbildning av

stärkersamtidigträttsväsendet,ochskolan mansocialtjänsten, som
kommunerna.iledarskapetochutvecklingen ute

verkar förhjälp-dig-själv-rörelserochorganisationerideella9.Stöd som
ochförebyggatillsyftarsådana attsärskiltlivsstil,hälsoinriktad somen

skador.alkoholrelaterademinska
grundvalpåmedlemsstaternagrund ibredpå av10.Utarbeta program

villvadmål förFastställ klaraalkohol. manstadganEuropeiska om
tillÖvervaka och attutvecklingenresultaten. seuppnå och notera

utvärderingar.pågrundatregelbundet,uppdaterasprogrammen
medlemsstater attallaPariskonferensenuppmanadeSamtidigt

etiskaföljandeuttryck förocksåhandlingsprogramgenomföra gersom
mål:ochprinciper

har rättpå arbetet-ochsamhälletMÄNNISKOR ii hemmet,ALLA -
negativaandravåld ocholyckor,frånskyddadtillvarotill ärsomen

alkoholkonsumtion.följder av
opartiskvälgrundad,tillMÄNNISKOR åldertidigfrån rättharALLA

förkonsekvenseralkoholkonsumtionensutbildningochinformation om
samhället.ochfamiljenhälsan,

miljöihar växaUNGDOMAR rätt somattOCHBARN enALLA upp
iföljder,negativaalkoholkonsurntionens somfrånskyddadär

alkoholhaltigamarknadsföringfredadmån motmöjligaste är av
drycker.

ochalkoholvanorskadligaellerMÄNNISKOR riskablamedALLA
ochbehandlingtillgängligtill lättharfamiljemedlemmar rättderas

vård.
detkaneller intealkohol,MÄNNISKOR drickavillinteALLA som

påtryckningar attfredashar motskäl,andra rätt atthälso- ellerp.g.a.
levnadssätt.alkoholfriastödjas i sittdricka samt att

Prispolitik3.4.4

skattepolitikochpris-aktivbedrivit1600-taletsedanharSverige en
främstemellertid längeSkatteinstrumentet enalkoholornrådet.inom var

ñckprisinstrumentet1956först år enoch detfinansiell fråga somvar
motbokssystemetmedsambandinnebörd. attIalkoholpolitiskmer

ochmarkantspritförsäljningenökade avavskaffades år 1955
bromsaförskattepåslagkraftigt attinfördesskälhälsopolitiska ett
skäl årgenomfördesprishöjningutveckling. En sammadenna avny
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1958 och till år 1962 hade skattehöjningama lyckatsman genom pressa
den totala alkoholkonsumtionen tillner 5,14 liter alkoholren per

invånare och år, vilket exakt dennästan konsumtionsnivåvar som
gällde innan motboken bort. Därefter hartogs Sverige fortsatt föraatt

högskattepolitisk linje och tillhör tillsammansen med bl.a. Finland och
Norge de länder har de högsta alkoholskattema.som

Flera forslcningsarbeten under de decennierna har visatsenaste att
alkoholdrycker tillhör de priskänsligamest Mätningar denvarorna. av
s.k. priselasticiteten på alkoholvarorna i Sverige har visat prisetatt om
höjs med X så minskar konsumtionenprocent med ungefär
motsvarande procenttal, dvs. priselasticiteten -l,0.är ca

Precis totalkonsumtionsmodellen har priselasticitetsteorinävensom
sina kritiker. Kritiken går framför allt på vid "för högaut att
skattenivåer leder ytterligare prishöjningar till ökning denen av
oregistrerade konsumtionen det s.k. mörkertalet i form illegaltav
införd spritdryck, vin och starköl hembränt Måletsamt minskaattm.m.
den totala konsumtionen skulle därför förlorat skattetrycket ärom
för högt. Emellertid kan den oregistrerade konsumtionen knappast helt
uppväga minskningen den registrerade försäljningen. Gjorde den detav
skulle alkoholskadorna enligt alkoholforskningen inte ha minskat i den
takt skett i samband med priset har höjts.attsom

3.4.5 Vård och behandling
Tyngdpunkten i den svenska missbrukarvården har under helanästan
1900-talet legat på vård på behandlingshem. Inte sällan har personerna
vistats där under tvång. Den nuvarande lagstiftningen tvångsvårdom av
missbrukare lagen 1988:870är vård missbrukare i vissa fallom av
LVM den första lagen tvångsvård alkoholister kommen redanom av
år 1913. LVM, liksom lagen 1990:52även med särskilda
bestämmelser vård LVU kompletterar socialtjänstlagenom av unga
1980:620 det gällernär anordna framför alltatt institutionsbaserad
vård.

Vården hade länge ingen funktion humanitär.än Detrentannan
handlade förvaring ochmest arbetsträning, inte hade någotom som

syfteannat livetän drägligareatt göra för många alkoholister och deras
anhöriga. Något hopp kunna "bota" alkoholismattom genom
institutionsvård fanns egentligen endast inom de s.k. terapeutiska
samhällena vårdform hade sin "storhetstid" på l970-talet.en Detsom-
fanns betydande överskattning vårdens effekteren inom dennaav
behandlingsfonn och behandlingsoptimismen varade långt in på 1980-
talet.
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dock påbehandlingsresultaten harutvärderingMetoder för av
effektalls har deninstitutionsvården intetid visat att mansomsenare

betydelse denvisat vilkenforskningenhar Framför allt harlänge trott.
skall blibehandlingvården har förindividuella anpassningen att enav

olikautbudetfört med sigkunskap harframgångsrik. Denna att av
1980-talet harSedan slutetbetydligt.ökatbehandlingsformer har av

halverats.alkoholmissbrukareförinstitutionsvården nästan
någonharmissbrukarebland desärskilt tydligMinskningen är som

och arbete.familj, bostadsocial förankring, i form t.ex.av
medtill del kompenseratsinstitutionsvården har vissminskadeDen

handlarsocialtjänstens regi. Dethuvudsakligen iöppenvårdsinsatser,
hemmaplan";behandlingsverksamheter "påstruktureradeom

olikamedcaféverksamheteralkoholmottagningar/rådgivningsbyråer,
omvårdnadskaraktärstöd- ochdagcentralerformer sysselsättning, avav

vårddygns-högapåskyndatsocksåutveckling harDenna avm.m.
försämradekommunernasinstitutionsvården ochavgifter inom

År ochutrednings-inflytandeökade kommunernasekonomi. 1994 över
LVM-vårdoch ansökautredauppgiftenbeslutsprocessen när att om

starkarefåtthar därigenomfrån länsstyrelsen. Kommunernaövertogs
drygtberäknarinstitutionsvården. Mantill attleta alternativmotiv att
inomdag skeralkoholmissbrukare iförhälften vårdinsatsernaav

öppenvården.
resultatrelativt godahar visat påområde där behandlingsinsatserEtt

tillriktadeöppenvård insatsersåväl institutions-inom ärsom
Ävenalkoholberoende.svårtutvecklatmissbrukare inte ettännusom
tidigaexempel påmångaföreningslivet finnsocharbets-inom

missbruk.begynnandekunnaförbehandlingsinsatser ettstoppaatt
AnonymaochMinnesotamodellen AA-gnippers.k.Vård enligt den

samhällssektorerfleradetta. Inomexempel påAlkoholister är
förhindraföroch tidiga insatserupptäcktprioriterar i dag tidig attman

alkoholberoende.etablera ettattpersoner

Förebyggande arbete3.4.6

alltmertid fåtthar påmetodutvecklingKunskaps- och ensenare
stärkaalkoholförebyggande arbetet. Förframträdande roll inom det att

Folkhälsoinstitutetinrättadesforsknings- och informationsinsatser
ochfolkhälsofrämjandedrivahuvuduppgiftGTHI medår 1992 att

karaktär. Ensektorsövergripandesjukdomsförebyggande arbete storav
alkoholmissbruk. FHIförebyggadel arbete inriktat påFHI:s attärav

områden:följ andealltdetta framför inomhar utvecklat metoder för
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Forskning, utveckling, statistik. FHI initierar, finansierar och bedriver0 egen
forskning inom alkoholområdet. detta arbeteI samverkar medFHI
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN. Statistik
sammanställs och analyseras.
Nationella bedriverinsatser. FHI riktad kunskapsförmedling,0 allmän
information och opinionsbildning stöd till förebyggande projekt.samt ger
Lokalt och regionalt arbete. I varje län finns två kontaktpersoner0 som
fungerar samordnande länk både inom det länet ochsom gentemotegna
FHI. Genom dessa förankras och sprids FHI:s insatser. Ettpersoner
exempel på projekt initierats detta vis "Kommunerär drogermotsom

bl.a. har tagit fram lokala handlingsprogram drogförebyggandesom om
arbete.

Regeringen inrättade under år 1997 nationell ledningsgrupp fören
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser under socialministerns
ledning. Den nationella ledningsgruppen består chefer för statligaav
myndigheter och bolag med anknytning till området företrädaresamt
för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Ledningsgruppens uppgift bygga långsiktigt förebyggandeär att ettupp
arbete kan kompensera de förändringar EU-medlemskapetsom som
medfört för den svenska alkoholpolitiken. Det handlar insatserom som
direkt kan påverka människors förhållningssätt och ochvanor som
också ökar det individuella ansvarstagandet. Vidare skall
ledningsgruppen verka för utvecklandet hållbara lokala strategierav
och också innebär ökat lokalt ansvarstagande.ett Dennasom
omställningsprocess kräver insatser under lång tid framöver.
Ledningsgruppen har tagit initiativ till antal nationella projekt i syfteett

stimuleraatt sådan utveckling.en
Det tydligaste exemplet under år på medveten satsning försenare en
uppnå alkoholpolitiskaatt mål information och opinionsbildninggenom
det Oberoendeär alkoholsamarbetet OAS. Regeringen samlade under

år 1996 myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer på
alkoholområdet till projekt. Detta utmynnade i bildandetett gemensamt

särskild kommitté startade sitt arbete i januari 1997.av en som
Socialdepartementet har givit OAS-kommittén i uppdrag organiseraatt
informationsinsatser för påverka svenskarna till måttfullaatt mer
alkoholvanor. Samarbetet grundas på enhällighet; alla deltar skallsom
stå bakom de projekt OAS genomför. Enligt direktiven skall OAS-
kommittén driva och samordna insatser syftar till:som

sprida kunskap alkoholens medicinskaatt och socialaom-
verkningar i olika skeden livet,av

främja alkoholfriatt uppväxt,en-
motverka langning till ungdomar,att-
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blandalkoholkonsumtion demmåttñilleftersträvaatt somen-
bland dem riskerar blisärskiltanvänder alkohol och attsom

storkonsumenter,
graviditetsperioder, arbetsplatsernaverka kvinnansföratt att-

alkoholfria,sjöss blirtrafiken till lands ochoch
motverka konsumtionenattitydförändringaratt avgenom-

insmugglad alkohol.tillverkad ellerillegalt
regionalaalkoholhantering bl.a. initieratillegalhar det gällerOAS när

OAS-lokalatill bildandetstimuleratkonferenser samtliga län ochi av
kommittéer.

Reklamförbud3.4.7

ireklamstoppeteffekternaanalyserade3.4.1se avsnittAPU av
och denavskaffades år 1955motbokssystemetsamband med att

studierår Genomskeddeuppmjulming ett avsenare.parsom
fannförsäljningsvolymeroch attreklamkostnader man

ochmärkenvalinverkan påhadeinte endastalkoholreklamen aven
föreslog ieffekt.konsumtionshöjande APUallmäntävensort utan en
med vissaskulle förbjudasalkoholreklamenbetänkande år 1974sitt att

därefterblevReklamñåganpublikationerundantag för utländska m.m.
ochTobaks-behandling iföremål för ytterligare

avlämnade sittår 1976slutetalkoholreklamutredningen i avsom
marknadsföringallföreslogUtredningenslutbetänkande. att av

ställde sigmåttfull. Riksdagensärskiltalkoholdrycker skulle vara
alkoholpolitiska beslutet år 1977.bakom detta förslag i det

bestämmelsermed1978:763 vissaSedan råder enligt lagendess
alkoholreklamlagenalkoholdrycker ettmarknadsföring avom

starköl iochspritdrycker, vinreklam förprincipiellt förbud mot
Iallmänheten.tillriktar sigmediadagspress, radio, ochTV somannan

emellertidserveringstillstånd tillåtsmedfackpress och på restauranger
klass i dagspressen.vad gällermåttfull liksomannonsering, även

alkoholdrycker imarknadsföringåterhållsamDärtill finns regler avom
alkohollagen.

för bevakningenKonsumentverket/KO har attansvaret av
bryterför denbesluta viteefterlevs och kanreklamreglerna somom

italanväcksviktVid målalkoholreklamlagen. störremot av
partihandlare,tillverkare,tillståndshavareStockholms tingsrätt. En

marknadsföringreglernaiakttarrestauratör inte avomsom
återkallattillståndfå sittalkoholdrycker riskerar dessutom att av

kommunen.Alkoholinspektionen respektive
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betänkandetförföremål iReklarnreglema har nyligen varit översyn
allföreslårUtredningenAlkoholreklam 1998:8.SOU att

medskefortsättningsvis skallmarknadsföring alkoholdrycker ävenav
annonseringavseendeskärpningaråterhållsamhet. föreslåsDärutöver

samlas iskallmarknadsföringsreglemalättöl och öl klass samt attav
4.3.kapitel avsnittalkohollagen seunder ett eget

situationer3.4.8 Alkoholfria

dentillbakamåletalkoholpolitiskaövergripandeFörutom det att pressa
främjaregelbundna förinsatserbedrivstotala alkoholkonsumtionen att

isituationeri vissaden Med dettas.k. punktnykterheten. att manmenas
dessaalkoholdrycker. Pålivet helt från konsumtionbör avstå av

föregångsland.områden sedan länge varithar Sverige ett

Ungdomen

skallbetydelse inteUppfattningen alkoholkonsumtionatt av
svenska folket.rotad hos detdjuptförekomma under uppväxtåren är

ochför inköpåldersgränserkringfinns våraDet bred uppslutningen
EU-perspektivisvenska åldersgränserna ärservering, de etttrots att

ungdomen harskyddet förvidmakthållaförhållandevis höga. För att
avskaffandetexempelibland åtgärder vidtagits. Ettspeciella är av

direktmellanölet bortmellanölet detaljhandeln år Att1977.i togs var
totaladenkraftig minskningtillriktat och leddetill ungdomar aven

skolan iOpinionsbildning ibland ungdomar.ölkonsumtionen särskilt
omfattande.mycketfonn tidvis varit-undervisning harANTav

Graviditetsperioder

FASalkoholsyndromfetaltdiagnostiseringSedan förgenombrottet av
graviditetsperioder.alkoholfriaheltskedde viktenår 1973 betonas av

modernstill följdfosterskadorförFAS samlingsdiagnosär aven
handlarskador detalkoholkonsumtion. främstDet är tre typer om;av

karaktäristisktochtillväxthämning, skador centrala nervsystemet ett
allvarligasteögonskador.utseende missbildningar och Demed

förstaunder deskadorna cns-skador riskerashjärnskador och tre
hurmödravården infonnerasmånaderna graviditeten. Inom omav

riskerarfostretalkohol skadorpåverkar fostret, och vilka attsom
slutarsådan informationfår delflestaför. kvinnorDeutsättas som av

därförsamhälletMålet föranvända graviditeten.alkohol under attär
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alla gravida kvinnor skall ha sådana kunskaper vilka risker ärom som
förenade med alkoholbruk under graviditeten de frivilligt väljeratt att
avstå från all användning alkohol, och de betraktar graviditetenattav

alkoholfri period i livet. För uppnå detta mål det viktigtatt ärsom en att
alla kvinnor i barnafödande åldrar får kunskap alkoholens skadligaom
inverkan fostret.på Det har också visat sig denna informationatt är
"fárskvara" och den inte för generationer avtarom upprepas nya
kunskaperna kopplingen mellan alkoholkonsumtion ochom
fosterskador. Ett OAS se avsnitt 3.4.6 prioriterade områden är attav
verka för alkoholfria graviditetsperioder.

Arbetsplatser

Alkoholmissbruk på arbetsplatsen leder till betydande
produktionsbortfall, och uppnå nykterhetsträvan på arbetsplatsernaatt

sedan länge erkäntär delmål för alkoholpolitiken.ett dettaMotiven för
har på tid också utökats till kvalitets-, säkerhets- ochsenare
miljöaspekter. Arbetsgruppen viktig referensgruppär för allaen som
har arbete. Arbetsplatsens alkoholkulturett blir därmed viktigen
referensram för människors förhållande till alkohol. restriktivEn
hållning till alkohol med ovillkorliga krav på nykterhet i arbetet bidrar
till upprätthålla alkoholrestrilctiv kulturatt i samhället. Ien
arbetsmiljölagen 1977:1160 arbetsgivaren skyldigatt är attanges
vidta alkoholförebyggande åtgärder. En samverkan mellan arbetsgivare
och arbetstagare har också framvuxit fonni ALNA-verksamhetemaav

i landet. ALNA-rådet bildadesute år 1961 LO, TCO och ochSAFav
bedriver kurser och arbetsplatsinformation förebyggande insatser,om
ledarskap, kamratstöd inom alkohol och arbetsliv.ämnetm.m.

Trafik

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit de ledande länderna iett av
världen det gäller bekämpanär bruk alkohol i samband medatt av
bilkörning. verksamtEtt instrumentet på detta område ha lågär att en
tolerans för hur mycket alkohol kör bil kan tillåtas dricka.personer som
Den internationellt vedertagna metoden reda påatt ta
alkoholkonsumtionen hos bilförare koncentrationenär mätaatt av
alkohol i blodet. Denna uttrycks i promille. högaVid alltför
promillehalter dras körkortet in. lågHur denna promillegräns ärär ett
mått på landets inställning till alkohol i trafiken. Promillegränsen i
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följandehaftharochbland de lägsta världeniSverige varithar alltid
utveckling.

År promille.0,819410 ............................... ..
nämligen 0,7.promillegränsEndast hade lägreNorge

År promille.0,519570 ............................... ..
världen.förelångtDärmed Sverige resten avvar

År promille.0,219900 ............................... ..
ipromillegränsen EU.lägstaDetta denär

regelntillämparSverige attsammanhangetViktigt i är attatt notera
fördömspromillehalt 0,2högrebilförare påträffas med änsom

finns någrainträffat.olycka har Detrattfylleri någonoavsett om-
0,0harfornaländer, de sattöststatema,ett somt.ex. sompar av

medsambandendastbestämmelsen ipromillegräns tillämparmen som
intedras körkortethänderingentingtrafikolyckor, längedvs. så

regelbundetgenomförsSverigeIvid högre promillegränser.
nykterhetenbl.a.därpolisen,trafikkontrollerslumpmässiga av

kontrolleras.
trafikforskningsornrådetföregångsland inomocksåSverige är -
mycketvidprestationsförmåganavseendealkohol. studierBl.a. har

försämringtydligpåpromille visatlåga nivåer under 0,5 aven
efter.dagenkör bilkörförmågan. gällerDetta även sompersoner

forskningsresultatdessasyfteInformationskampanjer med göraatt
effektutomlands. Enuppmärksamhet-kända har fått även somstor

halveratsharkörkortsindragningarantalethar kunnat utläsas är att
promille år 1990.tillsänkningen 0,2under 1990-talet, trots

1994:1009. Därsjölagenregler ifinnstill sjössFör säkerheten
påverkadden såoch dåfartygframförbl.a. ärett avattanges som
betryggandehan påintealkoholhaltiga kandrycker, det ettattantas,att

iellersjöfylleridöms föråligger honom,kan därvidutföra vadsätt som
förekommande sjöfylleri.förfall grovt

ochpilotergäller förreaktionsfönnågaomdöme ochHöga krav på
reglerfinnshäravlokförare. anledningMed stränga om

SärskildaLuftfartsverketsalkoholförtäring. Enligt
såvälvidflygbesättningsmedlemförtjänstgöringsbestämmelser

gällerBCL-Dl.l5luftfartförvärvsmässig attprivatflyg vidsom
8deunderfår skeöverhuvud närmasteingen alkoholförtäring

börpiloterallmäntgällertimmarna övrigtföre flygning. För attrent
gällersärskiltalldelesochalkoholdryckeriaktta försiktighet medstor
bryterflygning. Dendetta föreoch 8 timmarunder tiden mellan 24 som

flygcertiñkatfå sittbestämmelser riskerarLuftfartsverkets attmot
indraget.

1990:1157järnvägssäkerhetslagenFör tågtrafiken gäller i samma
0,2nämligen högstbilister,alkoholgräns förför lokförare som
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promille. Dessutom finns motsvarande bestämmelse för lokförare som
för båtförare. I SJ Hälsofordringar SJF 200.4 ocksåstadgas att:s
missbruk alkohol "utgör hinder för säkerhetstjänst", vartill räknas attav
framföra tåg.ett

Vapen

Vid användning skjutvapen givetvis allt bruk alkoholdryckerärav av
särskilt allvarligt. Innan eventuellt tillstånd inneha skjutvapenett att
s.k. vapenlicens utfärdas kontrollerar polismyndigheten sökandens
lämplighet inneha skjutvapen. Framkommeratt vid denna prövning att
sökanden har nykterhetsanmärkningar huvudregeln tillstånddenär att

skall medges. I vapenlagen l996:97 också attanges
polismyndigheten skall återkalla tillstånd inneha skjutvapenatt om
tillståndshavaren visat sig olämplig innehaattvara vapen.
Alkoholmissbruk sådan grund kan åberopasär för besluten som om
återkallelse.
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Alkohollagen4 m.m.

Bakgrundl

ekonomiskatill det EuropeiskaanslutningSveriges förestående
eventuellt svenskföroch förberedelsersamarbetsornrådet EES ett

föranledde regeringenEGEuropeiska gemenskapenmedlemsskap i
alkoholpolitiskparlamentarisktillkalladen december 199119att en
dittillsvarandedenuppdrag utvärderamedkommission att

framtiden.förfram förslag till strategialkoholpolitiken och lägga en
bestämmelserframgickutredningendirektiven tillAv att om

Underskulle uppmärksammas.bedrivande särskiltalkoholserveringens
EES-avtalet iuppdrag träddearbetade med sitttiden utredningensom

anslutningsförhandlingarbedrevoch Sverigekraft den januari 1994l
medlemsskapsvenskt i EU.ettom

kommissionenerinrade EuropeiskaVid medlemsförhandlingama
partihandels-tillverknings- ochde svenska import-, export,attom

gällderegelverk. Vadoförenliga med EG:smonopolen var
allaunder förutsättningfann kommissionendetaljhandelsmonopolet att

nationella ochmellandiskriminerandeeffekter kan varasom
vidtainitiativanledning påavlägsnas inteimporterade att egetvaror

åtgärder monopol.dettamot
riktlinje-s.k.till riksdagen denöverlämnadesjanuari 1994Den 27

förtillståndssystem import,propositionen export,nyttettom
propositionenalkoholdrycker.med Itillverkning partihandeloch

skulle import-,tillståndssystemföreslogs riktlinjer för ersättaett som
alkohol-partihandelsmonopolen inomochtillverknings-export-,

myndighetcentralinrättanderiktlinjer förhanteringen liksom nyav en
skulleanmäldes regeringenSamtidigtalkoholområdet.inom att senare

lagförslagmed demed propositionåterkomma till riksdagen somen
föreslagnagodkände deRiksdagenbehövdes för genomförandet.

riktlinjerna.
1994 sittöverlämnade ikommissionenDen alkoholpolitiska mars

SOUframtidenalkoholpolitik- strategi förslutbetänkande Svensk en
delbetänkande,lämnatutredningen1994:24. Dessförinnan hade ett

förslag till ändringar i1993:50, medServeringsbestämmelser SOU
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lagen 1977:293 drycker LI-ID i frågorhandel med gälldeom som
bestämmelser alkoholdrycker.serveringom av

En särskild tillkallatsutredare hade också regeringen för göraattav
analys för och konsekvensernaförutsättningarna atten av av

tillståndsgivningen enligt överfördes från länsstyrelserna tillLHD
kommunerna. betänkandet roll på alkoholområdet ochI Kommunernas
inom missbrukarvården föreslogSOU 1993:31 utredaren såvälatt
tillståndsgivning och avseendetillsyn administrativa ingripandensom
alkoholservering överfördes till kommunerna. förslag tillEtt samlat ny
alkohollag utarbetades regeringskansliet presenteradesinom och i
promemorian alkoholpolitisk tillsyns- och tillståndsmyndighetEn ny

förslag alkohollagtill Ds 1994:92. promemorianIsamt ny
inarbetades förslag betänkanden.vissa de lämnats i nämndaav som
Härutöver presenterades förslag till författningsreglering avseende den

för partihandel och yrkesmässigordningen med importnya av
spritdiycker, och starköl.vin

I 1994/95:89 förslag till alkohollag redogjordepropositionen om
regeringen för behovet ändringar lagstiftningen, framför allt vadav av
gällde alkoholmonopolen och serveringsbestämmelsema. Regeringen
föreslog de dittillsvarande monopolen för import, export,att
tillverkning och partihandel med spritdrycker, vin och starköl skulle

med tillståndssystem och myndighetersättas ett att en ny
Alkoholinspektionen tillståndsgivningskulle inrättas för och tillsyn.
Propositionsförslagen innebar också kommunerna efter vissatt
övergångstid skulle länsstyrelsemas hanteringöverta av

skulleserveringstillstånd och det kommunalatill vetotrestauranger att
avskaffas. kunnaAlla beslut enligt alkohollagen skulle därmed
överklagas viktig förändringtill domstol. En attvarannan
tillståndskravet klass H skulle medför försäljning ersättasav
bestämmelser och detaljhandel med öl fick bedrivasserveringatt avom
under förutsättning villkor uppfyllda.vissaattav var

Propositionen överlämnades till riksdagen den oktober 1994.27
Riksdagen beslutade den december godkänna regeringens16 1994 att
förslag huvudsak redaktionellmed endast ändringar iett avpar
karaktär. Alkohollagen 1994:1738 trädde i kraft januari 1995.l
Samtidigt avskaffades lagen 1977:292 tillverkningLHD samt om av
drycker, LTD. Alkohollagen kompletteras alkohol-m.m. av
förordningen och förordningen 1994:2047 med1994:2046
instruktion för Alkoholinspektionen. Samtidigt trädde avtalett nytt
mellan och Systembolaget kraft tillkännagivetAB i i SFSstaten
1994:2049. villkorenavtalet för bolagetsDet närmareangernya
verksamhet med detaljhandel, partihandel, urval produkter iav m.m.,
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frånsyfte diskriminering produkterbl.a. skersäkerställa ingenatt att av
bakom alkohollagenandra länder följs.intentionernasamt att

4.2 Alkohollagen
förstaialkohollagen. Bl.a.kap. definieras vad regleras iI l nämnssom

teknisk spritinförsel och försäljningparagrafen bestämmelseratt avom
LFT ochfinns försäljning teknisk spriti lagen 1961:181 om av m.m.

lagenialkoholdrycker finnsföreskrifter marknadsföring ävenatt om av
marknadsföring1978:763 bestämmelsermed vissa avom

detkantekniska spritenalkoholdrycker. Vad gäller den nämnas att
lagstiftning påföreslåAlkoholutredningens uppdragingår i att en ny

marknadsförings-Angåendeområdet till utgången år 1999.senast av
tillreklambestämmelser hänvisas också avsnitt 4.3.och

alkohollagenDefinitioner i4.2.1

följande.kap. alkohollagen bl.a.I l 2-8 anges
ialkoholinnehållerMed förstås vätskasprit ensomen

Med tillverkning spritkoncentration volymprocent.2,25än avav mer
koncentrationalkohol i sådanförstås förfarande, varigenomvarje

sprit.dockstarköl och öl inteframställs eller utvinns. Vin, somanses
sprit.dryck tillverkningheller framställning sådanInte utgör avav

den fårblirjäsande vätska spritMed mäsk förstås som omen
fortsätta jäsa.att

etylalkohol 2 §.alkohollagenMed alkohol iavses
2,25dryck innehållerMed alkoholdryck förstås änmeren som

iindelas alkohollagenvolymprocent alkohol. Alkoholdrycker i
spritdrycker, 3 §.vin, starköl och

§.4alkoholdryck innehåller spritMed spritdrjyck förstås somen
jäsningframställdalkoholdryckMed förståsvin är avgenomsomen

växtdelarbär, frukt eller andradruvor eller druvmust eller samtav
alkoholinnehåller högst 22 volymprocentandra alkoholdrycker som

starköl eller 5 §.och inte spritdryck,ärsom
framställd meddryckstarköl förstås odestilleradMed jäst, ärsom

ochextraktgivandetorkat eller malt huvudsakligt ämnerostat somsom
innehåller alkohol.volymprocent3,5änmer

torkatmedframställdMed öl förstås odestillerad dryckjäst, ärsom
ocheller malt huvudsakligt extraktgivande ämnerostat varssom

alkoholhalt volymprocent 6 §.överstiger 2,25 inte 3,5men
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alkohol ellerMed dryck frånlättdrjyck antingen friförstås ärsom
innehåller alkohol 7högst volymprocent §.2,25

enligtTillverkare tillverkningdriver yrkesmässigkallas den som
alkohollagen.

tillhandahållande dryckMed formförsäljning förstås varje avav
ersättning.mot

den skerdetaljhandel eller,Försäljning konsument benämnstill om
benämnsför förtäring försäljningstället,på Annanservering.

partihandel 8 §.

4.2.2 Tillverkning

haFör och spritdrycker måstebedriva tillverkning spritatt manav
gäller för yrkesmässigtillverkningstillstånd. Motsvarandeett

tillverkning starköl. Alkoholinspektionenoch Detvin är somav
utfärdar utfärdatillverkningstillstånd och har närmarerätt att

tillverkningstillståndbestämmelser hartillverkningen. Den ettsomom
medpartihandel, ochbedriva importberättigadär även exportatt

produkterna. tillverkade spritenfår använda denTillverkare spritav
endast förför efter medgivande Alkoholinspektionen,och,export av

enligt bestämmelserna ianvändning för försäljningrörelsei samtegen
LFT.

för försäljning4.2.3 Allmänna bestämmelser

får endast denFörsäljning och starköl bedrivasspritdrycker, vin avav
gällerSärskilda bestämmelserhar enligt alkohollagen.till dettarättsom

också öl.för detaljhandel och försäljningmed av
bestämmelser finns i kap. 4 DenEn alkohollagens centrala 3av

lyder:
denna lag skall skötasFörsäljning drycker omfattas ettavav som

sådant möjligaste mån förhindras.skador isätt att
alkoholdrycker skallmed försäljningbefattningDen tar seavsom

råder på forsäljningsstället.till ordning och nykterhetatt
skadeverkningar,Bestämmelserna begränsa alkoholenssikte påtar att

överkonsumtion och berusningsdrickande.t.ex.
sambandDet alkoholdryck gåva iinte tillåtet lämnaär att en som

med försäljning alkoholdrycker eller vidandra änav varor
marknadsföring förmedlartillverkar, säljer ellertjänster. Den somav
försäljning får rörelse lämna sådan dryckalkoholdrycker i sin somav
gåva får, enligtendast Regleringeni form av varuprov.
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vidsträckt90, såförfattningskommentaren se dock inteprop. s. enges
förhindras.innebörd affarslivetgodtagen representationallmänt iatt en

förförbjudetheller förstås så det skulleInte skall regleringen att vara
påbjudaoch liknande vid invigningarrangörer mässor att enenav

alkoholdryck.
intefårSpritdrycker, vin och starkölVid detaljhandel med varor

Motsvarandehar fylltsäljas eller lämnas till den inte 20 år.ut som
frågaalkoholdrycker igäller vid detaljhandel med öl och servering av

alkoholdryckerlämnarden har fyllt 18 år.inte Den utsomom som
ålder.har uppnått föreskrivenskall förvissa sig mottagarenattom

märkbarttill denAlkoholdrycker heller lämnasfår inte ärut som
dessaberusningsmedel.påverkad alkohol eller Brott motannatav

månaderfängelseeller i högstbestämmelser kan straffas med böter sex
administrativafinns tillför olovlig dryckeshantering. Möjlighet även

4.2.7.tillståndshavaren se avsnittingripanden gentemot
hartill den inteanskaffa alkoholdryckerförbjudet rättDet är att som
brukarstycketsjälv enligt bestämmelserna i Dettaköpaatt ovan.varan
avsnittstraffbar handling seocksåbenämnas langning och är en
endastfår överlämnas gåvaeller starköl4.2.l0. Spritdrycker, vin som

gäller öl.år gåvantill den har fyllt år eller 1820 omsom

Partihandel4.2.4 m.m.

ellerinnehavare serverings-Systembolaget,Försäljning till av
fårochpartihandel,partihandlare benämnsinköpstillstånd andraeller

ellertillverknings-meddelatsbedrivas harendast den somav
Alkoholinspektionen.partihandelstillstånd av

ochtillverknings-innehavareendast4 kap. stadgasI att av
landet.starköl tillspritdrycker, vin ochpartihandelstillstånd förafår in
sådanaföra inhar fyllt 20 århuvudregel fårUtöver denna personer som

finnsflyttgods.eller Detbl.a. resandeinförsel eller som arvvaror som
tåg iflygplan ellerför fartyg,också särskilda bestämmelser

internationell trafik.
tillverkningstillstånd fårpartihandelstillstånd ellerharDen som

tillståndmeddelatstill denockså och sälja demexportera somvarorna
teknisk,starköl för användning itill inköp Spritdrycker, ellervinav

verksamhet.liknandeindustriell, medicinsk, vetenskaplig eller
tillöl,medkonstateras partihandelkan detta sammanhangDet i att

lagstiftning, inteskillnad enligt tidigare ärfrån vad gälldesom
medlinjetillståndspliktig alkohollagen. ligger iverksamhet enligt Detta
meddetaljhandelfördet krav på tillståndinte längre uppställs någotatt

anförsalkohollagen prop.och öl. förarbetena till 91servering I s.av
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bl.a. partihandeln kan alkohol-med knappast medföra någraatt
politiska olägenheter.

Om överlåtelse rörelsesker med verksamhet ärenav som
tillståndspliktig kanenligt alkohollagen, överlåtaren lagersälja sitt av
spritdrycker, till efterträdarenvin och starköl endast denne harom
meddelats tillstånd verksamheten. Försäljningför lager med sådanaav
drycker i samband med överlåtelse rörelse kan lagligensåledes skeav
först sedan köparen rörelsen har meddelats bedrivatillstånd attav
verksamheten. Särskilda bestämmelser dock förgäller konkursbo eller
dödsbo då tillståndspliktig verksamhet avvecklas tillmåstesamt en
följd tillståndet återkallats eller andra tvingande skälatt attav
föreligger.

Vid partihandel med spritdrycker, starkölvin och säljaren skyldigär
förvissa sig köparen har återförsälja eller köpa inatt rättatt attom

Vid varje partihandelsställe skall det- innehavaren självintevaran. om
förestår verksamheten finnas föreståndare har tillsyn överen som-
försäljningen. också tillståndshavaren förDet ansvarigär är attsom
distributionen sker betryggande former.underav varorna

4.2.5 Detaljhandel

kap.5 inleds med bestämmelser detaljhandel spritdrycker,medattom
vin och starköl får bedrivas endast detaljhandels-monopoletav
Systembolaget f°arAB. bolag inte bedriva import, ellerDetta export
tillverkning dessa bolaget får hardrycker, dock detav men om-
beviljats partihandelstillstånd bedriva försäljning till dem harsom-
serveringstillstånd. tillstånd.Systembolaget har meddelats sådantett
spritdrycker, vin eller starköl inte hålls i lager skall på begäransom
anskaffas, bolaget finnsinte finner det finns hinder det. Detatt motom
också avtal mellan och detaljhandelsbolagetett närmarestaten som
reglerar bolagets verksamhet.

Den tidigare tillståndsplikten för detaljhandel med öl har iersatts
alkohollagen med grundförutsättningar uppfylldavissa måsteatt vara
för sådan detaljhandel skall tillåten.att vara

4.2.6 Servering

Servering spritdrycker, vin och starköl får ske endastav om
serveringstillstånd har meddelats. servering öl gäller, vidFör av som
detaljhandel med öl, bedrivsverksamheten i lokalatt ären som
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samtidigtgodkänd livsmedelslokal serveringattsamt matsom av
bedrivs lokalen.i

skallövergripande mål förI 6 kap. hur serveringen2 § ettanges
bedrivas. Paragrafen lyder:

får inteskall ske med återhållsamhet ochalkoholdryckerServering av
fråga ordning och nykterhet.föranleda olägenheter i om

motverkabedrivande syftar tillLagregleringen serveringens ettattom
alkohollagenskador. propositionen tillbruk alkohol leder till Iav som

finns58 framhålls det bland gästerrestaurangernasatt
våld och alkohol ofta hörstorkonsumenter alkohol och att samman.av

oftaokändagatuvåld och våldForskning har vidare visat motatt
ochförekommer till eller närheteni direkt anslutning i restaurangerav
ochellerförutsätter ocksånöjesställen. God ordning gästeratt grannar

oacceptabelt.närboende inte på ärstörs sättett som
serveringstillstånddärserveringsställe6 kap. § stadgas påI 3 att
serveringsansvarigutseddeller honomgäller skall tillståndshavaren av

helanärvarande underochtillsyn serveringenöverutöva varaperson
personalparagraf reglerar också allserveringstiden. Samma att som

anställdserveringen måsteanvänds för bedrivandet avvaraav
tillståndshavaren.

starkölspritdrycker, ellervinEnligt kap. får servering6 4 § av
skall avslutaspåbörjas Serveringentidigast klockan 11.00. senast

tillståndsmyndigheten beslutarklockan inte annat.01.00, om
serveringstidbesluta utsträcktTillståndsmyndigheten kan således om

inskränkningbeslutautanför den s.k. normaltiden även avommen
serveringstiden kaninskränkningserveringstiden. Skäl för attvaraav

föreller störningarordningsstömingaralkoholpolitiska olägenheter,
närboende befaras uppkomma.

ellervinspritdrycker,Vad dryckeshanteringengäller attt.ex.anges
harköpas endast någonstarköl behövs för rörelsen får somavsom
frånmedförasfårdryckerna intepartihandelstillstånd för och attvaran

serveringstillstånd.medrestaurangen

4.2.7 Tillstånd m.m.

tillståndspliktigoch starkölAll försäljning spritdrycker, vin ärav
tillverkningstillstånd ochbeslutarverksamhet. Alkoholinspektionen om

därden kommunServeringstillstånd beslutaspartihandelstillstånd. av
serveringsstället beläget.är

starköl ochspritdrycker,Tillverkningstillstånd kan gälla sprit, vin,
ochinköps-öl eller dessa Partihandels-,eller flera varor.avse en av

starköl ellerspritdrycker, vin ochserveringstillstånd kan gälla avse en
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eller två dessa samtliga falldrycker. får tillstånd endastI meddelasav
den visar han tillmed hänsyn sina ekonomiskapersonliga ochattsom
förhållanden och omständigheterna i övrigt lämplig utövaär att
verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall tillsärskild hänsyn tas om
sökanden laglydig och benägen fullgöra skyldigheter detär sinaatt mot
allmänna.

Serveringstillstånd kan meddelas för till allmänheten,servering
förening, företag eller slutet sällskap. Tillståndet kanannat avse
stadigvarande servering eller för tidsperiodviss eller enstaka tillfälle.
För stadigvarande servering till allmänheten krävs lokalen haratt ett
kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat.

En ansökan serveringstillstånd kan avslås serveringen kanom om
befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt.
Kommunerna kan alkoholpolitiskai utforma förriktlinjerprogram
tillståndsgivningen och vilka kriterier kommunen attange avser

vidtillämpa bedömningen servering kan medföraav om en
alkoholpolitiska olägenheter.

Alkoholinspektionen och kommunerna har givits rätt att ta ut
ansöknings- och tillsynsavgifter.

Återkallelse, varning m.m.

Tillståndsmyndigheten skall återkalla tillståndet tillståndshavarenom
följerinte de för tillståndet gällande bestämmelserna lagen elleri

föreskrifter eller villkor meddelade med stöd lagen, eller deav
förutsättningar gäller för meddelande tillståndet längreintesom av
föreligger. tillverknings-,Ett partihandels- eller inköpstillstånd skall
också återkallas tillståndet längreinte utnyttjas. Ettom
serveringstillstånd skall återkallas det endast tillfälligtinteäven om
uppkommer sådana olägenheter i 6 kap. 2som avses

Om anmärkning mindre allvarligt slag och kanär antasen av
komma till, kan i stället kommavarning fråga. Somiatt rättas
förutsättning för skallvarning kunna meddelas gäller förgrundatt att
återkallelse föreligger, varning särskilda skäl kanattmen av anses vara

tillräcklig åtgärd.en
Kommunen möjlighet enligt kap. under7 21 § vissaattges

förutsättningar förbjuda den bedriver detaljhandel med ellersom
servering öl fortsätta denna verksamhet eller, fårförbudattav om anses

alltför ingripande åtgärd, meddela honom varning. sådantEttvara en
förbud kan meddelas detaljhandeln eller serveringen skett tillt.ex. om
underåriga eller föranlett olägenheter i fråga ordning och nykterhet.om
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4.2.8 Tillsyn m.m.

regionala tillsynencentrala respektiveDen

Ilagen.enligthuvuddragen tillsyneniregleras8 kap. alkohollagenI 1 §
tillsyncentral överAlkoholinspektionenförsta stycket utövarattanges

meddelakaninspektionenochalkohollagenefterlevnaden attav
gällerVadlagen.tillämpningenvägledning förallmänna råd till av

främst tillsyndenna övertillsyninspektionens omedelbara avser
inköpstillstånd.partihandels- ellerinnehavare tillverknings-,av

meddelaförutomförarbetenaenligtAlkoholinspektionen har attatt,
regeringenutsträckningdenföreskrifter iutfärdaallmänna råd,

denframgårstycketdärtill. andraAV attbemyndigar inspektionen
sådessa påochlänsstyrelserna sätttillsynenregionala attutövas av

tillsynocksåligger överdettaAlkoholinspektionen. Ibistår
ochserveringbestämmelserlagenstillämpningkommunernas omav

skallLänsstyrelsenverksamhet. ävensådantillderas tillståndsgivning
styckettredjeverksamhet. Enligtderasmed råd ibistå kommunerna

bestämmelsernaefterlevnadenomedelbara tillsynenden överutövas av
ochstarköl kommunenochspritdrycker, vinservering avavom av

110prop.förarbetenainnebär, enligtRegleringenpolismyndigheten. s.
ellerAlkoholinspektionensinskränkningf., inte någon av

områden.dessatillsyn påutföra sinmöjlighetlänsstyrelsens att
förserveringsställenpåpunktinsatserLänsstyrelsen kan alltså görat.ex.

dockoch tillsyn.tillståndsgivning Det ärfölja kommunernasatt upp
bedrivaskalllänsstyrelsernaochAlkoholinspektioneninte meningen att

verksamhet.parallelltillsynmed kommunernasen
polismyndighetenochkommunenocksåtredje stycketI attanges

öl,meddetaljhandelochserveringskall bedriva tillsyn överäven av
enligthänger,Bestämmelsenområden.tillståndspliktigadvs. icke

förborttillståndsplikten tagitsmedförarbetena, attatt trotssamman
tillgripassanktioner kunnaskallsåoch serveringsådan detaljhandel om

medför olägenheter.alkoholhanteringdessa typer av
tillsyns-begäranpåskyldighetharKommunen att annanaven

polis-ellerlänsstyrelsenAlkoholinspektionen,myndighet, dvs.
för sinbehövermyndighetenuppgifterlämna demyndigheten, som

skallPolismyndighetenlagen.efterlevnadenrespektive tillsyn över av
länsstyrel-Alkoholinspektionen,tillsynsmyndighet,underrätta annan

förhållandenpolismyndighet, ärkommunen, avsomomsen, annan
Kronofogdemyndig-tillsyn.myndigheternasbetydelse för de senare

eftertillståndsmyndighet,vederbörande samtheten skall underrätta
sinaitillstånd bristerhardenbegäran länsstyrelsen, somomav

skattemyndig-föreskrivsVidareallmänna.skyldigheter det attmot
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heterna begäranpå tillståndsmyndighet skall lämnaeller länsstyrelseav
uppgifter tillståndsprövningenbehövs för såväl tillsynen.som som

Skyldighet lämna tillträde till lokal, bokföringatt m.m.

tillståndshavareEn skyldig lämna tillträde till driftsställe ochär att
bokföringen rörelse tillståndspliktigi skall så utformadär attsom vara
kontroll verksamheten möjlig. driver rörelsen skyldigDenär ärav som

på anfordran tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna.att av en
Han eller hon dessutom skyldig lämna statistiska uppgifter iär att
enlighet med de föreskrifter regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Alkoholinspektionen utfärdar.

Tillsynsmyndighet kan begära upplysningar och handlingar och
inspektioner hos den bedriver detaljhandel med öl ellergöra även som

hos den sådan alkoholdryck.som serverar
Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs för tillsynensom

bereda tillträde till lokalerlåsta eller närings-Dent.ex. att utrymmen.
idkare inte vill medverka vid tillsynen riskerar förlora sittattsom
tillstånd eller, verksamheten försäljning öl, förbjudasatt attom avser av
fortsätta sin verksamhet.

Överklagande4.2.9

Beslut enligt lagen gäller omedelbart, inte något iannatom anges
beslutet. Bakom denna huvudregel samtliga beslut enligt lagenatt-
skall gälla omedelbart, dvs. oberoende beslutet har vunnit lagaav om
kraft ligger beaktande lagstiftningen har karaktär socialett attav av-
skyddslagstifming prop. 113.s.

Både Alkoholinspektionens och kommunens beslut får överklagas
till förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. Domstolens beslut överklagasfâr

Alkoholinspektionen respektive kommunen. Prövningstillståndav
krävs vid överklagande till kammarrätten.

4.2. lO Ansvar m.m.

Utöver administrativa ingripanden form återkallelsei och varning,av
vilka beslutas Alkoholinspektionen eller kommunen, finnsav
straffsanktionerade bestämmelser.
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tillverkningsikte olovlighuvudsakligen påStraffbestämmelsema tar
ellerböteralkoholdrycker. Straffskalan äroch olovlig försäljning av

Är år.fyratill fängelse idömsbrottetfängelse i högst två år. grovt
intealkoholdryck till någonlämnarellerDen ut somsom serverar

påverkadmärkbartellerålderföreskriven ärhar uppnått avsom
partihandelvidberusningsmedel, elleralkoholdryck eller annat

elleråterförsäljaharköparensig rätt attförvissaunderlåter attatt om
fängelseellertill böterdryckeshanteringför olovliginköpa dömsvaran,

månader.högsti sex

Register

automatiskmed hjälpregisterskall föraAlkoholinspektionen ett av
såvälrörandeuppgifteromfattarRegistretdatabehandling.

partihandelstillståndochtillverknings-handläggninginspektionens av
serveringstillstånd.handläggningkommunernas avsom

fårregistretjuridiskaellerfysiskavilkaVidare sompersoneranges
användas till.fårvad registretochuppgifterinnehålla om

alkoholdryckerförreklamRegler4.3 om

lagenfinns ialkoholdryckermarknadsföringenförSärskilda regler av
marknadsföringbestämmelsermed vissa1978:763 avom

endastgälleralkoholreklamlagen. Lagenalkoholdrycker
endastgällerochtill konsumentersigriktarmarknadsföring som

dvs.alkohol,volymprocent2,25innehållerdrycker änmersom
omfattasochalkoholdryckerlättcider inteochLättölalkoholdrycker. är

användasfår intemarknadsföringenVidsåledes lagen.inte av
s.k.förReklameller TV.radiotidningar,ikommersiella annonser

möjligtAnnonsförbudettidningar. äriförekommafolköl får dock
grundlagsskyddadeden1:12,och YGL att1:9TF som angergenom

förbudmeddelaslagdet ihindrarintetryckfrihetenyttrande- och att
vidanvändsden månikommersiellmot annonsenannons
Vidtobaksvaror.ellerdryckeralkoholhaltigamarknadsföring av

kommersiellpådvs. sätt änmarknadsföring på annatsätt,annat genom
alkoholreklamlagendet iställsradio eller TV,tidningar,i upparmons

harmåttfullhetsärskildVadmåttfullhet.särskild ärkrav påett som
Bl.a.området.riktlinjer påKonsumentverketsdefinierats ansesgenom

reklamSådandirektreklam.ellerfilmreklammedmåttfulltdet inte som
alkoholreklamprincipinnebär iRiktlinjernaförbjuden. attsåledesär

tidningariförsäljningsställenendast påtillåten samt somär
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facktidskriftFörbudettillhandahålls ställen. gällerpå sådana inte sådan
egenskaptill näringsidkarevänder derassig huvudsakligen i avsom

Reklamtillverkare spritdrycker, starköl.eller distributörer vin ellerav
starköl fårfår där spritdrycker, ellerförekomma lokaler viniäven
reklamsäljas, förutsättning för dennaexempelvis En ärrestauranger.

reklammåttfull. gällerdock den skall särskilt öl klassFör attatt vara
reglernadock med beaktandefår förekomma dagspressiäven avm.m.

specificeratsinnebär har isärskild Vad dettamåttfullhet.om
1979:5. Däriförfattningssamling KOVFSKonsumentverkets anges

tilltidskrifter vänder sigreklam får förekomma iintet.ex. att som
utomhusreklamungdom dagspressen, vidunder sportsidorna i20 år, på

maximalt får dagspressenliksom hur istora m.m.annonserna varam.m.
kan förbjudas fortsättadessa reklamreglerDen bryter attmotsom

med Förbuds-med Förbudet förenas i regel vite.marknadsföringen.
meddelasvikt kanoch informationsföreläggande inte störreärsom av

Konsumentombudsmannen kan i övrigakonsumentombudsmannen.av
fall väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Även marknadsföringenfinns bestämmelseralkohollageni om av
gåvoförbudet kap. §alkoholdrycker. bör det s.k. i 3 5Särskilt nämnas

dels den tillverkar,se Gåvoförbudet innebäravsnitt 4.2.3. att som
alkoholdrycker rörelse fårsinsäljer eller förmedlar försäljning iav

delsformlämna sådan dryck gåva endast i samtav varuprovsom
alkoholdrycker får sådanaallmänt vid försäljning andra änatt varorav

avsnitt 4.2.6drycker kap. §lämnas gåva. 6 2inte I sägs attsom
fåråterhållsamhet ochskall ske med inteservering alkoholdryckerav

Tillsammansordning och nykterhet.föranleda olägenheter frågai om
syftekap. dvs. åtgärder imed det s.k. animeringsförbudet i 6 7 attatt

alkoholdrycker får vidtas,förmå till inköp intenågon äventargäst av
alkoholdrycker.denna marknadsföringen Denreglering sikte på somav

dessa avseenden riskerarbryter bestämmelser ialkohollagens attmot
ellervarningbli ingripande, dvs.föremål för administrativtett

återkallelse tillståndet.av
förändringar med bl.a. EU-bakgrundMot de årenssenaste enav

försärskild utredareanpassad alkohollag tillsatte regeringen göraatten
alkoholdrycker.marknadsföring Ibestämmelsernaöversynen avav om

föreslås de särskildabetänkandet 1998:8Alkoholreklam SOU att
skall samlas ibestämmelserna marknadsföring alkoholdryckeravom

alkoholreklam-den nuvarandekapitel alkohollagen ochiett nytt att
marknadsföringlagen föreslår allupphävs. Utredningen att av
återhållsamhet elleralkoholdrycker skall ske medi fortsättningenäven

måttfullhet. utredningendagspressen skall enligtAnnonsförbudet i
utformas påomfatta klass Lättölsreklamen måste ocksåöl II.även ett

marknadsföringsådant kan förväxlas medden intesätt att av
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lagenalkoholdrycker. föreslåstillämpningen Konsument-I attav
övervakaverket/KO får huvudansvaretfortsättningsvis föräven att
Tillsynenefterlevnaden särskilda reglerna för alkoholreldam.deav

dock imarknadsföring på serveringsställen skallöver restaurangemas
första Alkoholreklamutredningenshand kommunen.utövas av

föremål förbetänkande remissbehandlats och för närvarandehar är
beredning regeringskansliet.inom
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införselochmedPartihandel5 av

starkölochvinspritdrycker,

Inledning1

alkohollagensfrämstförredogörelsekapitel lämnas närmaredettaI en
starköloch samtspritdrycker, vinmedpartihandelnbeträffanderegler

gällerVaddrycker.sådanainförselnprivataochyrkesmässigaden av
idettahur stortbildavsikten attpartihandelssystemet är avenge

fungerar.
begreppenbegrepp,förekommande t.ex.kapiteldettabeträffar iVad

kapiteltillhänvisasoch import,införselyrkesmässig
erinrasaktuella, kan attdenpartihandel än omgällerVad nuannan

verksamhet atttillståndspliktig samtlängreöl intemed ärpartihandel
ochsprittekniskförsäljningochpartihandelförregler avannan

försäljning1961:181lagenifinns avalkoholhaltiga ompreparat
LFT.spritteknisk m.m.

förbetydelsestörstareglerfinns ärskatteområdetInom avsom
denstarköloch samtvinspritdrycker,medpartihandelnsärskilt

skatterättsligadrycker. Detsådanainförselnyrkesmässiga av
ireglernaochregelsystemdettamellanförhållandetregelsystemet samt

kapitel.behandlas i nästaalkohollagen,
förarbetenalkohollagenstillhänvisningar avserFörekommande

alkohollag.tillförslag1994/95:89propositionen om

införselyrkesmässigochPartihandel5.2

partihandelbedrivaRätten5.2.1 att

partihandel,bedrivaförreglerfinns atträttenalkohollagenkap. 1 §4I
främsttillstarkölochvinspritdrycker, annanförsäljningdvs. av

detaljhandelsbolaget,tillellerrörelseför hansochitillståndshavare
bedrivasfårhandelSådanSystembolaget.Systembolaget ABdvs.

partihandelstillståndmeddelatshar avdenendast somav
hardenskall ettförfattningsrummetEnligtAlkoholinspektionen. som
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inspektionen meddelat tillverkningstillståndav för sådana drycker
ha partihandelstillstånd frågaianses motsvarandeom varor.

Det gällande tillståndssystemet för spritdrycker,nu vin och starköl
innebär detaljhandelsbolaget,ävenatt dvs. Systembolaget, måste vara
innehavare partihandels- eller tillverkningstillståndett för kunnaav att
partihandla. Systembolagets föreskrift lagi begränsadegenom
partihandelstillstånd behandlas nedan.

Vad gäller denärmare rättigheter knutna till innehavetär ettsom av
tillverknings- eller partihandelstillstånd, i kap.4 5 första§anges
stycket alkohollagen den berättigadatt bedrivaär partihandelattsom
får sälja för vilka han har tillstånd till detaljhandelsbolaget, tillvaror
den har tillverknings- eller partihandelstillstånd försom motsvarande

till den har meddelats serveringstillstånd förvaror, motsvarandesom
och till den har meddelats särskilt inköpstillståndvaror försom

användning i viss angiven huvudsakligen industriellav varorna
verksamhet. Tillståndshavaren får också exportera varorna.
Bestämmelsen indirekt uttryck för ställningstagandet det iger att
lagstiñningen inte böra föras in någotansetts särskilt tillstånd för

se 93; detta likhetexport i med vad gäller för import seprop. s. som
nedan.

dettaI sammanhang kan också endast dennämnas haratt som
tillverknings- eller partihandelstillstånd får förfoga spritdrycker,över
vin och starköl på isätt § första7 stycket tullagensom avses
l994:l550; 4 kap. alkohollagen.3 § Sådana fårse änvaror av annan
den har tillverknings- eller partihandelstillstånd försom intevarorna
förvaras på tullager sådant harannat inrättatsän för förvaringsom av
proviant I övrigt gäller lagen 1973:980 förvaringm.m. transport,om
och förstöring införselregleradeav varor, m.m.

Alkohollagens bestämmelser innebär den skall läggaatt som upp
på tullager för omsättning i Sverige måste ha partihandelsrätt förvaror

motsvarande drycker.
Tillstånds- och tillsynsmyndighet för provianteringslager är

tullmyndigheterna.

5.2.2 Rätten till yrkesmässig införsel

kap.I 4 2 § första stycket alkohollagen stadgas spritdrycker, vin ochatt
starköl får föras in till landet endast den har meddelats ettav som
tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana Det harvaror.
inte nödvändigtansetts i paragrafen uttryckligenatt denattange
nämnda regeln endast sikte på yrkesmässig införsel,tar dvs. sådan som
sker i och för rörelsen. Den har partihandelstillstånd får såledessom
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kanbruk. Däremotför privatimporterastycketstöd förstamedinte av
fallvissainförsel, iyrkesmässig varastycket, änandra annanom

tillämpligt.
föra infårdag inteiinnebär nyssstycket restaurangerattFörsta

ochserveringstillstånd ettbådehadrycker ettnämnda slag attutanav
gällertillstånddubblapåpartihandelstillstånd. Kravellertillverknings-

avseende.dettaalltså i
detpåuppbyggd sättetintelagstiftningen ärkan konstaterasDet att

hellerinteställtsharför importentillståndskravsärskiltnågot upp;att
Rättenbegränsningar.kvantitativanågraföreskrivitslagtextendet ihar

sammanhangitill importören annatknutitsstället atthar iimporteraatt
Regleringenstarköl.ochvinspritdrycker,hanteralämplig attansetts

vadmedlikhetipartihandlare,ellertillverkareutländskmedför att en
ansökamåsteserveringstillstånd,meddelatsdenför ettgäller somsom

Sverigehär iverksamhetetableravillhanpartihandelstillstånd omom
starköl.ochvinspritdrycker,importeraoch själv

uppfyllthardenendasttillimporträttenBegränsningen somav
motiveraspartihandelstillståndellertillverlcnings-förkriteriema att ges
92.skäl sekontrollmässigaalkoholpolitiskasåväl prop. s.somav

tillverkningstillståndett gerförhållandet ävenattDet
redanför,redogjortstidigareframgår,partihandelsrättigheter avsom

skalltillverkarealkohollagen. Attkap. ii 4paragrafeninledandeden en
rättigheterhaoch ensompå sättkunna sammasammaagera

skäl.affärsmässigabl.a.motiveraspartihandlarelicensierad av
påmonopolförutomSystembolaget,hartidigareSom nämnts

begränsad rättstarköl,och ävenvinspritdrycker,meddetaljhandel en
Dermadrycker.sådanamedpartihandelbedrivaatt

beslutefterSystembolagetbestår i ompartihandelsmöjlighet att
medenlighetiharAlkoholinspektionen rätt att,partihandelstillstånd av

bedrivaalkohollagen,styckettredjel §kap.i 5föreskrivsvad som
dvs.serveringstillstånd,hardemtilldryckernämndaförsäljning somav

hand fårpåSystembolaget inteAttallt egenframför restaurangerna.
författningsreglerat;starköloch ärvin sespritdrycker,importera

idryckersådanastycke. Importandraförfattningsrums avsamma
VadVS.Sprit ABVinVSställetsker istatlig regi genom

tillförarbetenaikonstaterasverksamhetSystembolagetsgäller
skallframdelesverksamheten även55prop.alkohollagen atts.
dvs.kärnverksamheten,betingadealkoholpolitisktdentillkoncentreras

disk.försäljning över
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5.2.3 Närmare partihandelnom

5.2.3.1 Tillstånd m.m.

Närmare bestämmelser bl.a. partihandelstillstånd finns i kap.7 iom
alkohollagen.

Förutsättningar för tillstånd

Enligt 7 kap. l § första stycket får bl.a. tillverknings- eller
partihandelstillstånd meddelas endast den hanvisar med hänsynattsom
till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna
i övrigt lämpligär verksamheten.att utöva Att sökanden enligt första
stycket haräven visa han haratt tillfredsställandeatt
lagringsmöjligheter behandlas nedan.

Beviskravet för den ansöker tillstånd har således högt.som sattsom
I förarbetena framhålls tillstånd inte kan beviljasatt ingentingt.ex. om

käntär sökandens tidigare verksamhet och det inte tillräckligtom att är
inga anmärkningaratt har framkommit prop. 100 f.. krävsDets.

således positiv utredning förebringasatt sökanden.en av
Vid den tillståndsprövning Alkoholinspektionen har att göra,som se

nedan, skall bedömas den ansöker tillstånd har visatom person som om
sig lämplig sådan verksamhetatt utöva med ansökan.en som avses
Inspektionen skall objektivgöra och icke-diskriminerandeen
bedömning med hänsyn till personliga ochtagen ekonomiska
förhållanden omständigheter i övrigtsamt betydelse förärsom av
tillståndet. Som "omständigheter i övrigt förarbetenai prop.anges

100 sökanden hart.ex. kunskaperatts. reglerna förom
alkoholhantering.

Vid tillståndsprövningen skall, enligt kap.7 l § andra stycket,
särskild hänsyn till sökanden laglydigtas och benägenär attom
fullgöra sina skyldigheter det allmänna. Detta innebärmot denatt

vill partihandlat.ex. med spritdrycker,person vin eller starkölsom
skall ha ordnad ekonomi och inte tidigare ha varit straffad för brotten

kan ha betydelse för förmågan yrkesmässigt hanterasom partihandelatt
med nämnda drycker.

Som framgått har den tillståndssökande enligtovan
författningsrummets första stycke även visa han haratt att
tillfredsställande lagringsmöjligheter. Något krav på att
tillståndshavaren faktiskt har lager i Sverigerent uppställs dock inte.
För vinagenter m.fl. endast förmedlar affärer finns inte någotsom
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varjimåsteAlkoholinspektionenlagringsmöjligheter. ebehovstörre av
krävas.skalllagringsmöjlighetervilkafall bedömaenskilt som

tillståndfåförförutsättningar attallmännagäller övrigaVad
lokaler,haskallsökanden56prop.förarbetena attframhålls i s.

redovisningssystemkontroll- ochoch interna somförvaringsutrymmen
kommeralkoholområdet attgäller påreglerdesannolikt attgör som

fall kunnaförekommandeoch iinsynmöjliggöraskallföljas. Systemen
internationellapåbaseradeegenkontroll t.ex.förgrundtillligga

standarder.
tillbegränsasgiltighettillståndetsfårstyckettredje§Enligt kap. 17

förenasocksåTillståndet fårskäl.särskildaföreliggerdettidviss om
sedanmeddelasfår ävenbehövaskanvillkorvillkor.med De somnya

meddelats.tillståndetälva

tillstånd,Meddelande m.m.av

sprit,gällatillverkningstillstånd kanframgår§kap. 2 att7Av
dessafleraellerellerochstarköl varor.spritdrycker, vin, avenavse

ellerstarkölochspritdrycker, vingällaPartihandelstillstånd kan avse
drycker.dessatvåeller aven

tillståndshavaren oavsetthoslämplighetpåkravgällerDet samma
för.tillstånd sökstillståndspliktigavilka somvaror

partihandelstillståndellertillverknings-bl.a.kap. §3I 7 attanges
utreda,såledesharInspektionen attAlkoholinspektionen.meddelas av

författningsrummet attiVidaretillstånd.utfärdaochbedöma anges
eller,regeringenskriftligen attskall samttillstånd görasansökan om

meddelarAlkoholinspektionenbemyndigande,regeringensefter
in.skallsökandenutredningvilkenföreskrifter gesomnämnare om

hosdenföreskrivsstycket attförstakap. 4 § somI 7
ansökningsavgiftbetalaskalltillståndansökerAlkoholinspektionen om

årligbetalaskalltillståndbeviljas även endensamt att som
tillsynsavgift.

kostnadermyndighetenstäckaavseddaAnsökningsavgifterna attär
övrigatäckaskallTillsynsavgiftemaansökningar.granskningför av

länsstyrelsernaskostnader förAlkoholinspektionen samtkostnader hos
såledesskall motsvaraavgifternatotalaregionala tillsyn. De

anslag.länsstyrelsernasdelanslagAlkoholinspektionens samt av
beslutarregeringenframgårstyckeandra att omlagrummetsAv

avgifternaföreskrifterytterligarestorlekavgifternas samt att om
bemyndigande,regeringenseftereller,regeringenmeddelas av

Alkoholinspektionen.
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De föreskrifternanärmare de avgifter tas utom som av
Alkoholinspektionen för tillståndsprövning och återfmnsitillsyn 10-
22 §§ alkoholförordningen 1994:2046.

Upphörande tillstånd falli vissaav

Enligt 7 kap. första17 § stycket alkohollagen upphör enligt dennaett
lag meddelat tillstånd gälla under vissa förutsättningar.att Som
exempel kan situationennämnas tillståndshavare avlidit ochatt en
dödsboet inte inom viss tid anmält till tillståndsmyndigheten, dvs. såvitt

tillverknings- eller partihandelstillstånd Alkoholinspektionen,avser att
boet vill fortsätta rörelsen. denHar fått tillstånd försatts konkurs,isom
gäller enligt andra stycket tillståndet omedelbart upphöratt gälla.att
Om konkursboet vill fortsätta rörelsen skall ansökan hosgöras
tillståndsmyndigheten. Myndigheten skall behandla sådan ansökanen

förtur.med

Återkallelse, varning m.m.

Enligt kap.7 18 § skall Alkoholinspektionen återkalla tillverknings-ett
eller partihandelstillstånd om

tillståndet inte längre utnyttjas,
tillståndshavaren inte följer de för tillståndet gällande bestäm-

melserna i alkohollagen eller föreskrifter eller villkor meddelade med
stöd denna lag, ellerav

de förutsättningar gäller för meddelande tillståndet intesom av
längre föreligger.

I förarbetena prop. 109 beträffande punkten 3 följande.s. anges
För återkallelse på denna grund bör det frågaen vara om mera
påtagliga förändringar, så tillstånd inte skulle ha meddelatsatt i
motsvarande situation. Om anmärkning mindre allvarligt slagären av
och kan komma till, kanantas i ställeträttas varning kommaatt fråga.i
Höga krav måste dock ställas på dem har tillstånd, bl.a. medsom
hänsyn till deras till omförpackningrätt förav varor, ansvar

Ävenskatteuppbörd mindre anmärkningar bör därför kunnam.m.
skäl förutgöra återkallelse, särskilt deom upprepas.

Att innehavare tillverknings- eller partihandelstillstånd kanen av
meddelas varning i stället för återkallelse framgår kap.7 20av
Varning får meddelas varning särskilda skäl kanom av anses vara en
tillräcklig åtgärd. förarbetenaI prop. llO bl.a. följande. Oms. anges

tillståndshavare vidtar erforderliga åtgärder fören tillatt rätta
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fortsättningeniverksamhetenkandet attså antasförhållandena att
ochföreskriftergällandemedenlighetibedrivaskommer att

Även andratill varning.ingripandet begränsaskanvillkormeddelade
överträdelsedåtänkas,kan envarning t.ex. avmeddelafall för enatt

dylikt. Iellermissförstånd,påberottellertillfällig ettföreskrift varit
tillsynsmyndighetssammanhangdettaierinrasförarbetena om en

alkohollagen.kap. l §enligt 7villkormeddelamöjlighet att

Tillsyn5.2.3.2 m. m.

bl.a. attalkohollagenstycketförsta§kap. l8 angesI
efterlevnadentillsyncentral över avAlkoholinspektionen utövar

tillrådallmännameddelakaninspektionenochalkolhollagen att
tillsynenomedelbaralagen. Den avsertillämpningenförvägledning av

ellerpartihandels-tillverknings-,innehavaretillsynfrämst över av
tillsynsuppgifter ärAlkoholinspektionens110.inköpstillstånd prop. s.

område. Idettatillbegränsadeinteframgått,tidigareemellertid, som
skalltillsynAlkoholinspektionenframhålls attförarbetena tvärtom

skall atttillsynenförmåletochnationell nivå varaattpåutövas
och iansvarsfulltalkohol skerlandetihanteringallattgarantera av

5prop.bestämmelsergällandemedenlighet s.
råd,allmänna ävenmeddelaförutomhar, attAlkoholinspektionen

bemyndigarregeringenutsträckningdenföreskrifter iutfärdaatt
därtill.inspektionen

regionala tillsynen utövasdenbl.a.framgår avstycket attandraAv
Alkoholinspektionen.bistårpå sådessa sättochlänsstyrelserna att

lämnaAlkoholinspektionentillharvilka attkap. 2 §8I somanges
kommunen,Dessainspektionen. ärhosbehövsuppgifter som

skattemyndigheterkronofogdemyndigheten samtpolismyndigheten,
avgifter.ellerskatterindriverelleruppbärmyndigheteroch andra som

skyldighet atttillståndshavaresbestämmelserfinns4 §8 kap.I om
ochlokalertillhörandemeddriftsställetilltillträdebl.a. lämna

verksamheten.handlingartillhandahålla rörsom

registerAlkoholinspektionens5.2.3.3

föraalkohollagen, ettl §kap.enligt 12skall,Alkoholinspektionen
2 § attkap.databehandling. 12Iautomatiskhjälp angesmedregister av

föranvändasfårregistret
tillstånd,ärendenhandläggning omav
verksamhettillståndshavares samttillsyn över
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uppföljning och utvärdering lagens tillämpning framställningsamtav
statistik.av
Registret får, enligt kap.12 3 § första stycket, innehålla uppgifter

om
den har tillstånd,som
den har haft tillstånd,som
den ansökan tillstånd föremål förär prövning ochvars om
den tidigare har ansökt tillstånd ansökan harsom om men vars

avslagits, avvisats eller avslcrivits.
Vad gäller punkten kan4 denna föranleddnämnas bl.a.att detär av

samhälleliga intresset kunna förebygga bulvanförhållanden.attav
Att regeringen får meddela föreskrifter registrering uppgifterom av

i fråga olika företrädare för verksamhet, framgårom en av
författningsrummets andra stycke.

Enligt kap.12 4 § första stycket får i registret, beträffande de som
i första3 § stycket ellerl registrerasavses

uppgift eller firma, registrerings- ellerom namn person-,
organisationsnummer, adress och telefonnummer,

uppgift dom i brottmål, såvitt domstol, domsnummer,om avser
utgången i målet och tillämpade bestämmelser,

uppgift förekomst ärende hos polis- eller åklagarmyndighet,om av
såvitt diarienummer eller motsvarande beteckning,avser

uppgift registrering mervärdeskatteskyldighet, punktskatte-om av
skyldighet och upplagshavare enligt skattelagstiftningen,

uppgift konkurser restförda skatter och avgifter,samtom
uppgift den verksamhet tillståndet och villkorom som avser om som

har meddelats för denna,
uppgift överträdelser föreskrifter och meddelade villkorom samtav

utförda inspektioner ochom
i den utsträckning regeringen föreskriver,närmare uppgiftannan

har särskild betydelse för handläggningen ärenden enligt dennasom av
lag och inte personuppgift känsligutgör natur.av

Enligt författningsmrmnets andra stycke får uppgifter isom avses
första stycket 2 och 3 endast registreras i den mån de har betydelse för

till tillståndrätt enligt alkohollagen.
tredjeI stycket i registret får, beträffandeatt den iuppges som avses

första3 § stycket 2 eller registreras uppgift i första stycketsom anges
1 och

Enligt 12 kap. 5 § första stycket får vidare i registret anges
tillståndsmyndighetens och domstols beslut i ärenden enligt lagen och
de bestämmelser har tillämpats.som
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stycke,andraförfattningsrumsenligtfår också,Registret samma
ochregistreratsharförhållandenförtidpunktinnehålla uppgift somom

förbehövsuppgifterna attuppgifter,administrativatekniska och om
registret.medändamålettillgodose

kap. 6finns i 12registeruppgiñergallringRegler avom
pålämnastillståndsregistret utiuppgifterfårkap. 8 §Enligt 12

Tillföljande.enligtdatabehandlingautomatiskförmedium
enligtbrottmisstankeuppgiftlämnasfårpolismyndighet omom

ochTill skatte-lagföring.ellerutredningändamåletföralkohollagen
omfattasverksamhetuppgiftfår länmastullmyndighet avsomom

tull.påförandeellerbeskattningändamåletföralkohollagen av
terminalåtkomstfår hatullmyndighetföreslaivskap. 8 § attI 12 a

partihandelstillstånd.ochtillverknings-uppgiftertill om
på begäranskyldigAlkoholinspektionen att§kap. 9Enligt 12 avär

måndeniregistretuppgifterlämnakommunellerlänsstyrelse ut ur
eller tillsyn.tillståndsprövningförbetydelseuppgifterna är av

bestämmelse,selqetessbrytandes.k.Bestämmelsen, utgör ensom
1980:100.sekretesslagenkap. l §med 14tillsammansskall läsas

ADB-ske påparagraf kan intedennaenligtuppgifterUtlämnande av
119.se vidaremedium prop. s.

till denregistretangåendeinformationreglerfinnskap. l0 §12I om
lagen.tillstånd enligteller sökerharsom

uppbyggnad.underregisterAlkoholinspektionens ännuär

verksamhetdessochAlkoholinspektionen5.2.3.4

förredogjortsdeltillharavsnittenföregående stordeI närmast
vaduppgifterAlkoholinspektionensbeträffanderegleralkohollagens

inspektionensharmån ävennågonpartihandelstillstånd. Iavser
kompletterandelämnasNedantillsynsverksamhet berörts. en

vissiområdendessa samtuppgifter påinspektionensförredogörelse
dettabetydelse iregelsystem ärandraförredogörelsemån avsomen

alkoholförordningen,regelsystemandraMed somsammanhang. avses
alkohollagen,tillämpningenbestämmelserinnehåller närmare avom

inspektionenavseendenolikaföreskrifter i genomde somsamt
utfärdaharalkoholförordningen rätt attbemyndigande iregeringens

kanalkohollagenstödmedinspektionenrådde allmännaoch avsom
meddela.

iintagitsråd harallmännaochföreskrifterAlkoholinspektionens
nämndaAIFS. UtöverförfattningssamlingAlkoholinspektionens

informationochkommentarermyndighetenpublikation ut annanger
PartihandelHandboktillämpning,alkohollagensunderlätta t.ex.för att
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och tillverkning, med kommentarer till alkohollagens tillverknings-
och partihandelsbestämmelser augusti 1998.

För ytterligare sakuppgifter beträffande Alkoholinspektionens
uppgifter såvitt partihandeln hänvisas till, förutom förordningenavser
1996:612 med instruktion för Alkoholinspektionen och
alkoholförordningen, inspektionens tidigaret.ex. nämnda handbok
inom detta område.

Ansökan tillverknings- eller partihandelstillståndom

Enligt Alkoholinspektionens föreskrifter AIFS 1997:5 ändring iom
Alkoholinspektionens föreskrifter AIFS 1996:1 ansökanom om
tillverknings- och partihandelstillstånd, gäller bl.a. följande. Ansökan

tillverknings- och partihandelstillstånd skall på fastställtom göras
formulär 2 §. Till ansökan skall, vad gäller företaget, bifogas bl.a.
kvitto på inbetald ansökningsavgift, F-skattebevis från
Skattemyndigheten diverse uppgifter lokaler församt tillverkning,om
omtappning, lagring och försäljning. Vidare skall uppgifter inges om
bl.a. uppskattad försäljningsvolym under innevarande kalenderår,
beskrivning det ekonomiska redovisningssystemet bokföring,av
lagerredovisning och fakturering, beskrivning den praktiskaav
intemkontrollen varuhanteringen, fastställda årsredovisningsenastav
och revisionsberättelse eller, för andra aktiebolag, motsvarandeän
ekonomisk information. Andra handlingar skall in ärsom ges
registerutdrag från kronofogdemyndighetens utsökningsregister,
företagsbevis alternativt registreringsbevis från Patent- och
registreringsverket. Vidare skall lämnas utförlig beskrivningen av
företagets organisation och verksamhet, inklusive ledningens
ansvarsfördelning inom organisationen, och uppgift medom personer
betydande ekonomiska intressen i företaget.

Vad särskilt gäller med betydande inflytande i rörelsen,personer
gäller följande enligt föreskriftema 4 §. För verkställande direktör,

firmatecknare företageti delägare i fåmansföretag eller isamtensam
fåmansägt handelsbolag skall lämnas följande uppgifter:

Uppgift kunskap alkohollagstiftningen.om om
Personnummer-utdrag från Patent- och registreringsverket.
Bevis från Patent- och registreringsverket om

frihet från näringsförbud samta.
konkursfrihet.

Registerutdrag från kronofogdemyndighetens utsökningsregister,
Därtill innehåller föreskriftema regler för uppgifter beträffande

föreståndare och möjligheten för utländsk sökande styrka sinatt
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myndighetfrån utländskhandlinglämplighet m.m.genom
beträffanderegeldessutominnehållerFöreskrifterna en

dispens frånmedge undantagmöjlighetAlkoholinspektionens att
föreskrifterna i fråga.

förhandledningsformulärutarbetatharAlkoholinspektionen ett
ansökan.

förränbehandlasansökan intetilläggashärkanI övrigt att
Handläggningstidenbetalats.harkronor,000f.n. 2ansökningsavgiften,

månad.ungefärtillAlkoholinspektionen,uppgift frånenligtuppgår, en
tillståndsbevisutfärdar AIformella kravensökanden de ettUppfyller

omfattning.tillståndetsuppgiftermed om
ansökanavslåAlkoholinspektionenmöjlighet för attNågon aven

finns inte.skälalkoholpolitiska

Lämplighetsprövningen

baserastillverkningochpartihandelförhandbokenEnligt
lämnasuppgifterpå delämplighetsprövningAlkoholinspektionens som

andrafrån vissainhämtarinspektionenuppgifteroch deansökani som
omfattarLämplighetsprövningenRikspolisstyrelsen.bl.a.myndigheter,

inflytande ibetydandemedfysiskasåväl företaget personersom
medskötsamhetenekonomiskadenföretagetverksamheten. För prövas

detskyldighetersina motfullgörföretagettill hursärskild hänsyn
medfysiskam.m.. Förskatterbetalningallmänna personerav

ekonomiskochlaglydnadkontrollerasrörelseninflytande ibetydande
ochskatterbetalningbrottsligheteventuell samtskötsamhet av

bedömningVidarem.m.. görskonkurseriinblandning aven
förmågaochmöjlighet attblanddvs.övrigt,i annat"omständigheterna

området.påföreskrifterochmed lagarenlighetiverksamhetensköta
ochrutinerorganisation, systemdå företagetsgenomgångEn görs av

bokföringför m.m.

Lager m.m.

lagerskall dessaSverige,lager ihartillståndshavarenfalldetFör att
rådoch allmännaföreskrifterAlkoholinspektionensiuppfylla kraven

ändradestarköl,ochvinspritdrycker,distribution1996:2AIF S avom
reglerinnehållerFöreskriftema1997:6.och AIFS1997:2AIFSgenom

Reglernaredovisning.ochlagerhållningdistribution,för, förutom
Sverige.lagerlokal idirekt tillutlandetfrångäller inte transport

syfteiomarbetning, attundernärvarandeförFöreskrifterna är
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förtydliga Alkoholinspektionens krav. ändringarNågra i sakstörre
inte; det bilaga redovisade4 utdraget handboken.avses se som ur

Tillsynen och kontrollen

Som redogjorts för har Alkoholinspektionen, förutom sittovan ansvar
central tillsynsmyndighet, det direkta tillsynsansvaret bl.a.översom

innehavare partihandelstillstånd. Syftet med inspektionens tillsynav av
tillståndshavama kontrollera dels de lagstadgadeär reglernaatt att m.m.
efterlevs t.ex. försäljning sker endast på föreskrivetatt sätt, dels att
förutsättningar för tillstånd fortfarande föreligger t.ex. att
tillståndshavaren fortfarande lämplig sin verksamhet.är utövaatt

Tillsynen tillståndshavama kanöver genomföras i form s.k.av
administrativ tillsyn eller kontrollbesök. Enligt inspektionensgenom
handbok gäller följ ande.

Den administrativa tillsynen omfattar kontroll personlig vandelav
polisregistret och kontroll ekonomisk skötsamhetgenom t.ex.av
kronofogdemyndigheten. Inspektionen hämtar regelbundet ingenom

uppgifter tillståndshavare från andra myndigheter,även t.ex.om
tullmyndigheten och Patent- och registreringsverket. delEn uppgifter
förs in i det register med uppgifter tillståndshavare,om som
inspektionen för del sin löpande tillsyn. Den administrativasom en av
tillsynen omfattar, enligt uppgift från Alkoholinspektionen, i princip
samtliga 300 tillståndshavare.ca

Vad därefter gäller kontrollbesöken, kontrolleras vid dessa att
reglerna för hantering spritdrycker, vin och starköl efterlevs.av
Kontrollen kan omfatta allt från företagets kundregister till
lagerlokalens fysiska utfomming, lagerinventering och kontroll av
rutiner granskning hur varuhanteringen redovisassamt se bilaga 5.av

Vad gäller antalet kontrollbesök, Alkoholinspektionen enligtgör -
uppgift årligt kontrollbesök hos 60 deett 300 parti-egen ca av-

handlama.
Sedan tillkomsten gällande partihandelssystem har 42av

partihandelstillstånd upphört gälla. dessa harAv upphört21 påatt egen
begäran, 17 på grund konkurs och 4 på grund attav av
Alkoholinspektionen återkallat tillstånden. Anledningen till dessa
återkallelser har olaglig import, slarv bokföringenmeduppgetts vara
eller personlig olämplighet.
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och informationSamverkan

ochtillstånds-verksamhetAlkoholinspektionensdelEn somannan av
starkölspritdrycker, vin och ärmedför partihandelntillsynsmyndighet

detkunskapmarknaden haraktörerna påverka för attatt om
distribuerasdetta arbeteled iregelverket.alkoholpolitiska Som ett

hämtfaxdirektutskick,viatillståndshavamainformation till
slagolikasammankomsterhemsida ochinspektionensFaxnytt", av

branschen.förföreträdaremed
tidigareförekommer,informationsutbyteSamverkan och som

Skattemyndigheten,främstmyndigheter;andramedframgått, även
och kommunerna.länsstyrelsernapolisen,tullen,

synpunkter,kommissionensEuropeiska5.2.4 m.m.

deldendirektiv förutredningensforhar redogjortskapitel lI av
gällerVadbetänkande.dettairedovisasutredningsarbetet som

yrkesmässigaoch denpartihandelnavseendeutredningsuppdraget
lämnasföljandedetredogörelse. Itill dennainförseln, hänvisas en

till Sverigesunderrättelsenformelladeninnehållet iförredogörelse
framkommitvadredovisasDärefterdelar.relevantaregering, i somnu

kommissionen.medvid utredningens möte

1998majden 5underrättelsenformella5.2.4.1 Den av

anförskommissionenEuropeiskafrånunderrättelsenden formellaI
bedriverdeskalllagstiftningensvenskaEnligt denbl.a. följande. som

erhållaföravgiftererlägga vissaoch attvillkoruppfylla vissahandel
tillståndsådanttillverkningstillstånd. Ettellerpartihandelstillstånd

starkölochspritdrycker, vinimporterahade skallförkrävs rätt attatt
SökandenaSverige.tillmedlemsstaterfrån andra"alkoholdrycker

beviljasförkravuppfyller vissade attskall sålunda visa att
skall hatillverkningstillstånd. Deellerpartihandelstillstånd

medetableradeochlagringsmöjlighetertillfredsställande vara
hänsynde medsökandena visaskallVidareföreståndare Sverige. atti

omständigheternaochförhållandenekonomiskaochtill personligasina
ochlaglydigadeverksamheten, ärlämpliga atti övrigt utövaattär

det allmänna.skyldigheterbenägna fullgöra sina motatt
Franzén-s.k.EG-domstolen detividareanförKommissionen att

1997,Franzén, REGåklagaren Harrymål C-189/95,målet mot s.
EG-fördragetmed artikel 30 istrid atti5909 uttalade det ståratt
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förbehålla importera alkoholdrycker aktörer med tillståndrätten påatt
sådana villkor beskrivits innebäreftersom detta importenattsom ovan

alkoholdrycker från övriga medlemsstater fördyras. Som exempel påav
sådant fördyrande nämnde gemenskapsdomstolen kostnader för
mellanhänder och kostnader i samband med skyldigheten förfogaatt

lagringsutrymmeöver i Sverige. Vidare hänvisade domstolen till att
importörema skall visa sin lämplighet verksamheten:utövaatt
tillräckliga personliga och ekonomiska förutsättningar denutövaatt
aktuella verksamheten, särskilt beträffande deras branschkunskap och
ekonomiska förhållanden. Enligt kommissionens mening strider det
följaktligen artikel EG-fördraget30 i förbehållamot att rätten att
importera spritdrycker, ochvin starköl aktörer med tillstånd på dessa
villkor.

Kommissionen underrättelseni vidare EG-domstolen itar attupp
Franzén-målet hänvisade till kravet erläggaäven att att en
ansökningsavgift och årliga avgifter fördyrade importen av
alkoholdrycker och därför stred artikel 30. Efter denna dom sänktemot
de svenska myndigheterna ansökningsavgiftema. avgift kanDenna
enligt kommissionen sådana förvaltningskostnadermotsvara som
nödvändigt följer med tillstånd och skulle därförsystemetav vara
förenlig med artikel förutsatt30 med tillstånd inteatt systemet
innehåller andra villkor oförenliga med artikel 30.ärsom
Kommissionen dock de årliga tillsynsavgifterna, ocksåattanser som
sänktes de svenska myndigheterna efter Franzén-domen, fortfarandeav

alltför höga och innebärär importen alkoholdryckeratt avsevärtav
fördyras. svenska myndigheternaDe inte ha devisat årligaattanses
avgifterna de förvaltningskostnader nödvändigt följermotsvarar som av
tillsynsförfarandet. Enligt EG-domstolens 31/67rättspraxis mål Stier
1968 ECR 235 skall vidare det tillsynsförfarande täckassom avses av
de årliga avgifterna anknyta till det förfarande vilket de förgenom
importen nödvändiga tillstånden beviljas, dvs. de bedriver handelsom
granskas först i förhållande till vissa krav och sedan utförs tillsynen för

kontrollera dessa uppfyller ifrågavarandeatt krav.att personer
Tillsynsförfarandet kan således endast användas för granskaatt
innehavaren tillståndet de produkterinte handlas medav men som
eftersom sådan produktkontroll kan utföras enligt andra regler rörande
exempelvis beskattningskontroll.

Kommissionen vidare EG-domstolen i Franzén-måletnämner att
uttalade syftet skydda människors hälsa från alkoholensävenatt attom
skadeverkningar otvivelaktigt de syften kanär ett göra ettav som
undantag från artikel 30 befogat, hade den svenska regeringen inte visat

sig det tillståndssystem föreskrivs i alkohollagen stod iattvare som
proportion till syftet skydda folkhälsan eller syftet inte skulleatt att
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handeln inomåtgärder begränsarkunna ha uppnåtts somgenom
detillförhållandeutsträckning. Igemenskapen mindrei

sänktsansökningsavgifrenaktuella målet, hariomständigheter som var
nödvändigtförvaltningskostnaderdetill nivå motsvarande somen

framhållerKommissionentillståndssystemet. attföljer av
enligtvillkorinnehållerfortfarandetillståndssystemet dock samma

alltför höga. Detfortfarandeavgifternaårligaalkohollagen och de äratt
ochnödvändigadessa reglervisatskommissionen, intehar, enligt äratt

folkhälsanskydd förtillförhållande intressetproportionella i av
Franzén-domen punkten 76.

importerarvidareerinrarKommissionen att restauranger somom
avgifterserveringstillstånd för vilket vissaskall haalkoholdrycker ett

ellerpartihandelstillståndsåväl ettskall erläggas, ettsom
alkoholdrycker. Detimporteratillverkningstillstånd för ha rätt attatt

dubblahaskyldigaföljaktligenkonstateras är attatt restauranger
avgifterdubblaskall betalaoch dämedreglersvenskatillstånd enligt

kommissionenenligtvillkorkostnader. Dessaoch administrativa utgör
i denimportrestriktionerkvantitativaverkanåtgärder vilkas motsvarar

ÅtgärdernaEG-fördraget.följande iartikel och30mening iavsessom
proportionella.ochnödvändigakan inte betraktas som

betraktaskaninteåtgärderDå de svenska somovansom avses
skydd förtillförhållande intressetproportionella inödvändiga och av

uppfyllaunderlåtitharSverigefolkhälsan, finner kommissionen attatt
EG-fördraget.artiklarna 30-36 ienligtsina skyldigheter

juni 199826denregeringens5.2.4.2 Den svenska avsvar

vadregeringen,anfördeunderrättelsenformelladenMed anledning av
införseln,yrkesmässigadenpartihandeln ochbeträffandegäller kritiken

inställning.preliminäraföljande sinbl.a. som
partihandelstillståndinnehavochför ansökanKrav/villkor av

föreståndareochLagringsmöjligheter

denförföreståndare i Sverigepånågot kravföreligger inteDet ---
medverksamhetnågonvill etablerapartihandlare inteutländske som

här i landet.lagerpartihandelsställe eller egeteget

lämplighetpå visadKrav

ochpå objektivahelt grundar siglämplighetpå visadEftersom krav
proportionellt idessutomochicke-diskriminerande kriterier är
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förhållande upprätthållatill målet tillståndssystem finnereffektivtatt ett
den svenska bestämmelsenregeringen i alkohollagen kap. § inte7 1att
kan strida artikel 30 i EG-tördraget.motanses

Årliga tillsynsavgzytier

bör framhållasDet den svenska med anledningregeringen EG-att av
domstolens dom Franzémnåleti C-l89/95 sänkte
ansökningsavgiñerna och de årliga tillsynsavgiftema för
partihandelstillstånd SFS 1997:755. Kommissionen har den formellai
underrättelsen nivån för ansökningsavgiftema ochingen erinran mot

de förenliga med artikel 30 EG-fördraget. Emellertidiärattanser anser
kommissionen årligade tillsynsavgiñema fortfarande alltför högaäratt
vilket innebär importen alkoholdrycker fördyras.att av

utgårKommissionen i den formella underrättelsen från felaktiga
belopp de gäller de årliga tillsynsavgiñema. Beloppen betydligtnär är
lägre praktikeni för de kvantiteter kommissionen har Denangett.som
svenska regeringen efterlyser kommissionens synpunkter på frågan om
de verkliga ocksåbeloppen alltför höga.anses

serveringstillstånd ocksåKrav för med inneharestauranger att
partihandelstillståndtillverknings- tillståndeller dubbla

Serveringstillstånd meddelas kommunen efter bedömning bl.a.av en av
serveringsställenas lämplighet och riskerna för lokala
ordningsstömingar. Tillverknings- eller partihandelstillstånd meddelas

Alkoholinspektionen, dvs. bedömningefter sökandensstaten,av en av
lämplighet sådan verksamhet. tillfor Vid beredningen förslagetav
alkohollag ansågs det serveringstillståndet medolämpligt kombineraatt

svenska emellertid deirnporträtt. regeringen i ljusetDen ären av
synpunkter kommit kommissionens fonnellahar fram isom
underrättelse fråga.beredd denna Det förutsätternärmare övervägaatt
emellertid åstadkommas.tillfredsställande kontrollmekanismer kanatt

5.2.4.3 Alkoholutredningens med Europeiskamöte
kommissionen 6 1998den november

Utredningen har rubricerade datum besökt Europeiska kommissionen
för inhämta kommissionens synpunkter i olika frågor kortatt samt
redogöra för utredningens arbete Vad gäller partihandeln och denm.m.
yrkesmässiga införseln kan kommissionen vidhöll desägas att
ståndpunkter redovisats i den formella Vadunderrättelsen.som
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framfördesför Systembolageteventuell importrättbeträffar frågan om
intepartihandelsrättoch fullimporträttfrån kommissions sida att egen

imonopolställningmedförenligttorde kunna enanses
detaljhandelsledet.

införselyrkesmässigAnnan5.3 än

påsiktefinns regleralkohollagenandra stycket tarkap.4 2 §I som
gällerstyckeEnligt dettainförseln.yrkesmässigainförsel denänannan

tillden harfär föras in rättstarkölochspritdrycker, vin ävenatt somav
punkt 1,tullfrihet1994:1547lagentullfrihet enligt 4 § avm.m.om

påarbeteutförellerårfylltresande har 20 somperson,som
ellerålder, förnämndauppnåtthar egettransportmedel och som

dennesellernärstående för dennestillgåvabruk ellerfamiljens som
ellerpå fartygochpunkt 2 proviantbrukpersonligafamiljs som

juliden3. Sedan lpunktbestämmelsersärskildaenligtluftfartyg
enskildtill Sverigeindrycker föras ävensådanafår1998 personenav

fyllt århar 20enskildförbefordraneller yrkesmässigi sompersonen
ellerför dennesavseddadryckernatill Sverige, ärflyttaroch omsom

enskildpunkt 4brukpersonligafamiljsdennes samt personenav
årfyllt 20harenskildförbefordranyrkesmässigeller i person somen

ellerdryckerna testamente,har förvärvatoch omgenom arvsom
brukpersonligafamiljsdennesellerför dennesavseddadryckerna är

stycket,tredjekap. 2 § attenligtgäller, 4punkt 5. Dessutom
järnvägstågpåmedförs proviantstarkölochspritdrycker, vin somsom

förkrävsutsträckningdenifår föras ininternationell trafik,i som
landet.färd inomunder tågetsservering passagerareav

EG-någonfinnsdet intesammanhangkan dettai nämnas attDet
inköpförmotiverade åldersgränsersocialtbeträffanderegleringrättslig

sådanastarköl,ellerspritdrycker, vin utaninförseleller av
skallskäl ialkoholpolitiskanationella frågor. Avåldersgränser ses som
inköpsåvälför20-årsgränsgällamedlemskapetefterSverige även en

vinspritdrycker,landetinförsel tillviddetaljhandelsbolagethos avsom
92.och starköl prop. s.

vadlagligenför privatpersoner utövermöjligheterNågra att som
ochspritdrycker, vinsjälva föra instycketandrakap.i 4 2 §anges

styckeandralagrumsnämndaInnehållet istarköl föreligger inte.
föra intill Sverigetillåtetdaginnebär alltså det i inte attär genomatt

styckeandraslag. Dettadryckerdistansförsäljning inköpta nämntav
dryckersådanaföratillåtet inhellerdet inteinnebär vidare attäratt
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gåvoförsändelse från land. betydelsehar ingenett Detannatgenom om
sänds ifrån EU-land eller land.tredjeannatettvarorna ett

För fullständighetens skull bör viss införselnämnas att av
spritdrycker, vin och starköl formi gåvoförsändelse efterav m.m.
ikraftträdandet alkohollagen ibegränsad har kunnatutsträckning skeav

Systembolaget och den licensierade partihandeln s.k. privatgenom som
import.

5 l Distansförsäljning.

5.3.1.1 Inledning

Medlemskapet i EU har inneburit bl.a. Sverige måste införa detatt
beskattningsförfarande och den beskattningsteknik utvecklatEUsom
för produkterna alkohol, tobak och mineralolja, de s.k. harmoniserade
punktskattema. punktskattemaFör alkohol-på och tobaksvaror samt
mineraloljeprodukter har förfaranderegler införtsgemensamma genom
rådets direktiv 92/ 12/EEG den februari25 1992 allmänna reglerav om
för punktskattepliktiga och innehav, flyttning ochvaror om
övervakning sådana det s.k. cirkulationsdirektivet. Dettaav varor,
direktiv kommer behandlas i kapitel, samband mediatt närmare nästa
redogörelsen för de skatterättsliga regler i olika avseenden gällersom
för spritdrycker, och starköl.vin Redan dettai sammanhang finns dock
anledning något beröra de gemenskapsrättsliga skattereglerna,att
särskilt bakgrund begreppet distansförsäljning har grundsin imot attav
dessa regler.

Enligt bestämmelserna i cirkulationsdirektivet skall
punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror normalt beskattas i det
land där de konsumeras. Endast sådana förvärvas enskildanär varor av

för deras bruk och dem själva skalleget transporteraspersoner av
punktskatt deni medlemsstat där förvärvatshar i artikeltas ut varorna
8 direktiveti detta följer principen för den inreattanges av
marknaden. alkohol-Om eller tobaksvaror avsänds eller transporteras
direkt eller indirekt säljare eller för dennes räkning från ettav en
medlemsland till privatperson eller någon inte ären annan som
näringsidkare från medlemsland, s.k. distansförsäljning, skallett annat

beskattas i destinationsmedlemsstaten. Skatten skall påförasvarorna
säljaren och denne kan få återbetalning den skatt erlagts iav som
avsändarlandet artikel 10 i direktivet. skatterättsligaDessa
bestämmelser distansförsäljning har i Sverige tagits in i lagenom
1994:1563 tobaksskatt och lagen 1994:1564 alkoholskatt.om om
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distansförsäljningSom på kanexempel nämnas
postorderförsäljning.

framgått vidSom det distansförsäljning frågaär varor somovan om
redan beskattats då hemlandet. har "släpptsgång, i Eftersomen varorna
för konsumtion skatteuppskov.kan de inte under s.k.transporteras
Säljaren har det landbetala skatt ytterligare gång, denna gång iatt en
där köparen finns, varefter återbetalning skall ske.

formMellan införsel distansförsäljning och införsel i avgenom
gävoförsändelser Distansförsäljning kommerfinns ofta samband.ett
också reglernaberöras samband med redogörelsen föriävenatt
beträffande gåvoförsändelser.

kan den formella underrättelsen till Sverige inteDet noteras att
spritdrycker,omfattar tillåternågra synpunkter på Sverige inte attatt

distansförsäljning.vin och starköl förs landetin i genom

något tidigare överväganden och5.3.1.2 Regleringen samt om
förslag

spritdiycker,redan till föra inSom det inte tillåtet Sverigenämnts är att
helleroch distansförsäljning. Sådan införsel intevin starköl genom var

alkohollagenstillåten gällde föreenligt den reglering som
ikraftträdande distansförsäljningden Fråganl januari 1995. avom

föremål förnämnda har dock varitslag drycker skall tillåtasav
Lagrådetden 1998 tillöverväganden tidigare. remiss 12I marsen

redovisade grundval inom Finansdepartementetregeringen, på av en
tillutarbetad bl.a. förslagden februari 1998,promemoria 23 ettav

möjligtändring vilket skulle detalkohollagen 4 kap. §2 attgöraav
försändelselegalt från drycker kommersiellutlandet sända sådana som

distansförsåld Somtill dvs.i Sverige,mottagare vara.somen
förutsättning försändelsen skulle ske under yrkesmässigskulle gälla att

fyllt dryckemabefordran till 20 årenskild samt varaperson som
personliga bruk. Samtidigtavsedda familjsför dennes eller dennes

förutsättningarföreslogs skulle tillåtas; undergåvoförsändelserävenatt
framgår avsnittförsändelser. Sommotsvarande de för kommersiella av

fullföljdes dock i den proposition5.3.2 de nämnda förslagen inte som
1997/98: förbättradedärefter förelades propositionenriksdagen 100 om

m.m.. fråganmöjligheter till punktskattekontroll Regeringen ansåg att
kommersiellahuruvida tillåtas form delsinförsel alkohol skulle i avav

försändelser gåvoförsändelser dentill enskilda, dels närmaresamt
regleringen införsel borde utredaseventuell sådan Dettanärmare.av

Sskulle nyligen tillsatta kommitténden dessförinnangöras av
de1998:02, Vad gällde regleringendvs. Alkoholutredningen. av
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kommersiella försändelserna betonades viktensärskilt av
hänsynstagande alkoholpolitiskatill de aspekterna, inte minst
ålderskontrollen och tillgängligheten.

Som redogörs för nedan har det inom tobaksornrådet inte uppställts
något hinder distansförsäljning eller gåvoförsändelsermot av
tobaksvaror.

5.3.2 Gåvoförsändelser

5.3.2.1 Inledning

Som föreligger ofta samband mellan införselnämnts ettovan genom
Ävendistansförsäljning och införsel i form gåvoförsändelser.av

distansförsäljning därför i viss mån nedan.omnämns
Cirkulationsdirektivet innehåller inte några specifika regler

beträffande gåvoförsändelser. heller finnsInte det någon annan
gemenskapsrättslig reglering såvitt de gränsöverskridandeavser
gåvoma. Europeiska kommissionen har, redan dennämnts,som genom
formella underrättelsen uppmärksammat Sverige kommissionenspå

det avsaknaden möjlighet till Sverige frånatt att annatsyn genom av
EU-land föra spritdrycker,in vin och starköl formi gåvoförsändelseav
föreligger "ett hinder för privat import alkoholdrycker, vilket ärav en
åtgärd verkan kvantitativ importrestriktion denimotsvararvars en
mening artikel och följande EG-fördraget".i 30 isom avses

Gåvor5.3.2.2 inom landet

Vad först gäller möjligheten ochSverige spritdrycker, vininomatt ge
starköl gåva kan det den svenska lagstiftningeninämnas attsom
uppställts i princip endast hinder vad gäller privatpersonersett
möjlighet skänka bort nämnda slag drycker. består iDettaatt attav
sådana drycker fårinte överlämnas till har fylltgåva den intesom som

Även20 år; kap.3 9 § andra stycket alkohollagen. näringsidkare harse
naturligtvis iaktta den nämnda regeln. näringsidkare föreskrivsFöratt
dessutom i kap.3 andra stycket5 § lag bl.a. sådana dryckerattsamma
inte får lämnas gåva vid marknadsföring eller vidtjänstersom av
försäljning andra alkoholdrycker.änav varor

Någon särreglering beträffande försändelsergåvor inom vårtgenom
land finns inte, sådana tillåtna länge deså nämndaärutan ovan
reglerna följs.
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reglering5.3.2.3 Tidigare

fickLHDhandel drycker1977:293 medEnligt lagen17 § om
18i lagensundantagmed destarköl,spritdrycker, ochvin angavssom

VinVSpartihandelsbolagets.k.detendastinföras till landet av
landettillföras insådana dryckerfick§ LHDoch Sprit AB. Enligt 18

för dennesenskildtillgåvoförsändelseform enstakabl.a. i personav
flyttadeenskildbruk,personligafamiljseller dennes sompersonav en

utomlandsvistelsetidsefter längreåtervände hitellertill landetin om
enskildbrukfamiljenselleravsedda fördryckema samteget av envar

ellerdryckerna i testamente,hade mottagit omgenomarvsomperson
bruk.familjens Deeller närmarefördryckerna avsedda egetvar

meddelas regeringen.skulleinförselbestämmelserna för av
förordningenkompletteradesBestämmelserna i LHD av
starkölochspritdrycker, i vissainförsel vintill1987:1118 rätt avom

alkoholhaltmedspritdryckergälldeförordningEnligt dennafall. att en
föras instarköl fickochvinvolymprocent60inte samtöverstegsom

iakttagandeunderinförsel,nämnda slagende tre avavgenom ovan
20-årsgräns.föreskrivenbl.a. förordningeni

ochfrånupphävdaförordningennämndaSåväl den ärLHD som
ikraftträdandetmedsambanddvs. i1995,med den januaril av

alkohollagen.

reglering5.3.2.4 Gällande m.m.

föra infåtill Sverigeförlagstödfinnsdet inte attAtt numera
gåvoförsändelse frånform annatstarköl i ettspritdrycker, ochvin av

införselmöjlighettillavsaknadför. Dennaland har redan redogjorts
ifrånförsändelsen kommer ettgäller, tidigare, oavsettnämnts omsom

land.tredjeEU-land eller ett
någonlämnatsinte närmarealkohollagen hartillmotivenI

förmedgesbörainförsel intetilltill varför ansettsförklaring rätt
iträddelagändringtill denförarbetenagåvoförsändelser. Enligt som

brukprivatinförsel förtillvarigenomkraft den juli 1998l rätten
vissaklartemellertid stådettorde att1997/98:l00,utvidgades prop.

den inreperspektivkontrollsvårigheter ifarhågor angående av
varitskatteinbetalning,ochåldersgränsermarknaden, bl.a. vad avsåg av

ialkohollagenirestriktiva hållningenför denavgörande betydelse mer
i LHD.förhållande till regleringen

möjligheteravsaknadenkonstateradesnämnda propositionI att av
ochvinspritdrycker,införseltillfarmsmotsvarande dem i LHD avsom

frågaframför allt iallmänheten;hosstarköl reaktionerväckt negativa
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införsel gåvoforsändelser och anfördesflyttgods. Vidare attom av
tullmyndighetema påtalatockså ordningenden medförtatt nya
praktiska problem och onödig irritation. konstateradesDet även att
Europeiska kommissionen efter klagomål från enskilda ifrågasatt den
svenska restriktiviteten, begränsningarna förhållande till vadiäven om

gällt enligt direktLHD inte hade påståtts strid medi EG-som vara
rätten.

Regeringen fann åtskilligt talade för det ändringar iatt att genom
alkohollagen åtminstone borde införas möjlighet föratill landet inatten
spritdrycker, vin och starköl fonn flyttgodsi i samband med attav
enskild flyttar till ochSverige i form enskild förvärvatav vara som

eller totalt förbud dettaEtt i hänseende ansågstestamente.genom arv
inte heller påkallat alkoholpolitiska skäl.av

Vad beträffar gåvoförsändelser och kommersiella försändelser till
enskilda ansåg regeringen, tidigare redogjorts för, fråganattsom
huruvida införsel skall tillåtas formeri sådana och den närmare
regleringen eventuell sådan införsel borde utredas närmareav av
kommittén S 1998:02, dvs. denna utredning. Beträffande
gåvoförsändelsema anfördes dessa, införsel sådana skulleatt om av
tillåtas, måste regleras på sådant skattefrihet försättett att en
gåvoförsändelser inte missbrukas. Möjligheten sända paket medatt
alkoholinnehåll skall inte få utnyttjas för postorderförsäljning eller
marknadsföring täckmantelunder gåva.av

5.3.2.5 Tidigare förslag och överväganden

Lagrådsremissen från år 1996

Som framgått frågan till införselhar gåvoförsändelserrättovan om av
redan tidigare föremål för olika bl.a.varit överväganden. Av
propositionen l995/96:205 förbud innehavmotom av
destillationsapparater framgår den lagrådsremissregeringen iattm.m.

föregick propositionen övervägde utvidgning möjligheten tillsom av
privat införsel spritdrycker, och formvin starköl iav av
gåvoförsändelser, och flyttgods. Införsel distansförsäljningarv genom
berördes inte alls i detta sammanhang. tillägg föreslogs tillEtt
4 kap. 2 andra§ stycket alkohollagen, följande lydelse.av

i form enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran tillav
enskild fyllt år, dryckema20 avsedda dennesförärperson som om
eller dennes familjs personliga bruk, ---

En koppling gjordes till lagen 1994:1565 beskattningom av
privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror från land ärav som
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privatinförsellagen,medlem Europeiska unioneni engenomsom
landettillämplig här ipå denblikommalagändring skulle ävenatt som

uppgåendestarköl,spritdrycker, vin ochgåvoförsändelsetog emot av
därmedskulleför gåvomottagarenskattskyldighettill viss kvantitet.

dagiöverstigande denför kvantiteterkomma föreligga gränsatt som
mängdmässigresandeinförsel. Någonvidför skattefrihetgäller endast

uppställdesflaskor e.d.,antaltillför införseln i sig,begränsning ett
föreslagnalagrådremissende itillBakgrundenalltså inte.

denifrågasattkommissionenEuropeiskabl.a.förändringarna attvar
spritdrycker,till införselavsågsåvittsvenska restriktiviteten rätten av

Efteroch flyttgods.form gåvor,och starköl ivin arvav
inledaskommitemellertid överläggningarhadelagrådsbehandlingen att

ochdanskade svenska,delskommissionen,företrädare för delsmellan
viderhållitsundantagangående detfinländska regeringarna som

Sverige, iinnebärochmedmedlemskapsförhandlingarna EU attsom
punktbeskattaFinland, harochDanmarkmed rätt attlikhet

mängd. Vidvisstobaksvarorochalkoholvarorprivatinförsel över enav
aktuellavid detregeringen,enligtsaknades det,förhållandenangivna

till utvidgningarförslagfullfölja deförförutsättningartillfället att av
falldrycker i vissaslagnämndainförseltill privaträtten somavav

beskrivits ovan.

från år 1998Lagrådsremissen

lösningfinnaförsökytterligaredetsida har gjortsFrån svensk attett en
starköl. Iochspritdrycker, vingåvoförsändelsermedproblemetpå av

påregeringen,redovisadeLagrådettill1998remiss den 12 marsen
promemoriautarbetadFinansdepartementetgrundval inom avav en

alkohollagenändringtillförslagbl.a.februari 1998,den 23 ett av
Sverigeitillmöjligtskulle detkap. § vilket4 att mottagare2 göra

gränsöverskridande gåvor.sända
påutformatgåvoförsändelsema,gälldesåvittLagförslaget var,

1996. Iårlagrådremisseniförslagetungefär sätt avsomsamma
tillåten.distansförsäljning gjortshade dockförslaget från år 1998 även

underförsändelsekommersiellgåvoförsändelse eller somsom
dryckemafyllt år,20enskildbefordran tillyrkesmässig omperson som

bruk,familjs personligadenneselleravsedda för dennesär ---
alltså någonföreskrevslagtextredovisadeheller dennaInte i

införsel. Dettillavseendemängdmässig begränsning rätten
detlagrådsremissentillförfattningskommentarenkonstaterades atti

land,tredjefråninförseloch, i frågaskattdock sak att omvar en annan
försändelser.kommersiellatull skall föräven tas ut
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Någon koppling privatinförsellagentill föreslogs inte. ställetI
föreslogs lagentillägg till 15 § alkoholskatt, vilketett i attom angavs
bestämmelsen i första stycket- enligt vilken säljaren denär ärsom
skattskyldig vid distansförsäljning spritdrycker, och starköl-vinav

skulle omfattaäven sådana överlåtelser skedde vinstsyfte ochutansom
inte gåvoförsändelser.utgjorde Detta innebar, isom angavs

lagrådsremissen, försändelse med alkohol från privatperson iatt en en
medlemsland till privatperson i medlemslandett skulleett annaten vara

distansförsäljning, avsändarenatt inte gjorde någonävenanse som om
ekonomisk vinst på försändelsen; detta dock förutsatt det inteatt var
fråga gåva. Därefter skatt inte påatt tas utom en ren angavs
gåvoförsändelser. deFör nämnda fallen distansförsäljningav
uppställdes inte krav för fallövriga sådan försäljning.samma som av

denFör överlät skattepliktig på detta föreslogs docksättsom vara en
skyldighet i enlighet med vad gällde, lämnaatt, ävensom annars
deklaration för försändelse.varje avsänd Deklarationen skulle ha
kommit in till beskattningsmyndigheten inom fem dagar efter detsenast

försändelsenatt avsänts.
v

Denna redovisade möjlighet vissa för privat bruk infördaattovan ge
försändelser karaktär kommersiella skattepliktiga försändelser, harav

inom "tobaksområdet". Regleringen dettaanvänts på område behandlas
översiktligt nedan.

denI proposition därefter förelades riksdagen propositionensom -
1997/982100 fullföljdes, redan framgått, förslaget endast vadisom-
det avsåg införsel spritdrycker, vin och starköl ellerav som arv
flyttgods.

5.3.2.6 tobaksområdet,Regleringen inom m.m.

Regleringen inom tobaksornrådet avviker i flera avseenden från
regleringen inom alkoholområdet. Inom tobaksornrådet föreligger det
inte något hinder i sig gåvoförsändelser eller distansförsäljningmot av
tobaksvaror, då det varken finns "tillåtande" eller förbjudande
reglering i detta avseende.

Som tidigare redogjorts för skall punktskattepliktiga enligtvaror,
bestämmelserna i cirkulationsdirektivet, normalt beskattas i det land där
de konsumeras. Endast sådana förvärvas enskildanär varor av personer
för deras bruk och dem själva skall punktskatteget transporteras tasav

deni medlemsstat där har förvärvats. Vid distansförsäljningut varorna
skall beskattas i destinationsmedlemsstaten, varvid säljaren ärvarorna
skattskyldig.
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ochrådetrådet påpekadecirkulationsdirektivetNär antogs av
mellanskillnadproblemföreliggerdetkommissionen göraattatt

påsiggrundarbestämmelsertransaktioner omfattas somavsom
transaktionerdestinationslandet respektivebeskattning iprincipen om

påregelverk byggerdetinomprivatpersonergörs somsom av
ochrådethärmed förklaradesambandurspnmgslandet.beskattning Ii

föreskriva överföringarkanmedlemsländernakommissionen motattatt
punktskattepliktigaförvärvssyftebetalning sker iinte varoravsom

ändamål.kommersiellaförskeskallmellan ansespersoner,
destinationslandet.därmed ske iskallBeskattning

utnyttjattobaksvaror,gällersåvitthar Sverige,tidigareSom nämnts
tobaksskatt. Enlagenstycketfemtemöjlighet; 16 §nämnda omseovan

onödig,alkoholskatt harbestämmelse lagenmotsvarande i ansettsom
införatill Sverigetillåtet för privatpersonereftersom det inte attär

ellerdistansförsäljningstarköl viaochspritdrycker, vin som
svensksådan regel iinförlivaskyldighetgåvoförsändelse. Någon att en

heller.lagstiftning föreligger inte
alkohol-landtredjeinförsel frånvad gällerkan tilläggasHär att av

mindrevissgåvaflyttsaker och överoch tobaksvaror samt somarvsom
medenlighetiskall betalas i Sverigeoch skatttullkvantitet, gäller att

upprättandeEG/918/83förordning ettreglerna rådetsi avom
1994:1551reglerna i lagentullbefrielse ochförgemenskapssystem

vidskatt import,frihet från m.m.om

gåvoförsändelsertillinställningEU-länders5.3.2.7 Andra

gåvoförsändelserbeträffandereglergemenskapsrättsligaNågra ex.av
EU-ländersgäller andraVadfinns inte.starkölspritdrycker, ellervin

drycker, kanmed sådanaförsändelser sägasoch hanteringtillåtande av
vadskerbeskattning intefallflestautgångspunkten dei är attatt av

skerBeskattninggåvoförsändelser. närfaktiskt varasom anses
ställetigrunder,försändelsema, olika ärpå närmast att somanse

medförsändelserfrämstdvs.försändelser,kommersiella som
distansförsålda varor.

Finland

beskattningbeträffandelagstiftningfinskNågon intern etc. av
Finlandiförvaltningsdomstolengåvoförsändelser finns inte. Högsta

försändelsegift år 1995däravgjorde målår 1997 mottogettett enpar
Dryckemaflaskor vin.omfattandealkoholvaror, 222 uppgavs varaav



106 Partihandel med och spritdrycker,införsel vin SOU 1998:156av

SO-årspresent från några franska Tullen påförde punktskattvärmer.en
5 000 kr, den försändelsenpå grunden skulle betraktasattom ca som

kommersiell försändelse. Domstolen ansåg dock försändelsenatten
inte skulle ha kommit handatill försäljning,paret utan attanses genom
det skulle fråga gåvoförsändelse. lagligNågon grundanses vara om en
för beskatta gåvoförsändelsen helt eller delvis ansågs inteatt - -
föreligga. Beskattning kunde därför ske.inte

Sedan domen meddelades har det inom det finska
finansdepartementet utarbetats lagförslag beträffandeett
gåvoförsändelser alkoholdrycker finskaDen regeringenetc.av
lämnade nyligen i oktober 1998 detta lagförslag till finskadenöver
riksdagen. Enligt förslaget skall tillfälliga gåvoförsändelser av
alkoholvaror och tobaksvaror mellan enskilda accisfriavara
skatteñia. Skattefriheten begränsas dock till högst mängdersamma
alkoholvaror och tobaksprodukter enligt finskresenärsom en
lagstiftning får föra med skattefrittsig från medlemsstat. Denen annan
bakomliggande tanken kan försändelse kannärmast sägas attvara en

endast dengåva, så länge totala kvantiteten inte uppgårutgöraanses en
till nämnda kvantitet.nyss

Danmark

Enligt vad upplysts huvudfrågan inte införsel skall medgesärsom om
eller beskattning skall ske införseln. Vid dennautan om av
bedömning utgår från vad gäller vid resandeinförsel.närmastman som

Storbritannien

Någon direkt lagreglering beträffande gåvoförsändelser finns inte. Som
utgångspunkt beskattas inte vad faktiskt kan utgörasom anses en
gåvoförsändelse. Vid bedömningen försändelses utgårstatusav en
myndigheterna från tillämpningsföreskrifter.vissa Försändelser som
inte kan gåvor kommersiella försändelser beskattas.utananses vara

5.3.3 Europeiska kommissionens synpunkter, m.m.

Nedan redogörs, motsvarandepå för partihandeln och densätt som
kommersiella införseln, för relevanta delar den formellaav
underrättelsen till Sveriges regering för utredningens besök hossamt
kommissionen.
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19985 majunderrättelsen denformella5.3.3.1 Den av

bl.a.Europeiska kommissionen attkonstaterarunderrättelsenI
sändasfår"alkoholdrycker" intestarkölochspritdrycker, vin som

detSverige,till imedlemsstat utangåva från mottagareenen annan
eller hämtartill Sverigeåtföljer dryckenfysisktkrävs någonatt rent

finnsförsäljningsställen. Detdetaljhandelsmonopoletsden någotpå av
enligtalkoholdrycker, vilketför privat importföljaktligen hinderett av

kvantitativverkanåtgärdkommissionen motsvararär envarsen
följande i EG-artikel ochi 30den meningimportrestriktion i avsessom

fördraget.
förslagpresenterade svenskatidigare attKommissionen nämner att
anledningmedgenomföraskunnaintegåvoförsändelsertillåta uppgetts

beskattningrelaterade tillreglerandraifrågasattkommissionenattav
svenskamed de relevantasambandetOberoendegåvor.sådana avav

reglersvenskadock enligt kommissionenbeskattningsreglema måste
fysisktnågonSverigealkoholdrycker i attmöjlighet utanmottagaattge

på någotdeneller hämtadryckenåtföljaskall behöva av
försäljningsställen.detaljhandelsmonopolets

åtgärdernasvenskadeavslutningsvisKommissionen att somanger
proportionella iochnödvändigabetraktaskaninte somavses ovan

förhållande folkhälsan.skydd förtill intresset av

199826 junidenregeringens5.3.3.2 Den svenska avsvar

vadregeringen,underrättelsen anfördeformellaMed denanledning av
sinföljandegåvoförsändelser, bl.a.beträffandegäller kritiken som

ståndpunkt.preliminära
sändafrån EU-landmöjligheten ett annatattAvsaknaden av

Sverigegåva itill mottagarealkoholdrycker ensom

förföretagitsharfrån sida attsvenskförsökYtterligare ett numera
medgåvoförsändelsermedproblemetlösningfinna en

redovisadeLagrådettillden 1998remiss 12alkoholdrycker. I marsen
alkohollagenändringlag iförslag tillbl.a.regeringen ett avom

alkoholdryckerfrån utlandet sändaskulle bli möjligtdetinnebörd attatt
i Sverige.gåva till mottagareensom

regeringensförelades riksdagendärefterpropositiondenI som
tillmöjligheterförbättrade1997/982100proposition om

vadendast iemellertid förslagetfullföljdesm.m.punktskattekontroll
skäleller flyttgods. Somalkoholdryckeravsåg införseldet som arvav

avsågsåvittreformföreslå riksdagen ävenför inteatt en
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gåvoförsändelsema framhöll i propositionenregeringen bl.a. att
lagstiftningen på alkoholområdet till begränsasyftar det privataatt
vinstintresset och alkoholens tillgänglighet till skyddasamt att
ungdomen. ansågsDet därför viktigt hitta foratt ett system
gåvoforsändelser vid sidan det tillgodoser principen denattsom av om
fria rörligheten för också hänsyn till dessa folkhälsoaspekter,tarvaror

ålderskontrolleninte minst hur kan frågorDet är ännugaranteras. som
inte har kunnat pålösas tillfredsställande sätt.ett

5.3.3.3 Alkoholutredningens med Europeiskamöte
kommissionen den 6 november 1998

Utredningen har rubricerade datum besökt Europeiska kommissionen
för inhämta kommissionens synpunkter i olika frågor kortatt samt
redogöra för utredningens arbete Vid detta besök harm.m.
kommissionen såvitt gåvoförsändelserna redovisatinte någonavser

åsikt vad tidigare framförts.änarman som
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Beskattningsregler och6

skattekontroll

Inledningl

beskrivningkapitelmed dettatanken ärgrundläggande att avDen enge
skatterättsligadetbenämnaskunnaskullevadhuvuddragen i somsom

gällerreglerkomplexellerreglerdevarvid här somsystemet, avavses
uppbörd ochalkoholskattuttagande samtförförutsättningarna av

hurbildsyftet kan attsägasskattekontroll. Det närmare avengevara
ochmedsamverkarolikapåreglerskatterättsliga sättdessa

yrkesmässigabeträffande denfinnsreglerdekompletterar som
Även framställningenstarköl. tarochvinspritdrycker,införseln omav

måni viss ävenalkoholdrycker omnämnsdessainförselnsikte på av
harLäkemedelsverkethanteringdvs. denteknisk sprit,införsel somav

tillstånd för.att ge
Riksskatteverketsdelar påbygger ikapitelInnehållet i detta stora

Även tillförarbetenabl.a.1997.punktskatterförHandledningRSV
1994/95:56propositionenLASalkoholskatt1994:1564lagen om -

lagenochalkoholskatt,ochtobakskattlagar m.m.omom nya -
punktskattekontroll transporter1998:598 avm.m.avom

mineraloljeprodukterochtobaksvaroralkoholvaror,
förbättrade1997/981100propositionenpunktskattekontrollagen om-

underlag.harpunktskattekontroll använtstillmöjligheter somm.m. -
sinharsärskilt lagarförkortningarförekommandekapitletI av

Ihandledning.nämndaRSV:sbl.a.imotsvarighet ovan
lagtextförekommandeochhandledningdennamedöverensstämmelse

inomverksamhetensyftande påEG,beteckningengenerelltanvänds
kapitel 2.sepelarenförstaden s.k.

enligtskattepliktigade äruppmärksammasbörDet att varor som
öl,ellerprodukter vinandra jästa änöl, vin,kategoriernadelas in iLAS

slagenolikadeIndelningenetylalkohol.mellanklassprodukter samt av
fleraalkohollagen. Föridenfrånsåledes görsskiljer sig somav varor

gäller dessutom att ettskattepliktigadedefinitionerna varornaavav
fastställaskanuppfyllda detinnanskallförutsättningarantal olika vara

skall beskattas.kategorienligt vilken varan
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6.1.1 Något olika i punktskattesammanhangom
förekommande begrepp

Med EG eller EG-land i punktskattesammanhang de geografiskaavses
områden tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde.som
Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

Vid handel mellan EG-länder används, i och enligt handledningen,
införsel och utförsel.termerna Med ochimporttermerna export avses

här alltså handel mellan EG-land och tredje land.
Enligt § förordningen1 1994:1785 Europeiska gemenskapensom

punktskatteornråde skall, vid tillämpningen bl.a. LAS,av
punktskatteområdet gemenskapens territorium såsom dettaavse
definieras fördraget upprättande Europeiska ekonomiskaav om av
gemenskapen och artikelsärskilt detta.227 i

Till EG:s punktskatteområde hör fr.o.m. den januari1 1995 Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland

Österrike.och
Följande områden tillhör EG-ländemas territorier räknas docksom

inte till EG:s punktskatteområde likställs vid beskattningen medutan
tredje land:

Danmark: Grönland och Färöarna
ÅlandFinland:

Frankrike: de franska utomeuropeiska departementen
Italien: Livigno, Campione dItalia och de italienska delarna av
Luganosjön
Spanien: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna
Storbritannien: Kanalöarna och Gibraltar
Tyskland: Helgoland och territorietön Büsingen.

Andorra och Vatikanstaten räknas inte heller till EG:s
punktskatteområde.

Vidare kan beaktas beskattningsförfarandet det gälleratt när
transaktioner till och från vissa områden inte följer medlemsländer-nas
territoriella Som exempel kangränser. transaktionernämnas att som
utgår från eller avsedda för behandlasär Monaco transaktionersom

har sitt i eller avsedda för Frankrike.ärsom ursprung
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förekommandeSverigeiNågot6.1.2 om
tillståndskrav

ellerspritdrycker, vinpartihandel medfårförtidigare redoortsSom
partihandelstillståndmeddelatshardenendaststarköl bedrivas somav

ellertillverknings-hardenEndasttillverkningstillstånd.eller som
Införseldrycker.sådanaföra inyrkesmässigtfårpartihandelstillstånd

sådanförresandeinförsel, unders.k.skefår övrigti t.ex. genom
år.fyllt 20förutsättningargällandeinförsel

alkoholhaltigaochsprit preparattekniskhanteringengällerVad av
lagentillsynsmyndighet;ochtillstånds-Läkemedelsverket seär

kanLFD. Härteknisk spritförsäljning1961:181 m.m.avom
nämnas definitionalkoholskattelagensomfattasteknisk sprit avatt av

frånUndantagalkoholvara.skattepliktigalltsåochetylalkohol är en
LAS.och 20flera fall se 7dockgäller iskatteplikt

krävervanligtvissprittekniskförsäljningföljer§ LFTAv 5 att av
förgäller intetillståndpåLäkemedelsverket. Kravtillstånd av

apotek.ochtillverkatdenSystembolaget, varansom

materiellasvenskadeNågot6.2 om

alkoholskattreglerna om

Inledning6.2.1

påpunktskatternaförbestämmelserfinnsEGInom gemensamma
punktskattema.harmoniserades.k.deoljeprodukter,alkohol ochtobak,

Europeiskafråndirektivi formb1.a.finnsbestämmelserDessa av
Varjemedlemsländerna.förbindandevilkaråd,unionens är

den överensstämmerlagstiftning såsinutforma attskallmedlemsstat
demedAvsiktendirektiv.enligtskall uppnåsresultat ettdetmed som

behovetundanröjab1.a.punktskattereglema attär avgemensamma
tillsamtidigt attmedlemsstaterna,mellangränskontroller varorsemen

de konsmneras.land därbeskattas deti
fastabeslutathar EG inteskatternapåVad gäller nivån om
dvs.minimiskattesatser,ställetdirektiv ihar i angettsskattesatser. Det

underskridas.fårinteskattesatser som
alkoholhaltigaolikapåskattesatsernaoch typerSkattebaserna av
oktober 1992den 1992/83/EEGdirektivrådetsdrycker regleras i av

ochalkoholpunktskatter påförstrukturernaharmonisering avom
1992oktoberden 1992/84/EEGdirektivoch rådetsalkoholdrycker av

alkoholdrycker.alkohol ochpåpunktskattesatsematillnärrnningom av
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För punktskatter alkohol-på och tobaksvaror samt
mineraloljeprodukter har förfaranderegler införtsgemensamma genom
rådets direktiv 92/12/EEG den februari25 allmänna regler1992av om
för punktskattepliktiga och innehav, flyttning ochvaror om
övervakning sådana det s.k. cirkulationsdirektivet senastav varor,
ändrat rådets direktiv 96/99/EG.genom

deI nämnda EG-direktiven uppställs olika regler för handelovan
mellan EG-länder respektive handel mellan EG-land och tredje land.

6.2.2 alkoholskatt,Lagen om m.m.

Cirkulationsdirektivets bestämmelser i relevanta delar har införlivatsnu
med svensk lagstiftning LAS.genom

Av 1 § första stycket nämnda lag framgår alkoholskatt skallatt
betalas för öl, andravin och jästa drycker, mellanklassprodukter samt
för etylalkohol tillverkas här landet, försi in eller tas emotsom som
från EG-land eller importeras från tredje land.ett annat som

De olika kategorierna skattepliktiga produkter definieras iav
2-6 LAS och grundar sig på rådets direktiv 92/83/EEG se ovan.

Det skattepliktiga området med utgångspunkt i deanges
tulltaxenummer fastställda i den Kombinerade nomenklaturenärsom
KN enligt förordningen EEG 2658/87 se 1994/95:56 110.prop. s.
Förutom hänvisningen till innehåller fleraKN-nr definitionernaav
någon eller några ytterligare förutsättningar skall uppfylldasom vara
innan det kan fastställas enligt vilken kategori skall beskattas.varan

ÄvenFör och kategorierna gäller särskilda skattesatser.var en av
tekniken för hur skatten skall beräknas skiljer sig något mellan de olika
kategorierna.

Att fullständigt denaturerad alkohol undantagen från skattepliktär
framgår §7 LAS. All etylalkohol kräver förviss användningav annan

bli skattebefnad jämför 20 § nämnda lag.att
Begreppet fullständigt denaturerad alkohol definieras i §4

förordningen 1994:1614 alkoholskatt FAS. hållasbör iDetom
minnet begreppet endast skattetekniskt begrepp, syftar tillatt är ett som

från skatteplikt undanta alkohol haratt blandats med specielltsom
utvalda tillsatser. Alkoholens egenskaper och användningsområde
skiljer sig inte nödvändigtvis från alkohol denaturerats med andrasom
tillsatser.

En redogörelse för vilka enligt LAS skattskyldiga förärsom
alkoholskatt, lämnas i kapitlet.senare

Beskattningsmyndighet för punktskatter till den januari1 1999är
Skattemyndigheten i Dalarnas län SKM. Punktskattema handläggs
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Ludvika.skattekontoret,Särskildaskattemyndighetnämndainom av
1984:151kap. lagenenligt l 5 §gäller, omdatumnämndaFr.0.m.

iSkattemyndighetenLPP,prisregleringsavgifter attochpunktskatter
punktskatter.förbeskattningsmyndighetGävle är

beträffandereglerEG-rättsliga6.3

beskattningsförfarandet m.m.

Inledning6.3.1

tullmurmedtullunionEG1993januariden l gemensamFöre envar
Skattermedlemsländerna.mellantullaroch ingalandtredjeutåt mot

vidgränspasseringvid ävenpåfördesochnationelltreglerades
1992/93årsskiftetVidmedlemsländerna.mellangränspassage

slopadesdärmedsambandoch imarknadeninredock dengenomfördes
kommersiellvadmedlemsländernamellangränskontrollema avser

ingaHuvudregeln attärresandetrafik.ochtrafik numera
mellanföljdtill gränsenbart attfinnasskallgränsformaliteter enav

medlemsländer passeras.
viktigtdetuppnås attskall ärförrörlighetfriFör att varor

ochmervärdesskatterförfarandebestämmelsermedlemsstaternas om
tidigareharområdepå dettaPrincipernahannoniseras.punktskatter

medkonsumerasland därdetiskallskatten utvarit tas varanatt
konsumtionslandet.tillfallaochskattesatskonsumtionslandets

skattefrigjortsåstadkommits exportenattdettaTraditionellt har genom
skattesats uttasmedskatterpåförsvid import somdetoch sammaatt

införselvidskatterpåföraFörfarandetlandet. attiinnepå varor
medförenligtdärför inteochgränsformaliteter ärdockinnefattar
kaninnebärdettaproblemmarknaden. Detden inreprincipen somom

ibeskattningprincipenövergeolika Ett är attlösas på sätt omsätt.
därlanddetibeskattningtillövergåoch varankonsumtionslandet

privatpersonersdet gällervaltsprincipi närharlösningköpts. Denna
harhandelnkommersielladenbruk. Förförinköp eget

principen.tidigarefrångå denvelatintemedlemsländerna
tobaksvaror samtochalkohol-påpunktskatterFör

redanförfaranderegler,harmineraloljeprodukter somgemensamma
fårandraFörcirkulationsdirektivet.införts varugruppernänmts, genom
tilllederintepunktskatterendastfinnas uttagetpunktskatter avom
vidskatt utmedlemsländerna. En tasmellangränsformaliteter som
tilllederinteskattsådanexempel påregistrering är ett somen

gränsformaliteter.
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En förutsättning för den inre marknadens funktion detannan är att
finns möjlighet till transitering Transitering innebär attav varor. en

kan föras från plats till beläggasvara med tullar,utan atten en annan
skatter eller andra avgifter. Transitering i skerEuropa bl.a.av varor
inom för gemenskapens transiteringssystem, vilketramen EG-utöver
länderna omfattar Efta-ländemaäven och sedan den l juli 1996- -Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, de s.k. Visegradländema.
Denna befrielse från tullar, skatter och avgifter gäller till dess att

lämnar EG:s tullområde, överförs till tullsystem ellervarorna ett annat
till dess avgifterna och skatternaatt har betalats och övergåttvarorna
till fri omsättning.

6.3.2 Cirkulationsdirektivet

6.3.2.1 Några centrala begrepp

I cirkulationsdirektivet definieras inledningsvis vissa begrepp ärsom
centrala för förståelsen förfarandereglerna. Dessa begrepp ärav
a godkänd lagerhavare: fysisk eller juridisk person som av en
medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd tillverka, bearbeta,att
förvara, och avsända punktskattebelagdata emot inom förvaror ramen
sin affärsverksamhet, varvid punktskatten vilandeär enligt
uppskovsreglema för skatteupplag,
b skatteupplag: plats där belagda med punktskattären varor som
tillverkas, bearbetas, förvaras, eller avsänds enligtmottas
uppskovsreglema godkänd lagerhavare inom för hansav en ramen
affärsverksamhet, under de särskilda villkor fastställts desom av
behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är
beläget,
c uppskovsregler: skatteordning tillämpas på tillverkning,en som
bearbetning, förvaring och flyttning varvid punktskatten ärav varor,
vilande suspensionsordningen,
d näringsidkare med punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk

ställning godkändutan lagerhavare,person behörigasom som av
myndigheter i medlemsstat fått tillstånd inom för sinatt,en ramen
affärsverksamhet, punktskattebelagdata emot frånvaror en annan
medlemsstat enligt uppskovsreglema. Denna näringsidkare fårtyp av
varken förvara eller avsända sådana enligt uppskovsreglema,Varor
e näringsidkare punktskatteregistrering: fysiskutan eller juridisk

ställning godkändutan lagerhavare, harperson inomrättsom attsom
för sin affärsverksamhet tillfälligtvis punktskattebelagdaramen ta emot

från medlemsstat enligt uppskovsreglema.varor Dennaen annan typ av
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enligtsådanaavsändaellerförvarafår varkennäringsidkare varor
måstepunktskatteregistreringnäringsidkareuppskovsreglema. En utan

iskattemyndighetematillpunktskattbetalningengarantera av
avsänds.innandestinationsmedlemsstaterna varorna

huvudprinciperBeskattningsförfarandets6.3.2.2

principinnebär i attcirkulationsdirektivetiFörfarandereglema
gränskontroller,dvs.frittcirkulerakan utanpunktskattepliktiga varor

dennårtillsskjutsbeskattningskonsekvensema varornauppatt
iskeskallbeskattningenochkonsumenten attslutgiltiga

konsumtionslandet.
de ärattsuspensionsordningen trotsär attmedSyftet varorna,

mellanförflyttasochlagrasbearbetas,kunnaskallskattepliktiga,
detaljistledet attled utantidigare änimedlemsländerna

0rd inteandramedförfallerSkatteninträder.beskattningskonsekvenser
inombefinner sigtiddenunderbetalningtill varorna

framåt.skjutsbeskattningskonsekvensemasuspensionsordningen utan
blirförstinträderpunktskatt närförBetalningsskyldighet varan

upphörden attvilket den närkonsumtion,förtillgänglig varaanses
punktskattepliktigaFörsuspensionsordningen. somomfattas varorav

förfallerpunktskattengällersuspensionsordningen attomfattasinte av
fråneller importerasframställsmedsambanditill betalning att varan

någotOmfattasgemenskapen. avutanförland avvarorna
docktill EGinförandetvidtullfcirfarandegemenskapens anses

tullförfarandet.lämnarförst närimporten äga varornarum

suspensionsordningenrörandebestämmelserSärskilda6.3.2.3

skall iskattepliktigaoch lagringbearbetningFramställning, varorav
Flyttningbetald.inteskatten ärskatteupplagi avalltid skeprincip om
huvudregelnskall enligtskatteuppskovunderpunktskattepliktiga varor
förknippaderiskerDe ärskatteupplag till annat.från ettske somett

punktskattensförsäkerhettäckasskallflyttningmed sådan enav
lagerhavaren.avsändandedenskall ställasSäkerhetenbetalning. av

sändaalltsåmedlemsland kanilagerhavaregodkänd ettEn
tillellermedlemslandskatteupplag i annattill ettskattepliktiga ettvaror

någrafårdetlandetdeti utan attskatteupplagett annat egna
beskattningskonsekvenser.

skatteupplagsänds från ettskattepliktigaMottagaren somvarorav
lagerhavare.godkändalltiddock inteskatteuppskovunder är en
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Mottagaren kan också näringsidkare med ellervara en utan
punktskatteregistrering i EG-land.ett En sådanannat näringsidkare
skall alltid ställa säkerhet för skattens betalning och detta skall ske
innan leveransen påbörjas. Skatten förfaller till betalning när varorna
tas emot.

Transporter skattepliktiga under skatteuppskov kanav ävenvaror
ske enligt något transiteringsförfarandena se ovan. Skatten skallav

vilande skattepliktigat.ex. när sänds mellan medlemsstateranses varor
via Efta-länder enligt gemenskapens interna transiteringsförfarande.

6.3.2.4 påKrav dokument

Vid förflyttning skattepliktiga omfattasav varor, som av
suspensionsordningen, mellan medlemsstater skall åtföljasvarorna av

ledsagardokumentett avsändaren.upprättas Syftet medsom av
dokumentet underlätta skattekontrollenär att och det för effektiven
kontroll nödvändiga samarbetet mellan medlemsländerna.
Ledsagardokumentet skall fyrai exemplar,upprättas exemplarettvarav
skall behållas avsändaren och skall medfölja underrestenav transport.
Efter leverans skall exemplar behållasett ochmottagaren ettav
exemplar, returexemplaret, återsändas till avsändaren. fjärdeDet
exemplaret skall finnas till förfogande för behörig myndighet i
mottagarlandet.

iöverträdelser6.3.2.5

överträdelser de bestämmelser gäller under den tidav som som
skattepliktiga omfattas suspensionsordningen innebärvaror attav

upphör omfattas suspensionsordningen,att dvs. devarorna attav anses
släppta för konsumtion. Detta innebär i sin skatten omedelbarttur att
förfaller till betalning. Skatten skall därvid erläggas i det land där
överträdelsen har skett den har ställt säkerhet för betalningav som av
skatten. Om det inte går fastställa överträdelsenatt har skett,var anses
den ha skett i den medlemsstat där felaktigheten konstaterades. Om en
punktskattepliktig inte når fram till och det intemottagarenvara ärom
möjligt fastställa finns,att skall skatten betalas i det landvar varan
varifrån levererades.varan
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konsumtionförsläpptsFörtlyttning6.3.2.6 somvarorav

lämnardekonsumtionför närsläpptaframgått,redanVaror somanses,
skerdettabetydelsesaknar genomDetsuspensionsordningen. om

tilllevereraselleruppskovsreglema att varornaöverträdelser genomav
detaljistledet.

ikonsumtionförsläpptsredan enpunktskattepliktigaDå somvaror
ändamål ikommersiella annanförförvaras enmedlemsstat

därmedlemsstatdenipunktskatt varornaskall uttasmedlemsstat
försläpptsredandåsituationeniinnebär somförvaras. Detta att varor

kommersiellaförmedlemsstattillflyttaskonsumtion annanen
Beroendemedlemsstat.andradennaiskallpunktskatt utändamål, tas

utför leveransendenbetalasskall skattenomständigheterna sompå av
deneller tarleveransavsedda for somde är avinnehareller somvaror
konsumtionförsläpptsNäranvändning.för somvaroremot varorna

förenklatåtföljasdeskall ettmedlemsstaterolika avmellanflyttas
skall innanpåskattenbetalaskall varornaDenledsagardokument. som

iskattemyndigheternatilldeklarationlämnaavsänds envarorna
skatten.betalningforsäkerhetställaoch avdestinationsmedlemsstaten

detkontroll görvarjetillsamtyckavidareskall someller honHan
sigförvissamyndigheter attdestinationsmedlemsstatens omförmöjligt

harpunktskattutgåendeochmottagits attfaktiskt haratt varorna
betalats.

skallmedlemsstatenförstadenbetalats ipunktskattDen som
återbetalas.

Distansforsäljning6.3.2.7

ellerlagerhavaregodkändänföreliggerDistansförsäljning armanom
punktskatteregistrering, t.ex. enellermed utannäringsidkare

EG-säljare i annatfrån ettskattepliktigförvärvar enprivatperson, vara
räkning.dennesförellersäljarenoch transporterasland avvaran

Viddistansförsäljning.påexempelPostorderförsäljning ettär
Detfinns. ärköparendärlanddetiskattskall utdistansförsäljning tas

skyldighetenochskattenbetalaskyldig attsäljaren ärdock som
försäkerhetställaskallSäljarenlevererarsäljareninträder när varorna.
intekandistansförsäljningVidpåbörjas.innanskatten transporten

alltsåsigskatteuppskov. Det rör varorunder omtransporterasvarorna
itagitsharredan utskattinnebärvilket attkonsumtion,försläpptssom
ierlagtsskattåterfå dendockhar atträtt somSäljarenland.säljarens

hemlandet.
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6.3.2.8 Införsel för privat bruk

För skattepliktiga privatpersoner själva medför för brukvaror som eget
från EG-land tillett dvs.ett resandeinförsel,annat, gäller skattenatt
skall betalas i det land där anskaffades. Vid bedömningenvarorna av

de privatperson medför skallom avsedda förvaror som en anses vara
bruk skall hänsyneget till bl.a. mängdentas Medlemsländernavaror.

får utfärda vägledande anvisningar vilken mängd därvid börom som
godtas. Det förhållandet medföratt mängder vadstörre änen person

i anvisningarna får emellertid intesom anges medföraensamt att
avsedda för bruk.än Andravarorna annat omständigheteranses eget

talar för skall alltså beaktas.motsatsensom Mängdangivelsema i
sådana eventuella vägledande anvisningar får inte understiga 800
cigaretter, 400 cigariller, 200 cigarrer, 1 kg röktobak, 10 liter sprit, 20
liter starkvin, 90 liter vin inklusive högst 60 liter mousserande vin

110 liter öl.samt

6.4 Den svenska regleringen
6.4. 1 Allmänt

Som harnämnts cirkulationsdirektivets bestämmelserovan i nu
relevanta delar införlivats med svensk lagstiftning LAS.genom
Begreppet suspensionsordning har dock inte förts in i lagen.
Suspensionsordningen har dock i praktiken införlivats med LAS genom

skattskyldighetatt inte inträder i vissa fall.
I LAS används upplagshavaretermen i stället för lagerhavare.

Termerna registrerad och Oregistrerad används i ställetvarumottagare
för näringsidkare med eller punktskatteregistrering.utan

6.4.2 Skattskyldiga enligt lagen alkoholskattom

Inledningsvis kan konstateras följandeatt skattskyldiga förärpersoner
alkoholskatt se 20, 26 och b31 LAS.

upplagshavare 8 § första stycket 1-
yrkesmässig tillverkare 8 första§ stycket 1-
registrerade och oregistrerade 8 § förstavarumottagare stycket 2-
skatterepresentanter 8 första§ stycket 3-
distansförsäljare 8 § första stycket 4-
de i fallannat i frånän 1-3som EG-land förett insom annatavses-

eller skattepliktigatar 8emot § första stycket 5varor
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6första stycket8 §lands-varortredjeimportörer av-
7första stycket8 §etylalkoholtillverkareandra av- förellerförsäkranskattepliktiga motförvärvatskattefrittde varorsom- föranvänder annatändamål ochmedicinsktvetenskapligt eller varorna

stycket§ sista20respektiveb §ändamål 31
och

dennårinte mottagareför somsäkerhetställt transportde somensom-
§26ledsagardokumentetiangetts

uppräknadeför degällervadförredogörelseEn nysssom
föreskrifter,utfärdatharRSVfalldenedan. Ilämnasskattskyldiga

detta.anges

Upplagshavare6.4.2.1

upplagshavareGodkännande av

första8 §enligtskattskyldigdärmedochupplagshavare,Godkänd som
bedrivaellerbedriver attdelsblidenkanLASstycket avserl som

ekonomiskatill sinahänsynmedlämpligdelsvissverksamhet ärart,av
9övrigt;iförhållandenochförhållanden se

stycketförsta§enligt 9fårverksamhetens somgäller att,Vad
dengodkännasupplagshavare som

skattepliktigabearbetaellertillverkayrkesmässigtSverigei attavser
varor,

skattepliktiganäringsidkare emottill tarförsäljningyrkesmässigför
iupplagshavarefrånellerEG-landfrån annanannat enettvaror

ellerland,tredjefrånvid importellerSverige
skattepliktigalagraromfattningyrkesmässigt i varor.större

inteframgår1punkt"yrkesmässigt"med avVad avsessom
propositioneniupplagshavaredefinitionenAvförfattningsrummet. av

led iskallverksamheten ettdockframgår att vara851994/95:56 s.
seRSVenligtdärför,tordeBegreppet"näringsutövning".personens

somiinnebördhakunnaLAS67, ihandledningen sammaansess.
författningsrumnämndai1928:370. Denkommunalskattelagen§2l

varaktighet,kännetecknasnäringsverksamhetenomtalade av
rörelsekriterierna.s.k.devinstsyfte,ochsjälvständighet

mottagandefrågadetskallpunkt 2enligtgodkännande omFör vara
m.fl.Detaljhandlarenäringsidkare.tillförsäljning somföreller import

godkändabliintesåledeskan somtill konsumentdirektsäljer
bedriverdetaljhandlaresigsåvida det inte rör somupplagshavare, om

tillämplig. Enblikanpunkt 3skalasådani attlagerhällning
ellerOregistreradställninghadäremotkandetaljhandlare som
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registrerad ochvarumottagare underta suspensionemot frånvaror
upplagshavare i andra EG-länder.

För godkännande enligt punkt 3 skall enligt §2 FAS kravet på
lagerhållning uppfyllt sökanden disponeraranses överom en
lagerkapacitet för skattepliktiga minst liter.5 000varor om

Vad därefter gäller det i 9 förstaäven § stycket LAS uppställda
kravet på lämplighet, bör sökandens ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt sådana sökanden kan anförtrosattvara
ställning upplagshavare med hantera skattepliktigarätt attsom varor
under skattesuspension.

Några RSV meddelade föreskrifter beträffande upplagshavaresav
vandel finns inte.

Utredningen har inhämtat antalet godkända upplagshavareatt dagi
uppgår till 270, 210 registrerade förär spritdrycker, vinca varav

starköloch/eller och för teknisk sprit.resten Det totala antalet
skatteupplag har till 740.uppgetts

Godkännande skatteupplagav

Även skatteupplagen måste, enligt 9 § andra stycket LAS, godkännas
skattemyndigheten. Upplagshavares tillverkning, bearbetningav och

lagring skattepliktiga skall i sådantäga skatteupplag.av ettvaror rum
En näringsidkare önskar lagra skattepliktiga på ställesom annatvaror

i godkäntän skatteupplagett kan detta; dockgöra inte såsom en
upplagshavare och inte under suspension skatten seav prop.
1994/95:56 87.s.

RSV har meddelat föreskriñer godkännande skatteupplag;om av se
Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 1996:18 godkännandeom av
skatteupplag enligt lagen 1994:1563 tobaksskatt, lagenom
1994:1564 alkoholskatt och lagen 1994:1776 skatt på energi.om om

Enligt föreskrifterna gäller bl.a. följande beträffande
förutsättningarna för godkännande skatteupplag.av

Godkännande skall meddelas för visst där upplagshavarenutrymme
hanterar obeskattade såsom tillverkningslokal, lagerlokalt.ex. ellervaror,
cistern 2 §. Om flera upplagshavare hanterar obeskattade ivaror samma

skall varjeutrymme, upplagshavares hållas fysiskt avskilda. enskildaDetvaror
f°ar sådantutrymmet i faH godkännas skatteupplag. 3 §. obeskattadesom
hanteras i skall skyddadeettvaror utrymme tillgrepp.som Utrymmetmotvara

skall försett lås-med och reglingsanordningar inbrottslarm.vara Omsamt
saknar sådantutrymmet skydd får det ändå godkännas upplagshavarenom

visar skyddasatt tillgrepp 4 §. Beskatlningsmyndighetenmotvarorna skall
lämnas tillträde till för eller kontrollerautrymmet prövaatt det föreliggerom
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Ändrade§.uppfyllda 5enligt 2-4godkännande ärförförutsätmingama
regleringsanordningareller lås- ochhanteringenförhållanden avseende t.ex.

§.6dagaråttabeskattningsmyndigheten inomtillskall anmälas
ibestämmelsernafrånmedge dispenskanBeskattningsmyndigheten

7 §.föreskrifterna

Säkerhet

skattepliktigaobeskattadeavsänderSverigeUpplagshavare i varorsom
registreradupplagshavare,tillellerupplagshavaresvensktill annan
skall hosEG-landiOregistrerad annatetteller varumottagare

kanskattdenbetalningsäkerhet förställaSkattemyndigheten somav
leveransEG-land, innanellerSverigevederbörande i annatpåföras av

tilluppgåskallSäkerheten etttransportsäkerhet.påbörjasvarorna
depåbelöpermedeltaliskattdenbelopp motsvarar somsom

dygn;underupplagshavaren etttransporterarobeskattade sevaror som
julisedan 1gällerstycketandra§Enligt 10stycket LAS.första10 §
försäkerhetställaupplagshavareskyldighet för attgenerell1997 en

ellerbearbetningtillverkning,medsambandiskattenbetalning av
vid lagringsäkerhetskattepliktigalagring prop.sem.m.;varorav

tiobelopptillskall uppgå motsvararSäkerheten ettl996/97:l 16. som
medeltal förvarariupplagshavarendeskatten påprocent somvarorav

jämkningbeträffandeReglerår.underskatteupplaget avpå ett
LAS.§finns i 14säkerhetsbeloppet a

enligtsäkerhet1997:5föreskrifter RSFSmeddelatharRSV om
följande.bl.a.gällerföreskrifternaEnligtbl.a. LAS.

beståochsvenska kronorställas ienligt 2skall,Säkerhet av
Finansinspektionenregistrerad hosbank ärutfästborgen är somavsom

EES-omfattaslandetablerat ibankföretagutländskt är etteller avsomsomav
avtalet,

hosregistrerattörsäkringsföretag ärutfástborgen2. är somavsom
etablerat i ettförsähingsföretag ärutländsktellerFinansinspektionen somav

EES-avtalet,land omfattas avsom
vidA-listanaktiebolag är noteratutfästborgen är somavsom

juridisklikvärdigellerFondbörs ABStockholms person,annanav
eller kommun,borgen utfäst statenär avsom

hosregistreratförsäkringsföretaghos ärtecknadförsäkring är somsom
etablerat iförsäkringsföretag ettärutländskteller hosFinansinspektionen som

ellerEES-avtalet,omfattasland avsom
hosregistreradbankikonto ärbelopp in nyöppnatsätts ett somensom

beloppetskall pantsättas.kontotSamtidigt öppnasFinansinspektionen. som
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Beloppet skall kontohavarens åtkomst.spärrat Banken skallmotvara
underrättas pantsättningen.om

Borgen enligt 2 § skall, enligt1-4 4 ställas såsom för skuld ochegen om
den ingås två eller flera solidarisk. skallBorgengemensamt,av personer vara
gälla minst månader efter det den utfást borgen borgen.attsex sagtsom upp
Ställd säkerhet enligt 2 § eller skall,5 6 enligt 4 gälla minst månadersex
efter den skattskyldige till beskattningsmyndighetent.ex. att genom
rekommenderad försändelse säkerheten.sagt upp

Utöver vad framgår skall,2 § enligt 5 säkerhet godtassom av som
förtida insättning på beskattningsmyndighetens särskilda konto hela denav
skatt belöper på de säkerhet skall ställas for enligt 13 § LASsom varor som
oregistrerade varumottagare, § forsta15 stycket LAS distansforsäljare eller
16 § LAS övriga skattskyldiga enligt 8 § 5 LAS.

Även skatterepresentanter kan i stället för ställa säkerhet förtidaatt göra
insättning nämnda konto.

Återkallelse godkännandeav

Godkännande upplagshavare eller skatteupplag får återkallasav av
Skattemyndigheten, förutsättningar for godkännande inte längreom
finns. Godkännande upplagshavare får också återkallas ställdav om
säkerhet inte längre godtagbar; ll §är LAS.se

Enligt vad till utredningen gäller följande.uppgetts Om ettsom av
Alkoholinspektionen meddelat tillverknings- eller partihandelstillstånd
återkallas inspektionen, skickar Särskilda skattekontoret tillav
upplagshavaren information återkallelse godkännandeattom av av
upplagshavaren och skatteupplaget/-n Efter återkallelseövervägs. av
godkännandena sker avregistrering.

Ledsagardokument

Vid obeskattade mellantransport Sverige och EG-ett annatav varor
land skall upplagshavaren ledsagardokumentupprätta i fyraett
exemplar. Tre exemplar dokumentet skall åtfölja underav varorna

Hartransport. upplagshavare inte inom två månader efter utgångenen
den kalendermånad under vilken fått tillbakaav avsäntsvarorna

returexemplaret skall han dröjsmål underrätta skattemyndigheten.utan
Om inte når den ledsagardokumentetimottagare angettsvarorna som
skall beskattas i Sverige finns här eller kanvarorna antasom varorna
ha konsumerats här. Detsamma gäller det inte kan utredasom var
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ställtI sådana denfinns eller fallhar konsumerats. är somvarorna
säkerhet skattskyldig.för transporten

RSFSledsagardokument föreskrifterbeträffandeSe RSV:s
ledsagardokument1996: 13 enligt bl.a. LAS.hanteringom av

Skattskyldigheten

skattepliktigaframgått levereraupplagshavare kan, såsomEn ovan,
ellereller till upplagshavaretill upplagshavare Sverigei envaror en

EG-landiregistrerad eller Oregistrerad utan attett annatvarumottagare
skatteupplagetskattskyldighet inträder. Om tas ut av annanurvaror

dockinträderskatteupplaganledning föras till någotatt annatutan
upplagshavareninträderskattskyldighet. skattskyldighet även när

handledning 76vidare LAS och RSV:savregistreras. Se 19 § s.

6.4.2.2 Varumottagare

Registrerade varumottagare

godkändfrånskattepliktigayrkesmässigtDen tar emot varor ensom
tredjeyrkesmässigt frånEG-land ellerupplagshavare i ett annat som

godkändoch självland skattepliktiga inteimporterar är somsomvaror
Skattemyndigheten ansöka registreringupplagshavare, kan hos somom

stycketförsta LAS.12 §varumottagare; se
tidigarefinns Enligtvandelsprövning inte.Någon lagstadgande om

innebär dock omständighetennämnda handledning 69 att en
Skattemyndigheten skall prövningansökan kan göragöras, att av omen

skattesuspension.undernäringsidkaren lämpligär att mottaga varor
för betalningskall ställa säkerhetregistreradEn varumottagare av

beräknasstorlekSäkerhetensskatten de hanpå tar emot.varor som
stycket.schablonregel; § andraenligt 12en se

återkallas påtredje stycket,"Godkännandet" kan, enligt 12 § samma
för upplagshavare.sätt som en

obeskattadeoch med registreringen kanI varumottagaren ta emot
EG-land.från upplagshavare i annatettvaror

mottagandetskattskyldigheten vidinträderFör varumottagare av
alltsåkan inteförsta stycket LAS. En19 § varumottagarevarorna; se

skattefritt sända dem vidare.lagra ellervaror
registreradedet totala antaletEnligt utredningen uppgåruppgift till

i dag till 5-10.varumottagare
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Oregistrerade varumottagare

En Oregistrerad skillnadbrukar, till från registreradvarumottagare en
sådan, inte regelbundet punktskattepliktigata emot varor.

För oregistrerade gäller delvis förandra reglervarumottagare
ställandet säkerhet. OregistreradEn förutomvarumottagare är,av
skyldigheten ställa säkerhet för betalning skatten depåatt av varor som
han eller hon dessutom skyldig innantar emot, att transporterasvarorna
från det andra EG-landet anmäla leveransen till skattemyndigheten.

När anmälan och säkerhet har kommit in till Skattemyndigheten
utfärdas bevis säkerhet ställd för den aktuella leveransen.ett ärattom
Beviset skall den oregistrerade sändas till denvarumottagarenav
utländske leverantören. Beviset skall sedan tillsammans med
ledsagardokumentet följa med under till Sverige.transportenvarorna

Beträffande skattskyldigheten, se ovan.
En registrerad till skillnad från oregistreradvarumottagare tar en

sådan regelbundet punktskattepliktigaemot varor.

6.4.2.3 Skatterepresentant

En upplagshavare registrerad i EG-land ochär ett annatsom som
levererar skattepliktiga till registrerad eller oregistreradevaror en

i får s.k. skatterepresentant härSverige, i landet;varumottagare utse en
14 § LAS. skall godkännasRepresentanten,se som av

beskattningsmyndigheten, föri stället skattskyldigär varumottagaren
för de den utländske upplagshavaren tilllevererarvaror som

i Sverige.varumottagare
Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning skatt. Omav

registrerad, skall bevis ställd säkerhetintevarumottagaren är om
utfärdas skattemyndigheten. skallBeviset sändas till leverantörenav
och skall sedan tillsammans med ledsagardokumentet medfölja

under transporten.varorna
Även godkännande skatterepresentant kan återkallas.ett av en

6.4.2.4 Distanstörsäljning

Om skattepliktig förvärvas från EG-land tillett annat änvara annan
upplagshavare eller i Sverige ochvarumottagare transporterasvaran av
sälj eller för säljarens räkning distansförsäljning, utländskedenäraren
säljaren skattskyldig; 15 § LAS. Nämnda lagrum innehåller alltsåse
den skatterättsliga regleringen distansförsäljning; införselformav en

dock i dag inte tillåten beträffande spritdrycker, vin ochärsom
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framför till privatpersonerförsäljningBestämmelsen alltstarköl. avser
exempel kannäringsidkare. Someller till inte nämnasandra ärsom

postorderförsäljning.
säkerhet for skatten innanställa betalningSälj skall transportavaren

EG-landet påbörjas.från det andra
fast driftsställe i Sverigejuridisk medsäljaren inteOm är personen

godkännasvilken skallskall denne företrädas representant, avav en
olikaiskall företräda säljarenskattemyndigheten. Representanten

alkoholskatt.frågor gällersom
sker.inträder leveransSkattskyldigheten när

Övriga skattskyldiga6.4.2.5

skattepliktigaför ellerfallDen ini emottarannat varorsom

bestämmelse denLAS finnsförsta stycket annat8 § 5I om somen
EG-land tillfrånstycketförsta 1-3"i 8 §fall ett annatän som avses

användas förskallskattepliktigafor in ellerSverige tar emot varor som
privat bruk.änannat

lämnatförutsätterdenna regelenligtSkattskyldigheten att varorna
frågaalltsåförs i Sverige. Detde insuspensionsordningen innan är om

konsumtion.släppts förinförselyrkesmässig varor somav
lämnatiBestämmelsen har sitt att varor somursprung
tilldärefter flyttasEG-land ochsuspensionsordningen etti ett som

skall beskattasbruk, påprivatEG-land för nytt.änannatannat
skallenligtskattepliktigafor ellerinDen emottar ovanvarorsom

EG-landet anmälaandrafrån detinnan transporteras varornavarorna
skatten.för betalningsäkerhetoch ställatill Skattemyndigheten av

införseln till Sverige.vidinträderSkattskyldigheten

skattepliktigatillverkningYrkesmässig varorav

denskattskyldighet forföreliggerförsta stycket LASEnligt 8 l§ som,
tillverkaryrkesmässigti Sverigeupplagshavare,utan att vara

skattepliktiga varor.
tillverka alkoholvarorskulleyrkesmässigt attnågonAtt utan vara

dels krävsdetberor påupplagshavare inte troligt. Detta attär
ochdeklarationdelsalkohollagen,tillverkningstillstånd enligt att

varjelämnasskulle behövabetalning så fallskatt i när varaav
handledningen 72.tillverkas vidarese s.
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Den etylalkoholtillverkarsom annars

Skyldig betala denskatt tillverkari Sverigeäratt som annars
etylalkohol; 8 § första stycket LAS.7se

Regeln tillverkningden etylalkohol inte äravser av som
yrkesmässig, dvs. otillåten hembrärming.

Enligt reglerna i LAS skall alkoholskatt betalas för all tillverkad
etylalkohol. Något undantag från skatteplikt för tillverkning för privat
bruk finns således kan tillverkninginte. Däremot öl, och andravinav
jästa drycker ske hemmet föri privat bruk blirutan att varorna
skattepliktiga handledningen 72.s.

6.4.2.6 frånUndantag skattskyldighetens inträde

I vissa fall inträder inte skattskyldighet för upplagshavare,
och skatterepresentanter upphörtvarumottagare trots att attvarorna

omfattas suspensionsordningen. upplagshavareFör gäller reglerav som
i viss mån skiljer från försig reglerna skattskyldiga.övriga För
samtliga nämnda framgår undantagen från skattskyldighet 20 §nu av

FörfattningsrurnmetLAS. innebär bl.a. skattskyldighet inträderinteatt
för "förstörts till följd karaktär", återanvänts etc.varor som av varornas
Med "förstörts till följd karaktär" förstörtsav varornas avses varor som

grundegenskaper, dunstar eller jäser.attp.g.a. varornas ex. varorna
Denna punkt torde, enligt handledningen 78, såvitt gälleräven -
upplagshavare kunna omfatta i flaskor krossas undervaror som-
hanteringen på skatteupplaget. För skattskyldighet skall inträdainteatt
för "krossvaror" krävs dokumentation lagerbokföringeni för varje
lcrosstillfälle. Vid olyckshändelse under innebärtransport atten som

krossas i omfattning, inträder emellertid skattskyldighet.störrevaror
Avdrag kan dock ställeti yrkas i deklarationen.

Beträffande upplagshavaren förstört under tillsynvaror som av
Skattemyndigheten har meddelat föreskrifter;RSV Riksskatteverketsse
föreskrifter RSFS beskattningsmyndighetens1996:12 tillsyn överom
upplagshavares förstöring skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror.av

RSV har vidare föreskriftermeddelat RSFS 1996:9 om
upplagshavares leveranser skattepliktiga för ändamålsådanaav varor

i 20 första stycket k§ och l i LAS.som avses
Regeln i 20 första§ stycket l innebär skattskyldighet inträderinteatt

för skatteupplagi används för vetenskapligt ändamål.varor som
Vad gäller regeln i första stycket20 § k innebär denna att

skattskyldighet inte föreligger för upplagshavarevaror som av
levereras till dels har tillstånd från Läkemedelsverketmottagare som



BeskattningsreglerSOU 1998: l 56 och skattekontroll 127

alkoholenligt inköpa under tillLFT viss mängd år, delsminstaatt ett
alkoholenupplagshavaren lämnar skallförsäkran användasatten om

för författningsmmmet ändamål, framställningvisst såsomi angivet av
läkemedel.

6.4.2.7 Närmare ledsagardokumentom

Cirkulationsdirektivets ledsagardokument harbestämmelser om
tillkommit kontrolleraför det skall gå att transporteratt av
punktskattepliktiga Bestämmelserna alltså grundläggandeärvaror. av
betydelse för det tillskapatsatt system som genom
cirkulationsdirektivet skall fungera.

finns två ledsagardokument, dels administrativtDet ettsorters
ledsagardokument i benämnt ledsagardokument iLAS upprättassom
fyra exemplar, förenklat ledsagardokument idels upprättas treett som
exemplar.

slagetBestämmelser det förstnämnda dokument finns i 22-om av
föreskrifter24 och tidigare nämnda frånLAS, 5 § FAS RSV

beträffande ledsagardokument; dvs. RSFS 1996: 13.
administrativa ledsagardokumentet användsDet vid transport av

obeskattade upplagshavareoch Hurnär exporterarvaror en varor.
dokumentet skall utformat framgår förordningen EEGvara m.m. av
2719/92 september angående det administrativaden 199211av
ledsagardokumentet.

Upplagshavare eller från ett annatvarumottagare tar emotsom varor
EG-land efter kalendermånadskall dagar utgången den15senast av

ochunder underteckna returexemplaretvilken tagits emotvarorna
skicka tillbaka till avsändaren i det andra EG-landet.det Mottagaren av
detta gäller ochexemplar skall förfara på visst Vad upplagshavaressätt.

skallskattepliktigaregistrerade import ettvarumottagares av varor
administrativt ledsagardokument vid iörtullningen. Detupprättas

detdokumentet och tillankommer på upprätta attatt attmottagaren se
enligttillgängligt för tullmyndighet där frigörsdenär varan

tullbestämmelsema.
finnsVad därefter förenklade ledsagardokumentetgäller det

bestämmelser nämndai och 25-257 § LAS isamt nyssa
föreskrifter används vidfrån ledsagardokumentRSV. Denna typ av

fullständigtbeskattade vidtransport samt transportav varor av
denaturerad alkohol. dokumentet skall utfonnat framgårHur vara m.m.

förordning 3649/92 den decemberEEG 17 1992.av av
Även för det förenklade ledsagardokumentet finns för hur deregler

olika exemplaren dokumentet skall hanteras.av
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6.4.2.8 Registrering

Skattemyndigheten hjälpskall med ADB föra register överav personer
godkänts ellerupplagshavare registrerade varumottagaresom somsom

Ändamålet med dettagodkända skatteupplag se 36 LAS.§översamt
s.k. tillhandahålla och behörigaSEED-register skattskyldigaär att
myndigheter godkännandei Sverige eller i andra länder uppgifter om
och för skattepliktiga skallregistrering, vilket nödvändigtär att varor
kunna cirkulera obeskattade inom EG.

myndighet fårRegeringen, eller den regeringen bestämmer,som
medge myndigheter landet får ha tenninalåtkomstenskilda och inomatt
till registret 36 femte stycket LAS.§

Stockholms, Götalands respektiveRSV, Skattemyndigheten i Västra
Skånes vilken ändringlän tullmyndigheterna har 6 § FAS,samt genom
trädde kraft den juli medgetts tenninalåtkomst till registret.i l 1998,

redogörelse för detta och andra register, lämnasEn närmare som-
tidigare kapitlet.inämnts senare-

och6.4.3 vid alkoholskattFörfarandet uttag av
olika kontrollernågot om

den följande uppdelning mellan sidanI redogörelsen ågörs en ena
verksamhet.skattemyndighetens verksamhet och andra sidan tullenså

6.4.3.1 Skattemyndigheten

förfarandet vid skatt enligtBestämmelser det ordinarie uttag avom
sombl.a. punktskatter och prisregleringsavgijlerLAS finns i lagen om

tidigare frågaförkortad LPP. inte tillämplig ihär Lagen ärnämnts om
finnsskatter skall erläggas till tullmyndighet att visst undantagsom

framgår Punktskattekontrollen sker liksomdock kap. LPP.9 4 §av -
kontrollbesökskattekontroll deklarationsgranskning,annan genom-

och fåtal uppgifter.revisioner. Deklarationerna innehåller endast Enett
djupare Reglerkontroll förutsätter därför normalt revision. om
skattekontrollen finns kap.i 3

Enligt får beskattningsmyndigheten fi-om. den januari 1999LPP l
alltså besluta skatterevision förSkattemyndigheten i Gävle attom
kontrollera ochoch uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigtdeklarations-att
fullständigt fullgöra uppgiftsskyldigheteller förutsättningar finnsatt att

kan elleruppkomma. Skatterevision får hos dengöras ärantassom som
kan 1976:125bokföringsskyldig enligt bokföringslagenantas vara
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skatterevision skalldödsbo.och hos juridisk Enänpersonannan
densådantbedrivas den revideradesamverkan med och påi sätt attett
fårverksamheten. skatterevisioninte onödigt hindrar Vid

verksamhetenräkenskapsmaterial andra handlingaroch rörsom
används, säljs ellerpågranskas. Revisorn får ta prov varor som

får han inventeratillhandahålls verksamheten. Vidarepå isättannat
särskildfordon,inventarier,kassan, granska varulager,

fårRevisornoch tillverkningsprocesser.räknarapparatur, mätapparatur
revideradeochockså särskild räknarapparatur Denmätapparatur.prova

dehandlingar och lämna upplysningarskall tillhandahålla derevisorn
tillträdeskall också lämnabehövs för revideraderevisionen. Densom

förhuvudsakligen används i verksamhetentill utrymmen som
granskning varulager m.m.av

bestämmelserfinnsde fall den reviderade inte samverkarFör om
särskildalagen 1994:466tvångsåtgärder ivite och andra omom

tvångsåtgärdslagen.beskattningsfäfarandettvångsåtgärder i
revideradesgenomföras denEnligt tvångsåtgärdslagen får revision i

sittreviderade lämnatden inteverksamhetslokaler även om
genomförassvårighet kanmedgivande det, revisionen intetill utanom

reviderade integäller denpå någon plats. Detsamma omannan
risk handet finns påtagligmedverkar föreskrivet ellerpå attsätt, enom

det får granskas, inventeraskommer undanhålla eller förvanskaatt som
genomförassabotagerisk får åtgärdeneller besiktigas. Föreligger utan

s.k.ske,skallrevisionden reviderade underrättas attatt om
åtgärdhuvudregeln fattas beslutEnligtöverraskningsrevision. om

efter ansökanenligt tvångsåtgärdslagen länsrätten avav enav
granskningsledare.myndigheten särskilt förordnad tjänsteman

6.4.3.2 Tullmyndigheten

utredningsförslagSkatteflyktskommitténss.k.I avvaktan på den
1996:598juli lageninfördes, med ikraftträdande den 1996,1 om

mineraloljeprodukter,kontroll yrkesmässiga vägtransporter avav
provisoriskatransportkontrollagen. dennaalkohol och tobak Genom

kontrollbefogenheter.lag beskattningsmyndigheten diversegavs
punktskattekontrollagen kraft.trädde iDen 1 juli 1998

påavseendePunktskattekontrollagen bygger i vissa
gälla. Ensistnämnda datum upphördetransportkontrollagen, attsom

med den tidigare lagenväsentlig skillnad jämförelsei är att
tullmyndigheten enligt den lagen.för kontrollerna nyaansvarar

paragrafer,inledandelag enligt vad i lagensDenna är, angessom
punktskattepliktigatillämplig yrkesmässig hanteringendast på av
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mineraloljeprodukter, distansförsäljningtobaks- och alkoholvaror samt
tullen befogenhetLagen attpostförsändelser.sådana och gerav varor

postförsändelserdelskontrollera yrkesmässigadels vägtransporter,
EG-land.frånkommerprivata annateller ettkommersiella som

6.5.3avsnittibehandlasLagen närmare
enligt lagentullenbefogenheterdeHärtill kan nämnas som

vidbefogenheter Sveriges gräns ettTullverkets mot1996:701 om
beträffandeinregränslagen harEuropeiskaland unioneninomannat

alkoholvaror.införselnden kommersiellabl.a. av
för denanmälningsskyldighet bl.a.föreliggerinregränslagenEnligt

tillståndstödmedtillstånd ellererforderligt ett somutan avsom
till SverigeEG-landfrånuppgift,vilseledandeföranletts annatettav

tekniskalkohollagenstarköl enligtoch samtspritdrycker, vinför in
enligt LFT.alkoholhaltigaochsprit preparat

Sådanbl.a.får att stanna.tulltjänstemanEn personanmana en
tillmed inresasambandomedelbartden ianmaning får somges

närhetomedelbarsig iEG-land befinnerSverige från annat avett
nämndadenkontrollförbehövsdetgränspassage nyssavom

denfårAnmaning ävenanmälningsskyldigheten. att stanna somges
EG-land,landsgränsinvid Sveriges annatettanträffas trakterna moti

områdeellerflygplatseller inom annatnärheteneller kuster, eller i av
EG-land. Enmedtrafikförbindelsedirekt annathar ettsom

medföranledning t.ex.det finnsförutsättning anta attattär att personen
alkoholhaltigaellerteknisk spritstarköl ellerellerspritdrycker, vin

sinfullgjortintehanenligt LFT attsamtpreparat
ochinförsel-kontrollenanmälningsskyldighet. För av

bl.a. deförskattefrågor,olikaintealltsåutförselrestriktionema, nu
ellervillkor för in-gällandeochnämnda dryckema samtpreparaten

kontrollbefogenheter.antaltullenutförsel ettgesvarorna,av
handresgodstransportmedel,undersökabl.a.Tullmyndighet har rätt att

medverkaoch övrigtuppgifter ilämnaskyldigenskildeDen attärm.m.
tullmyndighetfårDessutomkostnadsansvar.underkontrolleni

stödmedalltsåkontrollen. Detbehövs för ärdetomhänderta vara om
spritdrycker,införselförundersökamöjligtinregränslagen att avomav

partihandelstillståndellertillverknings-erforderligavin och starköl
finns.

kontrollbefogenheter äveninregränslagenbörDet nämnas att ger
beskattning1994:1565lagenresandeinförsel enligtavseende avom

landfråntobaksvaror ärochalkoholdryckerprivatinförsel somav
privatinförsellagen.s.k.deniEuropeiskamedlem unionen,

vilkenförför indengällerEnligt sistnämnda lag att varaensom
tillinförselndeklareraskalllagenskatt betalas enligtskall

finnsdetsker därinförselneller,beskattningsmyndigheten när
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bemarmad tullplats, tullmyndigheten.till I det fallet skallsistnämnda
tullmyndigheten för beskattningsmyndighetens fastställaräkning och
uppbära skatten.

Vad åter beträffar den kommersiella införseln, gäller denatt som
inte lämnar föreskriven anmälan kan sig skyldig tillgöra
varusmugglingsbrott. kanDet dock bliinte fråga sigäven göraattom
skyldig till skattebrott, eftersom lagen 1960:418 sirap förom
varusmuggling varusmugglingslagen i sådant fall skall haett
företräde framför skattebrottslagen 1 971 69.:

Beträffande kontrollen partihandels- ellerav om
tillverkningstillstånd finns kan sådan kontroll kommaäven görasatten
enligt punktskattekontrollagen. En omhändertagen alkoholvara får
enligt sistnämnda lag nämligen inte lämnas det sannoliktut är attom

avsedd bjudas till försäljningär i Sverige och denatt ut görvaran som
anspråk på inte har tillverknings- eller partihandelstillstånd enligtvaran
alkohollagen eller föreskrivet tillstånd för försäljning enligt LFT.

6.5 Närmare den EU-relateradeom

punktskattekontrollen

6.5.1 Problembilden europeiskt perspektivettur

När det gäller punktskattemas nivå inom EG har det, tidigaresom
inte föreskrivitsnämnts, fasta skattesatser endast vissautan

minimiskattesatser inte får underskridas. står alltsåDetsom
medlemsstaterna fritt själva bestämma skattenivåema, längesåatt
minimiskattesatsema iakttas. Skattesatsema bekantvarierar som
betydligt inom vilketEG, leder till oseriösa försökeratt personer
kringgå köpa beskattade lågskatteländersystemen iattgenom varor
och sedan i strid med gällande regler sälja dem i högskatteländer utan

betala sistnämnda lands skatt. Självfallet finnsatt det också intresse av
föra in punktskattepliktiga tillatt EG huvud betalaöverutan attvaror

skatt. kanDet skatteundandragandet beträffandenämnas att en
långtradare fylld med alkoholvaror kan tilluppgå två-tre miljoner
kronor.

Det dock inte enbart länder harär förhållandevis höga skattersom
drabbats problem med skatteundandragandensom av genom

bedrägerier inom suspensionsordning eller inom transiteringssystemen.
I utsträckning det sig problem förstor helarör unionen.ettom

Att det olagligt saluförs obeskattade undgår all kontrollvaror som
och både hotar företags konkurrenskraft och medborgares hälsa,liv och
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Åtgärdernaturligtvis syfteproblem. kommaär i tillett stort att rätta
med bedrägerier har också haft dehög inom EGprioritet åren:senaste

avsnitt 6.6.se

6.5.2 Gränskontrollen före och efter EU-inträdet

Tullens befogenheter kontrollera ändrades radikalt medi och EU-att
medlemskapet. Gränskontrollerna EU-trafikeni försvarm. Någon
utökning skattekontrollen och skattemyndighetens befogenheterav
skedde inte i och med medlemskapet. vakuum uppstod därför vadEtt
gäller kontrollen punktskattepliktiga från andratransporterav av varor
EG-länder. heller infördesInte det några särskilda sanktioner i svensk
lagstiftning den bröt reglerna i suspensionsordningen,mot motsom

medförainte ledsagardokument undert.ex. att transport.genom
Situationen ändrades dock den juli 1998 då punktskattekontrollagen1
trädde i kraft.

6.5.3 Punktskattekontrollagen

detI följande översiktligt olika centrala delarpresenteras av
punktskattekontrollagen under numrerade rubriker. Varje sådan
presentation eller sammanfattning följs förredogörelsenärmareav en
vissa delmoment inom området. Framställningen bygger helti princip
på förarbetena till lagen; dvs. propositionen 1997/98:100 om
förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Som framgår nedan punktskattekontrollagen olikager
kontrollmöjligheter beroende befordranpå försändelse skerom av en

yrkesmässig se kap. i lagen eller2vägtransport postgenom en genom
se kap.3 lagen.i

Den möjlighet kontrollera postförsändelser kap.3 iatt som
punktskattekontrollagen för gäller brev eller paketinteutrymmeger

förs med budbilar eller liknande. Försändelseröver gränsenm.m. som
förs på detta inte postförsändelseröver gränsen sätt är attsom anse som

i den mening kap.i 3 och får därför underkastasl intesom avses
någon kontroll enligt den bestämmelsen eller de andra bestämmelserna
i kapitlet. Om sådan försändelse skall undersökas får, enligten
förarbetena prop. 1997/98:100 198, undersökningen i stället skes.
med stöd reglerna i kap. nedan.2 1-8 §§;av se

För alla åtgärder får tillgripas enligt punktskattekontrollagensom
gäller proportionalitetsregel, enligt vilken beslut åtgärd enligtetten om
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ellerintrångdetskälen förlagen åtgärdenfår fattas endast uppvägerom
kap.innebär för den 5åtgärden enskilde; 1i övrigt semen som

yrkesmässigabeträffande6.5.3.1 Bestämmelserna
vägtransporter

b1.a.§ stadgas1 kap. 6punktskattekontrollagenI transporteratt av
ställdoch bevisledsagardokumentalkoholvaror skall åtföljas omav

i denskattför betalningsäkerhetsäkerhet omfattassamt avav
kontrollerasyftecirkulationsdirektivet. Iutsträckning följer attavsom

undersökafår tullen, enligt 2 kap. ldetta vägtransporter av
yrkesmässiga.eller kanpunktskattepliktiga är antas varavaror som

ellerpå-,och dåpågåendeKontrollen får ske under transport av-varor
dettransportkontroll. Finnsanslutning tilldirektomlastas i transport

medenlighetsker iinteanledning transportatt anta att en
punktskattepliktigabestämmelser fårcirkulationsdirektivets m.m.varor

skallomhändertagandetSyftet medhand; kap. 9 att2tas varaseom
ochskall betalas Sverigeipunktskatt förkontrollera vemvarornaom

påföras omhändertagenSkatt skallskattskyldig.så falli är varaensom
medstridhar iochskattskyldighet har inträtt transporteratsvaranom

tillförfallerSkatten2 kap. §.cirkulationsdirektivets bestämmelser 13
betalning omedelbart.

omhändertagandestycket regleraskap. förstaI 2 15 § när ett enav
skallomhändertagandeskall upphävas. Ettpunktskattepliktig vara

omhändertagandetförgrundfinnsupphävas det inte längreb1.a. om
192 läsas1997/982100enligtpunkt Bestämmelsen börl. s.prop.

kap. 9omhändertagande i 2förförutsättningarnatillsammans med
bli tillämplig kankandär punkt 1 nämnassituationSom exempel på en

betalas. Ettskallpunktskatt intedet fallet det konstateras attatt
§kap. 13enligt 2upphävasomhändertagande skall även t.ex. om

förverkadförklaras3 ellerbetalats punktpåförd skatt har varanom
Vidare kankap. §.förverkande 2 17 nämnasbeträffandepunkt se

låtaoskäligtdetupphävasomhändertagande får attäratt ett om
punkt 6 kanbestämmelse idennaomhändertagandet bestå; enses som

säkerhetsventil.
under förutsättningaralkoholvara vissa intefårEnligt kap. 16 §2 en

1997/98:l00förarbetena prop.enligtlämnas Bestämmelsen ärut.
omhändertagna.har varit194 tillämpas påtänkt att varor soms.

skallomhändertagandeupphävaförFöreligger förutsättningar att ett
Med stödupphävande.beslutfattatullmyndigheten självmant ett avom

fattadärmedtullmyndigheten i sambanddenna dockparagraf kan ett
fattassådant beslut kanbeslut lämna Ett ävenvägra utatt varorna.om
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vid skall blibestämmelsen huvudtidpunkt. För att överen senare
tillämplig krävs sannolikt bjudas tilldet skallär att utatt varorna
försäljning marknaden. avsedda förpå den svenska Varor ärsom

till tredje för försäljning EU-land kanland eller i någotexport annat
alltså tullen med stödinte lämna bestämmelsen.vägra att ut av

För alkoholvaror kap. krävs,enligt 2 16 § inte skall få lämnasatt ut
enligt första stycket, dendessutom anspråk pågöratt som varorna
saknar tillverknings- partihandelstillstånd enligt alkohollagen ellereller
föreskrivet tillstånd för försäljning enligt stycketLFT. andraI
föreskrivs bl.a. får lämnas underalkoholvara inte till den äratt ut som

år och20 detta gäller första stycket tillämpligt.inteatt även ärom
En kan enligt kap. första stycket förklaras förverkad2 17 §vara om
beslut skatt enligt kap. har vunnit laga kraft och skatten2 13 §ett om

harinte betalats tid därefter punkt l eller tullens beslutinom viss om
enligt kap. lärrma alkoholvara har laga2 16 § vunnitvägraatt ut en
kraft punkt 2. Enligt andra stycket får beslut förverkande enligtett om
första stycket inte fattas det oskäligt.l ärom

I kap. förfarandet med förverkad Enligt2 22 § regleras egendom.
andra stycket gäller för förverkad alkoholvara lagen 1958:205 om
förverkande alkoholhaltiga drycker i tillämpliga delar.av m.m.
Egendom omfattas sistnämnda lag får förstöras värdedesssom av om

ringa eller anledning försvarligt förstöradetär är attav annan
egendomen. får egendomen försäljas, dock endast till någonfallI annat

berättigad bedriva partihandel med fråga.iär attsom varorna

påKrav ledsagardokument m.m.

Enligt för alla yrkesmässigacirkulationsdirektivet, gällersom
allapunktskattepliktiga skallinom EG,transporter av varor

yrkesmässiga punktskattepliktiga mellanförflyttningar av varor
medlemsstater skallåtföljas ledsagardokument. Dessutomettav

föromfattas säkerhetsådana inom EGtransporter avav varor en
skattens anmäldbetalning. fall krävs också iI vissa äratt transporten
förväg beskattningsmyndigheten destinationslandet.till i För att
underlätta kontrollen har detpunktskattepliktigatransporterav av varor
i punktskattekontrollagen föreskrivits att transporter av
punktskattepliktiga på svenskt territorium skall genomföras ivaror
överensstämmelse med cirkulationsdirektivets bestämmelser.
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ransportkontrollerT

påhela landet ochTransportkontroller får genomföras inom även
tillgängliga allmänheten, påområden inte förär t.ex. ensomsom

transportmedlet lasteninhägnade gård. Endast och samttransportörs
transportkontroll får intemedföljande får kontrolleras.handlingar En

pågå längre tid timmar.än sex
tullmyndighetentransportkontroll fårVid genomförande av

eller andra iundersöka transportmedel, lådor, behållare utrymmen
tankar där punktskattepliktigatransportmedel, containrar eller varor

eftersöka ochfår vidare bl.a.kan förvaras under Tullentransport.
eller andraställd säkerhetgranska ledsagardokument, bevis om

för beskattningenhandlingar kan betydelse samtsom vara av
tullmyndighetengranskningen fårundersöka och Vidpåta prov varor.

finns transportmedlet.använda sådana tekniska hjälpmedel isom
underförUpplagshavaren har det transporteransvaret attyttersta

Även dockföraren harskatteuppskov åtföljs ledsagardokument. enav
förantal finns därförnyckelroll sammanhanget. regleri det här Ett

anmaningföraren. förare skyldig påEn är att stannat.ex. av en
identitet.tjänsteman vid tullmyndigheten och styrka sin Förare är

ställdvidare ledsagardokument och bevisskyldiga tillatt att omse
följerden utsträckningsäkerhet medföljer itransporten avsom

cirkulationsdirektivet.

fallBefogenheten besluta skatt i vissaatt om

skatt påtill få beslutatullens befogenhetBegränsningen attatt om
skattskyldighet enligtpunktskattepliktiga därOmhändertagna t.ex.varor

begränsad tillbefogenheten praktiken blirhar innebär iLAS inträtt, att
vid tidigarefall vid införseln ellerdå skattskyldigheten har inträtt ett

denskede. besluta skatt krävs det dessutomtullen skall fåFör attatt om
Enligtbestämmelser.skattskyldige cirkulationsdirektivetsinte följt

cirkulationsdirektivetsföljerförarbetena rimligt dendetär att som
ordinarie regler, dvs.bestämmelser får redovisa skatten enligt genom

gällerbeskattningsmyndigheten. Vadlämna deklaration tillatt
cirkulationsdirektivets bestämmelser, gäller enligt detta och LAS att
skattskyldighet införseln upplagshavare,inträder vid änom annan

för föreller skatterepresentant in eller tar emotvarumottagare varor
fall skall den skattskyldig innanprivat bruk. sådanaIän ärannat som

tillandra EG-landet anmälafrån dettransporteras varornavarorna
beskattningsmyndigheten skatten.och ställa säkerhet för betalning av

åtföljas förenklat ledsagardokument.Transporten skall dessutom ettav
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Har forts till Sverige i berörda krav kanin strid med tullenvarorna nu
besluta skatten påom varorna.

Om det efter kontroll kan konstateras mottagaren äratt av varorna
upplagshavare, eller skatterepresentant harvarumottagareen

skattskyldighet enligtinte inträtt gäller det finnsLAS. Detta även om
felaktigheter i ledsagardokumentet eller sådant dokument saknas.
Ledsagardokumentet kan nämligen inte bärare tillrättenanses vara av
skatteuppskov. Saknas ledsagardokument för viss transport menen
bekräftar svensk till honomupplagshavare på harär vägatten varorna
skattskyldighet gäller ochinte inträtt. Detsamma varumottagare
skatterepresentanter. praktiken tullensagda innebär i inteDet attnu
kommer besluta för ellerskatt upplagshavare,att varumottagareom
skatterepresentanter.

Tullens befogenhet besluta skatt på Omhändertagnaatt om varor
kompletteras befogenhet lämna skatten inteatt vägra utav en varan om

betald. Syftet med kvarhålla för vilka skatten betalatsinteär äratt varor
obeskattade illegalaprimärt tillflödet till denatt stoppa av varor

marknaden for sådana varor.

Avsaknad partihandelstillståndtillverknings- ellerav

alkoholvaraEn får, redogjorts för lämnas detinte ärutsom ovan, om
sannolikt avsedd bjudas till försäljning ochi Sverigeatt är utattvaran
den anspråk omhändertagen alkoholvara harpå integörsom en
tillverknings- partihandelstillstånd enligt ellereller alkohollagen
föreskrivet tillstånd för försäljning enligt för fråga.LFT ivaran

har bestämmelse sannoliktDet i propositionen bedömts dennaatt
kommer fall eftersom förbehöva tillämpas endast fåtal deniatt ett som
in alkoholvaror ha partihandels- ellertill Sverige utan att
tillverkningstillstånd varusmuggling.ofta torde sig skyldig till Igöra
sådana fall skall bestämmelser beslagvarusmugglingslagens m.m.om
tillämpas.

F örverkande

Beslut förverkande fattas domstol.om av
Som beskrivits kan egendom förverkas bl.a. om enovan

skattefordan inte betalas inom viss tid. Syftet med regeln hindraär att
obeskattade kommer till försäljning på den illegalaatt utvaror

marknaden.
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påfört påskatt tullmyndighetSkyldigheten betalaatt som en
förverkatsefter detpunktskattepliktiga består även att varornavaror

deltill2 kap. §. Punktskattepliktiga värde20 motstorvarors svarar
förverkasförlustden skatt belöper på En att varorvarorna. p.g.a.som

skullesamtidigtskulle förhållandevis liten den skattskyldigebli om
befrias från betala skatten.att

Strajfbestämmelser

bl.a. bestämmelsenBland straffbestämmelsema kan attnämnas om
medföraoaktsamhet underlåterförare elleruppsåtligen attavsom

skallställd säkerheteller bevisföreskrivna ledsagardokument om
dömas till penningböter.

förundersökninggenerell inledaTullmyndighetema har rätt atten
Även brottbeträffandevarusmugglingslagen.beträffande enligtbrott

inleda förundersökning.kan tullenpunktskattekontrollagenenligt

postförsändelserbeträffande6.5.3.2 Bestämmelserna

bestämmelsernabefordran tillämpasOm sker nämntspost omsomper
punktskattekontrollagen. Enligt dessapostförsändelser kap. ii 3

och privatabåde på kommersiellatillämpligabestämmelser, ärsom
försändelser, följande.gäller bl.a.

undersökabefogenhetTullmyndigheten har att om en
eller tobaksvaror ochinnehåller alkohol-postfbrsändelse öppnaatt en

innehållerdenanledningsådan försändelse det finns att anta attnär
dockförsändelse fåralkohol- tobaksvaror; kap. l Eneller 3se

vidutlandet ankommer, dvs.dit frånendast vid postkontoröppnas post
tullmyndigheten. Omeller hosutväxlingspostkontoren,de särskilda en

omedelbartmeddelande skall dettaförtroligtförsändelse innehåller ett
försändelsetill Hartillslutas och vidarebefordras mottagaren. en
underrättasmöjligt, avsändarendetskall och, äröppnats mottagaren om

så möjligt.snart som
ellerpartihandels-alkoholvara inneharinteOm mottagaren av en
skallåreller under 20tillverkningstillstånd enligt alkohollagen är

ellerokändavsändaren. avsändarensändas åter till Om är omvaran
skallåtersändadet finns möjlighetanledning inte att varan,av annan

alkoholvaroromhändertaTullmyndigheten fårhand. äventasvaran om
ochskattskyldighet föreliggerdet finns anledning attatt anta attom

skattenssäkerhet har ställts förskatten har eller inteinte betalats att
kontrollerabetalning. omhändertagandet skallSyftet med att omvara
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betalas i fall kap. §punktskatt skall Sverige så 3 4och i av vem; se
första stycket.

fär, enligtför OmhändertagnaOm skattskyldighet inträtt den varan
punktskatt belöper påkap. tullmyndigheten besluta den3 5 att som

skall påföras.varan
det längreomhändertagande skall upphävas inteEtt beslut omom

betalarfinns omhändertagrund för mottagarenatt varanom avvaran,
oskäligteller detbelopp skatten på är attett motsvarar varan omsom

kap. första stycket.låta omhändertagandet bestå; 6 § När3 ettse
skall enligt författningsrummetsomhändertagande har upphävts varan,

dock förgäller inteandra stycke, översändas till Dettamottagaren.
dvs.omhändertagits med stöd 3 kap. 1 när mottagarenvaror som av

enligt alkohollagen eller inteerforderligt tillståndsaknarav varan
medalkohollagen. Avsiktenuppfyller gällande åldersgränser i t.ex.

ändå kommerfår föras indetta förhindra inte attär attatt somvaror
tillsändas över mottagaren.

förverkasi fall. Enligtskall vissahar omhändertagitsEn vara som
det fortfarandeskall förverkande ske3 kap. första stycket§ 27 om

detfinns omhändertagande. Vid prövningengrund för ett av om
domstolendenna punkt måsteföreligger grund för förverkande enligt

för upphävasåledes det finns förutsättningarpröva attom
förutsättningarFöreligger sådanaomhändertagandet enligt kap. 63

sambandförverkande och iskall domstolen avslå ansökan omen
därmed upphäva omhändertagandet.

förstöraslaga kraft skallförverkande vunnitNär beslutett varanom
kap.tullmyndighetens försorg; 3 9segenom

postjörsändelser,ullens befogenhet undersöka ochT öppnaatt m.m.

reglernaframhållitsAllmänt det i propositionenkan attnämnas att
siktsyftar till förhindra dels påbeträffande postförsändelser storaatt

alkoholvarorskattebortfall tobaksområdena, delsfrån alkohol- och att
införsel ellerförs alkohollagens reglerin landet strid medi i attom

regel sådanatobaksvaror med tobakslagensförs in i strid att varorom
framhållsfylltendast får föras landet den har 18 år. Detin i attsomav
upprätthållaförutsättning förkontrollen viktigdessutom utgör atten

ochden alkohol-folkhälsoskäl restriktiva svenska politiken påav
sambandfick itobaksområdet. gäller det undantag SverigeVad som

dettamed förhandlingarna medlemskapet iinför EU, attanges
undantag postförsändelser iskulle undergrävas importen via avom

skulle kraftigt.Sverige obeskattade alkohol- och tobaksvaror öka
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6.5.3.3 Transporttillägg

postförsändelseryrkesmässiga ochFör vägtransporter gemensamma
punktskattekontrollagen.bestämmelser finns i 4 kap. i

transporttillägg kan påföras dengällerEnligt kap.4 1 § att
ställdeller bevisledsagardokumentavsändande upplagshavaren omom

följerden utsträckningmedföljer isäkerhet inte transporten avsom
gällerbestämmelser. Detsammacirkulationsdirektivets transportenom

skatt den utsträckningför betalning iinte omfattas säkerhet somavav
Även underlåtenhetbestämmelser.följer cirkulationsdirektivets attav

medlemslandför konsumtion iredan släpptsanmäla ettatt varor som
föranledakommersiella ändamål kanförflyttas till Sverige

säkerhet intepåförasTransporttillägg skall ocksåtransporttillägg. om
dock densistnämnda fallen skallde tvåställts vid distansförsäljning. I

skall utgåTransporttilläggettransporttillägget.skattskyldige påföras
belöper på eller kanpunktskattermed de20 antasprocent somav

belöpa på varorna.

för transporttilläggFörutsättningarna

framhållits,har, tidigareledsagardokumentBestämmelserna somom
kontrolleratillkommit skallför det transporternaattatt av

Bakgrunden till bestämmelsernapunktskattepliktiga attomvaror.
de riskerför betalning skattsäkerhetskall omfattas ärtransporter avav

medlemsländer.mellanförknippade medär transportersom
säkerhet alltsåochledsagardokumentBestämmelserna är avom

tillskapatsdetgrundläggande betydelse för systematt genomsom
varjedärför viktigtfungera.cirkulationsdirektivet skall Det är att

förrespektenupprätthållamedlemsland åtgärder försökerolikagenom
samband medsäkerhet ikraven ledsagardokument ochpå transport av

kontrollerasådan åtgärdpunktskattepliktiga En är attvaror.
dock intepunktskattepliktiga Detta ärtransporterna varor.av

ledsagardokumentbestämmelsernatillräckligt. säkerställaFör attatt om
Transporttilläggetsanktion.och efterlevs behövssäkerhet även en

tidigare,Transporttillägg kan,denna sanktion. nämntsutgör som
skersvenskt territorium intepåföras fall då påi samtliga de transporten

krav ledsagardokument.enlighet cirkulationsdirektivets påi med
upplagshavare,bl.a. föreskrivs dåI LAS varumottagareänatt arman

dvs. denskall denne,ellereller skatterepresentant för in tar emot varor
EG-landetdet andrafrånskattskyldige, innan transporterasvarorna

försäkerhetbeskattningsmyndigheten och ställaanmäla tillvarorna
nämndaskattens säkerställa efterlevnadenbetalning. För att ovanav
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lcrav, bestämmelsenomfattar transporttillägg även transporterom av
punktskattepliktiga släppts konsumtion iför ett annatvaror som

flyttas för kommersiellamedlemsland efter det tilloch Sverige
ändamål. införseln tilldessa inträder skattskyldighet vid Sverige.fallI

för säkerhet ochDen skattskyldige ansvarig kraven påär att
föranmälan berördauppfylls. därför den skattskyldige iDet är som nu
fall skall påföras transporttillägg.

e.d.transporttillägg kan under förutsättningar undanröjasEtt vissa
se 4 kap. §§.2-4

Övrigt6.5.3.4

förvaltningsdomstol efterBeslut förverkande fattas allmänom av
Övrigaansökan tullmyndighet. beslut fattas tullmyndighetenavav

4 kap. §§.9-10
tullen vid kontrollerPolisen skall bistå transporter avav

cirkulationsdirektivet 4 kap.punktskattepliktiga omfattassom avvaror
12 §.

punktskattekontrollagen.har överklaga beslut enligtRSV rätt att
allmännas talan mål enligt lagen.Vidare har verket det irätt övertaatt

eller kammarrättRSV får överklaga beslut länsrätt ävenett omav
Verket harverket fört det allmännas talan i målet.inte tidigare har att

föra det allmännas se 4 kap. 14-16 §§.talan i Regeringsrätten

6.5.4 Olika register

enligttransportkontroller o.d.Tullens föransvar
uppgifterpunktskattekontrollagen skattemyndighetens prövaattsamt

mellaninformationsutbytevandel kräver samarbete ochnäraetc. ett
Även bytadessa andra aktörer behöver naturligtvisbåda myndigheter.

betydelse vilkaeller till information. härvidfå åtkomst Det är avannars
till dessa.register finns och vilken åtkomst som gessom

6.5.4.1 Tullregistret

har tillgång till effektivaDet väsentligt tullmyndigheternaär att
hjälpmedel åtgärderna för punktskattekontroll.vid genomförandet av

heltUrvalet kontrolleras börde intetransporterav som vara
slumpmässigt bör det möjligt riktasså långtinsatserna är motutan
kontrollvärda objekt.
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ochtull, skattredovisninguppbörd ochfastställande,För av annan
tullregister.särskiltförsTullverketbetalas tillavgift skall ettsom

får1990:137. Registrettullregisterlagenmed stödRegistret förs av
ochkontroll-övervaknings-,fullgörandeför bl.a.också användas av

fårområde. Registrettullmyndighetensrevisionsuppgifter inom numera
upplagshavare,tillsynochprövning överanvändas föräven av

revisions-enligt LASregisterade samtskatteupplag och varumottagare
enligt LPP.kontrollverksamhetoch annan

ochrörandeuppgifter importbl.a. vissainnehållerTullregistret
ochjuridiskaochfysiskaföridentitetsuppgifter personerexport,

registrettransportmedel. Iföridentitetsbeteckningaruppgifter om
Skattemyndighetenhosregistreringuppgifterocksååterfinns avom

Vidarepunktskatter.avseende vissaskattskyldigaimportörer ärsom
ochpunktskattekontrollagenenligtkontrolluppgifterfinns omnumera

tullmyndigheter.beslut av
andra register,frånuppgiftermedsambearbetasfårTullregistret

registreringuppgiftergällersåvitthos RSVbl.a. register avom
skattskyldiga.

tullregistret,tilltenninalåtkomstfår hatullmyndigheterSamtliga
uppgiftertillterminalåtkomstfår haRSVbegränsning.med viss om

gällerVidarepunktskattekontrollagen. attenligtbeslutkontroll och
tillsynochprövning överförbeskattningsmyndigheten av

enligt LASregistreradeochskatteupplag varumottagareupplagshavare,
hafårkontrollverksamhet enligt LPPochrevisions-samt annan

enligtbeslutkontroll ochuppgiftertilltenninalåtkomst om
län,Stockholms VästraSkattemyndigheten ipunkskattekontrollagen.

ochrevisions-förlän fårSkånerespektiveGötalands annan
uppgiftertillterrninalåtkomsthaenligt LPPkontrollverksamhet om

punkskattekontrollagen.beslut enligtkontroll och
tullregistret,iregistreraskanuppgifterVad gäller de avsom

uppgiftkanpunktskattekontrollagen, nämnasför t.ex.betydelse om
förplatsochtidpunktpåträffats,punktskattepliktigavilka somvaror

genomsöktbeträffandeidentifikationsuppgifterkontrollen,
beträffande förareuppgiftertankochtransportmedel, container samt

ochavsändareledsagardokumentfrånuppgifterkanVidare omm.m.
uppgiftregistreraslasten samt ommottagare m.m.av

ellerförfalskatsigkontroll visatvidledsagardokument varasom
uppgifter.oriktigainnehålla

iförekommerföretagochaktörerdeMånga somav
tullregistret.iförekommerpunktskattesammanhang
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6.5.4.2 tillgångTullmyndigheternas iuppgifter andratill
register

Tullmyndighetema förhar sin punktskattekontroll behov uppgifterav
från andra myndigheter, framför allt från beskattningsmyndigheten om
de skattskyldiga registrerade hos myndigheten, b1.a.ärsom
upplagshavare och Vid genomförandetvarumottagare. av
transportkontroller måste tullmyndighetema kunna kontrollera om en
uppgiven upplagshavare eller registrerad sådan,ärvarumottagare som
för kunna ställning till enlighet mediatt ta transporterasom en vara

Ävencirkulationsdirektivets bestämmelser. uppgifter om
beskattningsbeslut, ställd säkerhet och föranmälningar har betydelse för
tullmyndighetemas kontrollverksamhet.

uppbördFör och administration förpunktskatterannan av
beskattningsmyndigheten särskilt register, Besluts-,BRISett
Redovisnings- och Informationssystem för det Särskilda

Ändamåletskattekontoret. med registret diarieföring, bokföring,är
skatteadministration, och betalningskontroll.revision Registret
innehåller huvudsakligen uppgifter deklarerade inbetaladeochom
punktskatter.

Nämnda myndighet för också registerett över ärpersoner som
godkända upplagshavare eller registrerade deoch övervarumottagare
lokaler godkända skatteupplag se b1.a. lagen36 §ärsom som om

Ändamåletalkoholskatt; det s.k. SEED-registret. med SEED-registret
tillhandahålla skattskyldiga och behörig myndighet ellerär i Sverigeatt
EG-land uppgifter registrering och godkännande föreligger iannat om

aktuella avseenden. Registret skall innehålla b1.a.uppgifter denom
registrerades registreringsnummer och adress, skatteupplagetsnamn,
registreringsnummer och vilkenadress, kategori denvarorav som
registrerade får fåreller lagras på skatteupplaget ochta emot som
datum för godkännande registreringens eventuella giltighetstid.samt

Uppgifter behövs för de bedömningar tullmyndighetemasom som
skall finns således såväl i BRIS i SEED-registret.göra som
Tullmyndighetema har också tillgång till uppgifter i dessa register.

Andra uppgifter tullmyndighetema debehöver tillgång till ärsom
kan underlätta identifieringen förare. Tullmyndighetema harsom av

därvid i dag åtkomst till körkortsregistret innehåller b1.a.som
identitetsuppgifter och körkortsuppgifter. Uppgifterna i
körkortsregistret gäller huvudsaki svenska förare. Genom
förekommande registrering identifieringsuppgifter beträffandeav
förare vid transportkontroll kan emellertid utländskauppgifteräven om
förare i viss utsträckning finnas tillgängliga.
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kontrollerabehöver också kunnaTullmyndighetema mottagarenom
Tullmyndigheten hareller tillverkningstillstånd.har partihandels-

dockuppgifter Alkoholinspektionen.: register,terminalåtkomst till i
tillstånd.uppgifter lämnadeendast såvitt omavser

tillsynsverksamhetkontroll- och6.5.4.3 Skattemyndighetens

skallskall godkännasupplagshavareVid prövningen av om
medsökandetill denställningbl.a.beskattningsmyndigheten ta om

i övrigtoch omständigheternaekonomiska förhållandenhänsyn till sina
Beskattningsmyndigheten kanupplagshavare. ävenlämpligär som

upplagshavare,godkänna någonåterkalla beslut att omsom
ankommerfirms.godkännande längre Detför inteförutsättningarna

myndighetentidigare påsåledes, göraattnänmts, ensom
återkallelse.eventuellvidtillståndsgivning ochvidvandelsprövning

Även registreradebeträffandeoch återkallelsetillståndsgivningvid
prövning.beskattningsmyndigheten vissskall göravarumottagare en

vandelsprövningvidintresseSjälvklart det vetaattär stort omenav
misstänks förellerstraffad förtillstånd tidigareden ansöker ärsom om

harBeskattningsmyndighetenbrottslighet.exempelvis ekonomisk
få vissamöjlighethaböradärför propositioneni attansetts

användas vidregisterpolisensbelastningsuppgiñer attur
dettaåterkallelser. Ioch prövningentillståndsprövningen av

tillståndsgivandeAlkoholinspektionen ochsammanhang framhölls att
sådanatilltillgångyrkestrafikområdet har vissmyndigheter inom

uppgifter.
avfattandet propositionenförvid tidpunktenOmständigheterna av

kundeterminalåtkomst då intefråganemellertid sådana att omvar
inledningsvisfalluppgifterna ikonstateradesbedömas. Det vartatt

beskattningsmyndigheten.tillskulle lämnas påut papper
beskattningsmyndighetensvidarekonstateradesI propositionen att

myndigheteruppgifter från andrahämta inmöjlighet för beskattningatt
ordning intedå rådandedet enligtkonstateradesbegränsad. Det attvar

deklarationsgranskningvidbeskattningsmyndighetenmöjligt för attvar
skullemyndighetbegäraeller enligtrevision LPP att annan

beskattningen.behövdes för Dettillhandahålla uppgift motsattasom
kap.16 §taxeringslagen; 3skattekontroll enligtmöjligt vid sevar

införasbordedärför det iansåg LPPtaxeringslagen. Regeringen att en
paragraf inämndainnehållmotsvarandebestämmelse med som

kap.också skett; 3 6 § LPP.taxeringslagen. harDetta ase
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Övrigt6.6

6.6.1 skatteundandragandena ochNågot om m.m.

punktskattekontrollagentillämpningen av

Någon exakt omfattning skatteundandragandena påav
punktskatteområdet ledning kan hämtaslär inte kunna vissEnanges. ur
bl.a. tullmyndigheternas beslagsstatistik. undersökningar underGenom

har ytterliga klargöra bilden.år försök gjorts Denattsenare
problemetsammanfattande bedömningen torde dock kunna göras att

med skatteundandraganden avseende alkohol- och tobaksvaror samt
mineraloljeprodukter Företrädare för beskattningsmyndigheterär stort.

läget allvarligttull- och åklagare har rubricerat se närmaresamt som
medvarusmugglingslag. Vad gäller handeln1998:53 NyDs

obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror, kan åter nämnas att en
kan orsaka skatteundandragandenlångtradare fylld med alkoholdrycker

stället innehåller kanpå två-tre miljoner kronor. Om lasten i cigaretter,
miljoner kronor.skattetörlusten så 20stor somvara

Bland postorderhandeln med cigaretter florerade föreannat
punktskattekontrollagens ikraftträdande den juli början1 1998. I av

fanns erbjudanden cigaretter1998 antal på Internet;ett stort om
erbjudanden försälj hävdade deför dessa integemensamt att attvar arna

tänkte betala svensk punkt- och mervärdesskatt. Innan
punktskattekontrollagen trädde kraft farms inga tecken på avmattning,i

inhämtade uppgifter genomfördeEnligt RSVtvärtom.snarare av
tullmyndighetema första månaden efter den lagensunder den nya

vilka försändelserikraftträdande postkontroller, vid endastl 255 tre
hittadealkohol- eller tobaksvaror. Tulleninnehöll något änannat

fallen ochsåledes alkohol- tobaksvaror i drygt 99eller procent av
träffsäkerheten därefter. Statistiken visarför tideninte sämre attvar
lagstiftningen, bl.a. för hejda på sikttillkommit storaattsom

försändelserpunktskattebortfall, effektiv kontrollinnebär en av
innehållande punktskattepliktiga varor.

förhållandevisbakgrund belopp redan ringaMot de ettstoraav som
brott lätt detpunktskattereglema e.d. kan inbringa det inseärmot att att

föroch fortsättningsvis kommer mycket lockande vissaär även att vara
förständigt försöka finna skatteundandragandensättattpersoner nya

och denandra otillbörligheter. här in påAtt närmare
uppfinningsrikedom finns detuppvisas i dessa avseenden, intesom
anledning ellertill. stället kan konstateras åtgärder för motverkaI att att
förhindra områdeundandraganden punktskatter högprioriteratär ettav
inom gemenskapen. antal projekt e.d. med detta syfte harEtt
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iochgemenskapsnivåbådenärvarande, påförpågårellergenomförts
exempel.någraNedanSverige. ges

försvårae.d. förProjekt att6.6.2

skatteundandraganden m.m.

gemenskapenskangemenskapsnivå t.ex.nämnaspåprojektBland
påbeskattningindirektförförbättraför systemenåtgärdsprogram att

dettaförFiscalis. Inomprogrammetmarknaden rameninreden
områdedettapåpå sättbedrivsoch annatseminarierhållsprogram

medlemsländerna.mellansamarbete
tullförföreträdaresamlathögnivågruppkan attVidare nämnas en

Europeiskaundermedlemsstaternaiskattemyndigheternaoch
uppgifthaft i attharHögnivågruppenordförandeskap.kommissionens

ochtobaks-inombedrägeriersammanställa rapport omen
behandlasIapril 1998. rapportenklar iblevalkoholområdet. Rapporten

isvagheternabedrägerier-na samtomfattningenochbl.a. arten av
åtgärder.tillförslaglämnaskontrollsystemen samt

inomdetkan attnivånationell nämnaspåprojektgällerVad
tillsyftande attprojektpågår1998april ettsedanskatteförvaltningen

registreradeskattskyldigahospunktskatterevisionerantalettgenom
ibetalasochredovisaspunktskatterkontrollera attupplagshavaresom

ledsProjektetgäller.bestämmelser avdeenligtochden ordning som
tillsyn ävenunderfinns avupplagshavareFörRSV. som

lämpligt,bedömssåskall,TullverketellerAlkoholinspektionen om
tillMöjligheternarevisionsprojekten.urvalvidskesarnplanering av

Erfarenheternatillvaratas.böraharförrättningar ansettsgemensamma
ochomfattningenvaldadensålöpandeföljas attskallprojektetfrån
junipågåskallProjektet t.o.m.utvärderas.skall kunnainriktningen

1999.
vidare attkan nämnasnivånationell enpåsträvandengällerVad
varusmugglingslagen.harregeringskansliet översettarbetsgrupp inom

införamöjligheternaundersöka attuppdraghaft i attbl.a.harGruppen
strider motförfarandensanktionerstraffrättsliga mot somsträngare

i DsharArbetsgruppencirkulationsdirektivet.isuspensionsordningen
skärpandeiförslagolikalämnatvarusmugglingslagNy1998:53

riktning.
1998:01.FiPunktskatteutredningårs1998intresse är ävenAv

1997:152 överattDir.direktivsinaenligt seharUtredningen
Översynen koncentrerasskallpunktskatter,förförfarandereglerna m.m.

skallUtredarenpunktskatterna.harmoniseradedeförförfarandettill
Sverigessedantillämpatsharlagstiftningenhurkartläggabl.a.
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medlemskap i EU och bakgrund erfarenheternamot frånav
tillämpningen bl.a. cirkulationsdirektivetsöverväga begreppom
suspensionsordning bör införlivas i exempelvis LAS, om
bestämmelserna skattskyldighetens inträde förenliga medärom
cirkulationsdirektivet, bestämmelserna godkännandeom om av
upplagshavare och skatteupplag behöver ändras i skärpande riktning
och kraven på säkerhet för bör utvidgas.transporter uppdragetom I
ingår även allmänatt göra översyn LPP. Utredaren skall i dettaen av
sammanhang undersöka punktskattema kan inordnas iom
skattekontosystemet och i sådant fall föreslå nödvändiga lagändringar.

Som bakgrund anförs i direktiven bl.a. utredaren bör analyseraatt
tillämpningen bestämmelserna i bl.a. LAS godkännandeav om av
upplagshavare och skatteupplag, i syfte klargöra detatt krävsom
ändringar lagstiftningen i skärpande riktningav samt om
beskattningsmyndigheten bör få möjlighet besiktiga lokaleratt m.m.
Vidare anförs de svenska bestämmelsernaatt i bl.a. LAS attom
upplagshavare skall ställa säkerhet för betalning skatt i sambandav
med obeskattadetransport endast omfattar transportav varor, av varor

sålts inom EU och inte importeratssom eller skallvaror som
Utredaren skall därförexporteras. lägga fram förslag till lagändringen

utvidgar kraven på säkerhet, i enlighet medsom cirkulationsdirektivet.
Vid utformningen lagförslagen bör utgångspunkten kravenav attvara
på säkerhet skall täcka samtliga de fall inte täcks de krav påsom av
säkerhet finns i EG:s tullagstiftning.som

Utredningsarbetet skall, såvitt de angivna frågorna,avser ovan vara
avslutat den 1 december 1999.senast
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alkoholhanteringIllegal7

Bakgrundl

införselförreglernabl.a.skall avutredningentilldirektivenEnligt
EG-domstolensbakgrundstarköl över motochvin avspritdrycker, ses

svenskadetkritikenoch motFranzén-målets.k.detbeslut i
SyftetEG-kommissionen.frånunderrättelseformelliregelsystemet en

anpassas EG-rättentillskallreglernasvenskademed är attöversynen
kapitelIalkohollagstifmingen.svenskadenförsvaganämnvärtattutan

yrkesmässigförtillståndspliktensärskildadenutredningenföreslår att8
avskaffas.starkölochvinspritdrycker,medpartihandelochimport

ikonsumenterenskildatilldryckersådanaDistansförsäljning av
medanotillåten,fortsättningeniemellertid även varabörSverige

vissaundertillåtasbörskälEG-rättsligagåvoförsändelser av
innebäraskall ettinteförändringardessaFörförutsättningar. att

införanödvändigt attdetkankonsumentledetskydd i varaförsämrat
skärpandeåtgärd isådanregelverket. Endelarandraiskärpningar av

ochvinspritdrycker,medhandelnillegaladenförsvårariktning är att
starköl.

Rikspolisstyrelsen attåtregeringenuppdrog1995november årI
Folkhälsoinstitutet,Alkoholinspektionen,medtillsammans

omfattningenkartläggaGeneraltullstyrelsen avochLäkemedelsverket
kommalandeti samtsprithanteringenolovligadenpåkaraktärenoch

hantering.dennaminskaföråtgärder attlämpligatillförslagmed
ungdomarochSvartspritpresenterade i rapportenMyndighetsgruppen
hembränd,hanteringenillegaladenomfattningen av1997:8Ds av

slippaFörsprit.teknisk att upprepaanvändolovligtochinsmugglad
olikadessaför typersvartspritordet avutredningen använthardetta

benämnaskommitockså attharalkoholdrycker. Rapporten
"Svartspritsutredningen".

Delshuvudgrupper.tvåindelas ikansprithanteringenolovligaDen
tillserveringochlangningsprit,legal t.ex.användningolaglig av

insmugglingellerspritframställning avolagligdelsunderåriga, av
ochsvartspritbenämnshanteringensistnämndadensprit. somDet är

överlämnat rapportenharRegeringenkartlagt.harutredningensom
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tillsammans med ochremissvar remissammanställning till
Alkoholutredningen för närmare överväganden avseende
myndighetsgruppens förslag. förslagenEtt kriminaliseringär attav en

köp och innehav svartsprit inte bör avfärdasav ytterligareutanav
utredning. Gruppen förordade dessutom straffskärpning detnären
gäller försäljning till ungdomar.

7.2 Mörkertal, smuggel och hembränt

En del den totala alkoholkonsumtionenstor landeti består ickeav av
statistikförd sprit, dvs. vad brukar med det s.k. mörker-talet. Isom avses
mörkertalet ingår såväl illegal hantering med alkoholdrycker legalsom
konsumtion vid sidan Systembolaget, och detaljhandelrestaurangerav
med öl. Med illegal hantering olovligt framställd hembrändspritavses
sprit eller olovligt använd teknisk sprit och illegal införsel sprit. Denav
legala delen mörkertalet svenska medborgaresär konsumtionav
utomlands, hemtillverkning vin och öl, tax-free lagligt infördsamtav
och beskattad alkohol. Olika beräkningar har gjorts mörkertaletav av
Svenska Bryggareföreningen, Centralförbundet för Alkohol- och
Narkotikaupplysning CAN, professor Eckart Kühlhorn och det s.k.
Kalibreringsprojektet KALK för några.nämna Det sistnämndaatt nu
forskningsprojektet det hittills ambitiösaär försöketmest att mäta
alkoholkonsumtionen i Sverige. KALK-projektet samarbeteär ett
mellan bl.a. Alkoholinspektionen, Brottsförebyggande rådet, Svenska
Bryggareföreningen, Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning, Folkhälsoinstitutet, Systembolaget AB och VS Vin
Sprit AB. Som antyder målsättningennamnet är erhålla så goda dataatt

den faktiska konsumtionen resultaten från sedvanligaattom
alkoholvane-undersökningar kan kalibreras, dvs. korrigeras.
Kalibreringsprojektet beräknade den oregistreradeatt
alkoholkonsumtionen uppgår till 25 all alkoholprocent av som
konsumeras i landet.

KALK-studien genomfördes 1995-1997 och bestod förutom av
tillgänglig försäljningsstatistik telefonintervjuer med 10 000av

Man beräknade 35 den spritatt konsumeraspersoner. procent iav som
Sverige illegal alkohol.är Svensken dricker alkohol motsvarande 37,5
centiliter sprit eller tio flaskor starköl i veckan. Erfarenheter från
tidigare forskning har visat knappt tioatt de drickerprocent av som
alkohol konsumerar hälften den totalarunt mängden alkohol.av
KALK-studien visar också andelen illegal alkoholatt ökar med
konsumtionen. Ju dricker, desto andel bestårstörre illegalmer man av
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faktiskadenuppskattninggjortharKALK-studienalkohol. aven
spritdryckergällerdetspritdrycker.och Närvinöl,konsumtionen av

38 procentsmeddrycker änhärspritdrycker räknastill mer
harSverigeikonsumerasden spritstudienalkoholhalt visar att som

följandeskaffats på sätt:
finns.försäljningskanalerlegalade54 somprocent genom

tillåtnadenalkohol inominfördprivat ransonen.ll ärprocent
tillåtnadenalkoholinförd utöverprivat ransonen.5 ärprocent

Sverige.smugglad till10 ärprocent
Sverige.tillverkad iillegalt19 ärprocent

alkohol.drickbartillrenatureradteknisk sprit,0,8 ärprocent
mångadelenillegalahandlar den%alkohol 100tillOmräknat omren
till 2314beräkningarolika ärmellanSpännviddenår.litermiljoner per

organiseradedenökningMisstankar1996.årliter förmiljoner avenom
medlemblevSverigesedanfunnitsharSverigetillalkoholsmugglingen

tyder på1995-1998åren attunderbeslagtullenspåOmfattningeni EU.
År liter000tullen 23beslagtog1995bekräftats.misstankar hardessa

obetydligtvilketalkoholhalt,till 45omräknat procent ensprit var
Deinnan.årendeunderbeslagen närmastemedjämförtmängdstörre

År uppgick1996dramatiskt.beslagenökadeefterföljande åren
medochoch tillliter000till 360år 1997liter,till 390 000beslagen

dennamängderliter. Stora000till 5301998september år av
påfrämstbefolkningen,delendentillsäljssmuggelsprit avvuxna

nätverk.andraocksåarbetsplatser genommen
tillverkadeolagligtdenocksåvisade attKALK-undersökningen

konsumtion,försäljssomsprittekniskochsprithembrändspriten,
Polisensspritkonsumtionen.totaladenfemtedeltilluppgår aven

visarsprittillverkning attolovliggällerdeterfarenheter när
spritfabriker. Detliknarstordriftssystemiofta skertillverkningen som

medhandlararbetsmarknadenutanförstårofta somär sompersoner
tillverkningsställethemmet,frånvanligenskerFörsäljningenhembränt.

ochsprängmedelammunition,Stöldgods,bil.eller från vapen,en
sällan ärtillverkningsställena. Intepåpåträffatsnarkotika har

alkoholmissbrukare.älvamellanhänderochtillverkare
38visadeårskurs 9i attelever1997undersökningCAN:s av

gångnågonhembräntdruckithadepojkarsåväl flickorprocent somav
och 27pojkarna procent25månaderna. procentunder de 12senaste av

igångminstdricker spritdedessutomflickorna att enuppgavav
omfattade 21997TEMOattitydundersökningmånaden. I somaven

ungdomar72år procent15-75åldrarnai600 avuppgavpersoner
kanskeeller53säkertmöjlighethadede attoch årmellan 2415 att

också påvisar attundersökningarAndrahembränd sprit.19 skaffa
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hembränt vanligtär förekommande bland ungdomar.
Mönstringsundersökningen omfattade1995 45 000 personer,
huvudsakligen pojkar i 18-årsåldem. dessaAv 25 deprocent attuppgav
brukar berusa sig på hembränt.

Oberoende Alkoholsamarbetet

Oberoende alkoholsamarbetet OAS samarbetsorganär ett blandsom
arbetar förannat bekämpa smuggling,att hembränning och annan

illegal hantering med alkohol. För minska de negativa följdernaatt av
alkoholkonsumtion inledde regeringen diskussioner med olika
branschföreträdare inom alkoholornrådet under 1996. Man ville samla
myndigheter, försäkiingsbransch, företag och organisationer som
tillverkar, säljer och kontrollerar alkohol till ett projekt. Engemensamt
särskild kommitté kallad OAS startade sitt arbete i januari 1997. Ett-
flertal olika myndigheter, försäkringsbolag och intressenter inom
alkoholbranschen ingår i OAS. OAS har under våren 1998 inlett en
flerårig opinionssatsning illegal alkoholhantering.mot Regionala
konferenser har genomförts under året i samtliga län. Syftet är att
uppmärksamma allmänheten på bakom olovlig tillverkningatt och
spritsmuggling ligger organiserad brottslighet och bl.a. ungdomaratt är

målgrupp. OASstor har också kartlagt omfattningenen den s.k.av
svartspriten. Man har bl.a. kunnat konstatera den delenatt största av
mörkertalet består insmugglad och olovligt framställd sprit. Genomav
sammanställningar från olika källor har OAS fått fram följande
ungefärliga siffror:

35 spritkonsumtionenprocent i Sverige0 svartsprit.ärav
denAv totala alkoholkonsumtionen i Sverige0 svartspritenutgör ca

13 procent.
Den konsumtionenstörsta svartsprit alkoholmissbrukarna0 av svarar
för.
Hos alkoholmissbrukarna den hembrända0 utgör spriten hälftenca av
deras totala spritkonsumtion tolv liter/år, medan motsvarande
konsumtion hos övriga uppgår till tolvpersoner procent.ca
Konsumtionen hembränd sprit ungefär dubbelt0 är såav stor som
konsumtionen smuggelsprit inköpt i Sverige.av
Totalt dricker tvåsett ochmän halv0 gång kvantiteterstörreca en
alkohol kvinnor. svartspritän dricker de fyra gångernära mer.
Under åren 1952-1994 beslagtogs lika0 mycket smuggelsprit som
under åren 1995-1997.
Konsumtion svartsprit vanligast i åldersgruppen0 är 18-24 år.av
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1991-1995periodenunderbrottslingar,samtliga 912131Av som0
gjort097har 2dom,eller Villkorligskyddstillsynfängelse,tilldömts

olovligsprittillverkning. Iflera brottellertill motskyldigasig ett
fleraellertillskyldigagjort sig ettocksåurval har 47,5detta procent

50narkotikabrotteller flera samttillvåldsbrott, 27 ettprocent
lagförtsdehargenomsnittrattfylleribrott. Ifleraellertill ettprocent

gånger.nio

förvärvKriminalisering7.3 av

gåvoförsändelserbeträffandeAlkoholutredningentilldirektivenI anges
sådantpåreglerasmåsteinförseln ettstarkölochspritdrycker,vin attav

missbrukas.gåvoförsändelser inteförskattefriheteventuellsätt att en
förutnyttjasfâr intealkoholinnehållmedpaketsändaAtt

gåva.täckmantelundermarknadsföringellerpostorderförsäljning av
SåsomavsnittkapitelifrågordessabehandlatharUtredningen

föreslårutredningenframgårochavsnitt 3 attkapitelför iredogörs
otillåten,skall attfortsättningsvisdistansförsäljning menäven varaatt

förutsättningar.under vissatillåtnaskallgåvoförsändelser vara
förriskföreligger attdetmedvetenväl attUtredningen enär om
sändaskan kommaalkoholvaror attmedförsändelserkommersiella

alkoholskatten. Densvenskadenundkommaför"gåvor"falska attsom
strafftilldömaskanalkoholvarainsmuggladmedbefattningtar ensom

alkoholdrycker motden emotvarusmugglingslagen, tarenligt sommen
underdistansförsäljningslagsdvs.ersättningformnågon enav

medBlandstraff.från annatfrigårgåvadetförespegling äratt en
straffrättsligtinförasbördet ettfrågauppkommerhäravanledning om

alkoholvaror.infördaolovligtandraförvärvgällerförbud vad av
innehaellersäljaköpa,förbjudetdet attsituationervissa ärI

tillverkadlegaltsigalkoholen i ärSverigealkoholdrycker i även om- meddetaljhandelbedrivaförbjudetexempelvis attinförd.eller Det är
fårochSystembolagetallaförstarköloch utom manspritdrycker, vin

alkoholdryckerersättning utanmotheller inte servera
betydelsedet ingenharsammanhangdettaserveringstillstånd. omI

lagligenellerinfördalagligenSystembolaget,påinhandladeärvarorna
förbjudetmedtill ochstarköl. Detoch ärvinhemmet,framställda i t.ex.

restauranglokalstarköl iellervinspritdrycker,fall förvarai vissa enatt
fårserveringstillståndmedPåserveringstillstånd. restaurangutan en

tillståndetmedenlighetiharalkoholdrycker serveratsdeendast som
destillationsapparatinnehaolagligtockså omattDetkonsumeras. är

ellerAlkoholinspektionentillverkningstillståndfåttharinte avman



152 Illegal alkoholhantering SOU 1998: 156

omfattas dispensreglerna. Den förvärvar, forslar, döljer,av som
förvarar eller smuggelsprit begåravyttrar också olaglig handling.en
Personer sig skyldiga tillgör brottnämna kan ådömas straff;som ovan
i regel böter eller fängelse i högst två år.

Köp hembränt däremot tillåtet.är Att köpaav ären vara som
olagligt framställd alltså inte straffbart,är medan befattning med legalt
framställda alkoholdrycker förbjudet i fleraär fall. Framför allt
framstår skillnaden mellan smuggelsprit och hembränt särskiltsom
inkonsekvent. Detta väcker frågan kriminalisering bör skeom en av
förvärv hembränd sprit inte bara tillverkning och försäljning.av -

7.4 Remissbehandlingen
Svartspritsutredningens gick på bredrapport remiss tillut olika
myndigheter och organisationer. Förslaget kriminalisera köp ochattom
innehav hembränd sprit i huvudsak vältogs remiss-av emot av
instansema. Endast de 24 instansertre hade sig i fråganyttratav som

direkt negativa.var
Socialstyrelsen avstyrker kriminalisering med hänvisning till att

detta strider grundläggande principmot inom svensk lagstiftning,en
nämligen handlingar enbartatt riktar sig denmotsom egna personen
eller intresse vanligtvismot eget inte skall straffbeläggas.
Rilcsåklagaren anför innehav och konsumtionatt sprit inte ärav
förbjudet. En straffbestämmelse skulle därför enbart rikta sig köpmot
och innehav sprit tillverkats olovligen eller smugglats in iav som
landet. Stora delar framför allt den sprit smugglats in i landetav som
skulle, den väl harnär kommit i köparens händer, inte kunna skiljas
från lagligt Östergötlandsinförd sprit. Polismyndigheten i län attmenar
ökat straffvärde för andra delar illegal sprithantering först börav

innanprövas vidare kriminalisering övervägs.en
Tre till antalet de remissinstanseräven tveksamma tillvar som var

förslaget. Riksrevisionsverket har svårt hur Svartspritsutredningenatt se
har kommit fram till förekomsten hembrändatt sprit tenderar attav
öka. Alkoholinspektionens uppfattning det måste finnasär att en
folkvilja bakom alla lcriminaliseringar. Karlstads kommun pekar på att
förslaget riskerar medföra sådana bevissvårigheteratt tveksamhetatt
föreligger kriminaliseringen verkligen skall genomföras.om

Övriga 18 remissinstanser övervägande positiva till förslaget.var
Folkhälsoinstitutet fortsatt uppluckringatt normbildningenanser en av

svartspritenmot riskerar ytterligare undermineraatt alkoholpolitiken
och skapa växande grogrund för allvarlig organiserad brottslighet.en
För hejdaatt sådan utveckling behövs kraftig markering frånen en
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köpinkonsekvent attdetRikspolisstyrelsen ärattsamhällets sida. anser
motsvarandemedanalkohol straffbartinsmugglad ärinnehavoch av

ochHotell-tillverkad sprit. Sverigesgäller olagligtinte
ochtillåtnamellan dettydlig gränsRestaurangföretagare att enanser

sprit.legalochsvartspritmellandvs.upprätthållas,bördet otillåtna
svartspritinnehav ärtydliggöraklara attSamhället måste att av

underlättaskullekriminaliseringSystembolagetförbjudet. att enmenar
innehavet ärbevisabehöverdå inte attdeneftersompolisens insatser

deframhöllsövrigtsvårt. Iofta kanvilketför försäljning, avavsett vara
domstolar,däriblandförslaget,tillpositivaremissinstanser som var

organi-frivilligaochkommunerlänsstyrelser,polismyndigheter,
allkriminaliseringverkanopinionsbildandedensationer, aven

dennaframfördes också attfår. Dethembränd spritmedhantering
insats.attitydpåverkandemassivmedföljåtgärd bör enuppas
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Överväganden och förslag8

8.1 Allmänna utgångspunkter

tid alkoholpolitik förSverige bedriver sedan lång tillbaka restriktiven
begränsa alkoholens skadeverkningar. Bakom denna politik finnsatt

insikten överkonsumtion och missbruk alkohol vårautgöratt ettav av
folkhälsoproblem. forskningens finns dock helGenom insatserstora en

del kunskap vilka betydelse det gälleråtgärder är när attom som av
påverka alkoholkonsumtionens alkoholproblemenssåväl nivå som
omfattning.

Forskningen har förordat politik använder sigsom aven
alkoholbeskattning alkoholens tillgänglighetoch kontroll av
tillsammans informations-med mångsidiga lokala handlings- och

alkoholstrategi, använderled i uttaladettprogram som somen
motåtgärder behandling ochtrañkonykterhet och investerar imot som
framför allt ledai tidiga vård- och stödinsatser. sådan politikEn anses
till minskning problemens omfattning.en av

I Sverige bedrivs länge alkoholpolitik ligger i linjesedan en som
med detta. framförhuvudsyfte begränsa tillgängligheten ochDess är att
allt skydda folkhälsopolitiskaungdomen. Till detta kan läggas deatt
målen, svenskalänge haft betydelse för utfornmingen denstorsom av
alkoholpolitiken.

därmed ocksåsamhället annorlunda ochdockdagI är
alkoholpolitiken.genomföra den svenskaförutsättningama för att

tendenser iframför allt grund två genomgripandegäller påDetta av
dels intemationaliseringen, dels decentrali-samhällsutvecklingen,

överflyttningen verksamheter och beslut från tillseringen dvs. statav
auktoritärt samhälle. tendenserkommun allmänt mindreoch Dessaett

formerna för vår alkoholpolitik.vi måstegör överatt se
har således mängd olikaUnder delen 1990-taletav ensenare

förändringar skett i Sverige inom alkoholpolitikens område. En ny
ochalkohollag har kraft. tillverknings-i Import-,trätt export-,

partihandelsmonopolen har avvecklats. har fått växandeSverige en
konkurrensutsatt alkoholnäring. statliga myndigheter har inrättatsNya
och verksamheter och beslut har från tillöverflyttning skett staten av
kommun. denna områdenParallellt med utveckling har inom många en
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ökad internationalisering skett. ökadeDen intemationaliseringen har
medfört ökat handelsutbyte, ökat privat resande och närmandeett ett ett
till andra länder det gäller attityder och värderingar. Internationellanär
influenser och demografiska förändringar har gjort det svenska
samhället heterogent. Bruket alkohol i Sverige, liksom iärmer av
många andra europeiska länder, del kulturmönstret. Alla dessaen av
förändringar och inte minst det svenska EU-medlemskapet har i
grunden påverkat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken
och för alla aktörer inom alkoholområdet.

Sociala hänsyn har sedan länge präglat den svenska
alkohollagstiftningen och skyddet för ungdomen går röd trådsom en

alkoholpolitiken. Förbud överlåta alkohol till ungdomar,attgenom
åldersgränser för inköp alkohol liksom för servering alkohol påav av

exempel på detta. Detta liksomrestauranger är måletsynsätt att
begränsa alkoholens skadeverkningar minska den totalaattgenom
alkoholkonsumtionen ligger fast inom alkoholpolitiken. All försäljning

alkoholdrycker till konsument skall skötas på sådantett sätt attav
skador i möjligaste mån förhindras. En uttalad ambition för denannan
svenska alkoholpolitiken övergången från bruket starkare tillär att av

alkoholdrycker skall främjas.svagare
Systembolagets detaljhandelsmonopol kvarstår efter Sveriges

tillträde till och harEU EG-domstolen befunnits förenligt medav vara
EG-rättens regler fri rörlighet för Förutsättningarna för dettaom varor.

monopolet fungerar icke-diskriminerande.är Anledningen tillatt att
Sverige förhandlingarnai med EU drev bibehållandet detaljhandels-av
monopolet så kraftfullt övertygelsen tillgänglighetenatt ärvar om av
avgörande betydelse för alkoholkonsumtionen. Därför det viktigtvar

möjligheten behålla detta monopol detpröva iatt EU-systemet.att nya
Detta alls lika bärkraftigtinte det gällde de övrigaargument närvar
monopolen, dvs. import-, tillverknings- och partihandels-export-,
monopolen, frivilligtSverige redan i samband med EU-som gav upp
inträdet.

Sveriges viktigaste medel för begränsa tillgänglighetenatt är
fortfarande detaljhandelsmonopolet och prispolitiken. Den nya
situationen det dock nödvändigt dels med olika metoder försökagör att
bibehålla detaljhandelsmonopolets och prisinstrumentets effektivitet,
dels söka metoder för förebyggandedet arbetet. Samhällets insatsernya
behöver framför allt samordnas och effektiviseras bättre hittills.än
Resursema måste också där det behovet finns.satsas största

Sedan de övriga alkoholmonopolen avskaffades och
förutsättningarna använda prisinstrumentet alkoholpolitisktatt ettsom
medel till följd EU-medlemskapet ändrades ligger tyngdpunkten iav
den svenska alkoholpolitiken, förutom i begränsningen av
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alkoholskadeförebyggande insatser.ochinformationtillgängligheten, i
arbetet. Somdet förebyggandeförfåttFolkhälsoinstitutet har ansvaret

april 1997pågår har regeringen iförändringsprocessled deniett som
nationellRegeringskansliet skall finnasdet inombeslutat att en

narkotikaförebyggande insatser.alkohol- ochförledningsgrupp
förebyggandelångsiktigtuppgift byggaLedningsgmppens ettär att upp
Sveriges EU-bl.a.den försvagningarbete kan kompensera somsom

alkoholpolitiken. Dettraditionellasvenskamedfört för denmedlemskap
förhållningssättmänniskorspåverkadirekt kanhandlar insatser somom

ansvarstagandet. Dvs.individuellaökar detocksåoch och somvanor
påverkahittills försökaeffektivaredet handlar änattom

alkoholförsäljningen.konsumentledet i
tillsättasamarbetsinitiativockså tagitRegeringen har attett genom
berördamellanutveckla samarbetetskallOASkommitté somen

påbranschorganisationerförsäkringsbolag och olikamyndigheter,
prioriteringardeför samarbetetUtgångspunktenalkoholområdet. är

ochför alkohol-handlingsplanennationelladengjorts isom
olikaUppgiftennarkotikaförebyggande insatser. är uppmuntraatt

försäkringsbolag,branschorganisationer,aktörer, företag,såsom
missbrukarbetetsig iandraberörda ochmyndigheter motatt engagera

harinblandadesamtligaområde därprioriteratoch alkoholskador. Ett
illegaladenmotverkarinsatserintressen är somgemensamma
alkoholinfördtillverkad eller illegaltillegaltalkoholhanteringen, dvs.
köpförsvåras idagarbeteungdomar. Dettalangning till attsamt avav
Övrigalagligt.insmugglad sprit,skillnad fråntillhemtillverkad sprit, är

för åstadkommainsatserarbeteOASområden prioriteras i är att ensom
ochalkoholfrialkoholfria arbetsplatser, uppväxtalkoholfri trafik,

bland demmåttfullhetgraviditetsperioderalkoholfria samt somen
bliriskerardemsärskilt blandoch attalkoholanvänder som

storkonsumenter.
Sverigesgrundläggande element iförsvararSamtidigt som man

förändrats.harförutsättningarnamåste insealkoholpolitik attman
därde områden insatsernatill störstPrioriteringar måste göras ger

politiskuttaladviktiga. Eninte lika strävanAlla restriktionereffekt. är
medlen såalkoholpolitiskaverkningsfulladehålla fast vid mestär att

habedömsrestriktionersådanaoch borthar effektlänge de ta som
avskaffandettyder påalkoholpolitisk betydelse. Ingetmindre att av

harpartihandelsmonopolenochtillverknings-import-, export-,
ochTillverkare, importörerSverige.totalkonsumtionen ipåverkat
harSystembolaget eller dentillendast säljapartihandlare får som

kontakt medi princip ingenled förekommerserveringstillstånd. dettaI
fyllerledkontrollrestriktioner i dettaAlkoholpolitiskakonsumenterna.

onödigstyckenmedför i mångafunktion. Dedärför knappast någon en
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dubbelkontroll från samhällets sida administration och kostnadersamt
för näringsidkama. Utredningen vill understryka självfalletdettaatt
förutsätter samhällets övriga kontroll i detta led fungerar effektivt,att
dvs. skattemyndighetens, tullens och polisens verksamhet för drivaatt
in skatter och avgifter ingripa eventuella lagöverträdelser.samt mot
Enligt utredningens mening det rimligt tyngdpunkten deniär att rent
alkoholpolitiska kontrollen tydligt läggs vid ledet närmastmera
konsumenten, dvs. detaljhandel och servering. Det också därär som
behovet skydd för ungdomen särskilt framträdande.ärav

Utredningens förslag bl.a. slopande de särskildaom av
partihandelstillstånden bör den angivna bakgrunden.motses ovan
Samtidigt föreslår utredningen skärpningarvissa för hindraatt
kringgåenden detaljhandelsmonopolet och motverka illegalav annan
alkoholhantering. Utredningen vill dessutom erinra fråganattom om
reglerna för serveringstillstånd och tillsyn serveringsställenöver
kommer slutbetänkandet.itasatt upp

Utredningen vill slutligen framhålla de förslag läggs framatt som nu
syftar till med bibehållande målsättningarna för svenskadenatt av
alkoholpolitiken åstadkomma hållbar lösning depå EG-rättsligaen
problem delarvissa i vårt nuvarande regelsystem upphov till.som ger
Utredningen delar alltså deninte uppfattning uttrycks detisom
särskilda yttrandet förslagen går vad krävs förutöveratt som en
anpassning till EG-rätten.

8.2 Yrkesmässig införsel spritdrycker,av

vin och starköl

Utredningens förslag: Partihandelstillstånden nuvarandebort sinitas
form och i alkohollagen kopplingmed till vissa begreppersätts ien
lagen alkoholskatt. automatisk bedrivaEn partihandel medrätt attom
spritdrycker, och starköl införsvin därmed förutsättningarvissa ärom
uppfyllda. medRestauranger stadigvarande tillstånd för alkohol-
servering till allmänheten importera sådana drycker förrätt attges
servering i den rörelsen. Systembolaget får importerarätt attegna
spritdrycker, vin och starköl från producenter harinte representantsom
i Sverige i samband med beställningar från privatkunder; s.k.
privatimport.
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införselyrkesmässigSvenska regler8.2.1 avom
starkölvin ochspritdrycker,

starköl reglerasspritdrycker, vin ochinförselRätten till yrkesmässig av
partihandel med1994:1738, varikap. alkohollageni 4 §l attanges

harfår bedrivas endast denstarkölspritdrycker, ochvin somav
framgårpartihandelstillstånd. alkohollagenAvmeddelats tillstånd

ochpartihandelstillstånd importera,också rätt exportera attattatt ett ger
partihandlare,tillståndet till andraomfattassälja de drycker avsom

tillinköpstillståndserveringstillstånd ellerinnehavare samtav
Alkohol-Partihandelstillstånd meddelasdetaljhandelsmonopolet. av

och tillsynsavgifteransöknings-inspektionen, tar ut avsom
återkallatfå tillståndpartihandlare kan sittpartihandlarna. En av

bestämmelseralkohollagenshan bryterAlkoholinspektionen motom
uppfylld. avsnittlämpligheten inte längre Ipersonligaeller den ärom

Alkoholinspektionensutförligare beskrivningfinns5.2 aven
partihandeln bedrivs.tillsynen Denoch hurtillståndsgivning över som

bruk måstestarköl för kommersielltspritdrycker, vin ochvill importera
medbeträffande handelreglernaskatterättsligadessutom iaktta de

alkoholskatt.lagen 1994:1564framgårsådana drycker. Dessa omav
godkännasskatteupplaget måstegällerupplagshavareFör ävenatt av

registreradellerupplagshavareskattemyndigheten. Om en
fårlämplighetuppfyller kraven pålängreintevarumottagare

bestämmelser harSkattemyndigheten. Dessaåterkallasgodkännandet av
för kapitelredogjorts inärmare

tillförhållande EG-rättenProblem i8.2.2

partihandels-svenskariktades kritik detFranzén-domenden s.k.I mot
svenskaEG-domstolen detframhållerdomenI attsystemet.

frånalkoholdryckerhinder för importtillståndssystemet utgör ett av
blandfördyrasdessa dryckerövriga medlemsstater att genomgenom

betalningsamband medmellanhänder, kostnader ikostnader förannat
ellertillstånd skall beviljasfordras förde skatter och avgifter attav som

förfoga lagringsutrytnmenskyldighetenhar samband med överattsom
domen.på svenskt p. iterritorium 71

lagstiñningnationell denslår fastEG-domstolen äratt somen som
domen.med artikel fördraget p. 73 iaktuell strid 30 ii målet står i

förbudet i artikel kanomfattas 30En åtgärd utgöra ettavsom
hälsaskydda människorsundantag EG-fördraget. Attenligt artikel 36 i

artikelundantagen från 30från alkoholens skadeverkningar är ett av
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befogat. förklarar emellertidI Franzén-domen EG-domstolenär attsom
det inte visats föreskrivsdet tillståndssystem svenskadeniatt som
alkohollagen, villkorensärskilt vad rörande lagringskapacitetavser

de höga skatter och avgifter skall erläggassamt som av
tillståndshavarna, till syftetstår i proportion skydda folkhälsan elleratt

syftet inte skulle kunna uppnås åtgärder begränsaratt genom som
handeln inom gemenskapen mindre utsträckningi p. 76 i domen.

EG-domstolens slutsats denna del bliri artiklarna 30 och 36 iatt
fördraget hinder för nationella bestämmelser varigenomutgör rätten att
importera alkoholdrycker förbehållen aktörer med ellertillverknings-är
partihandelstillstånd sådana villkorpå föreskrivs i den svenskasom
lagstiftningen p. i domen.77

Vad EG-domstolen åsyftar med uttrycket "på sådana villkor" är
oklart. finns emellertid handfull rättsfall frånDet EG-domstolenen som
slagit fast krav importtillstånd/licenspå i sig strider artikel 30. Iatt mot
åtminstone fall måltvå C-304/88, Kommissionen Belgien, REGmot
1990, målI-280l och C-124/81, Milk, s.0203UHT REG 1983,s.
åberopades skyddsintresset för människors liv och hälsa artikeli 36.
Målen handlade levandeimport boskap respektiveom av
värmebehandlad mjölk och grädde. båda fallenI underkände EG-
domstolen och fannargumentationen importreglema stredi sigatt mot
artikel och30 skyddet för den allmänna hälsan kunde tillgodosesatt
med mindre genomgripande åtgärder.

den formella frånI underrättelsen Europeiska kommissionen
riktades kritik villkor och krav den lagstiftningenvissa i svenskamot

gäller ansökan och innehav partihandelstillstånd. gällerDetsom av
krav på lagringsmöjligheter och föreståndare, krav på visad lämplighet

de årliga tillsynsavgiftema. Kommissionen anför de svenskasamt att
bestämmelserna står strid med artikel EG-fördraget. påi 30-36 i Kravet
dubbla tillstånd för vill spritdrycker,importera vinrestauranger som
och starköl också enligt kommissionen åtgärd medutgör en
motsvarande verkan enligt artikel den30. Det inte klart iär utsagt
formella underrättelsen det svenska medatt systemet
partihandelstillstånd för import alkoholdrycker oförenligt medärav
EG-rätten.

Enligt direktiven skall utredningen reglerna för importenöverse av
spritdrycker, vin och starköl till Sverige. Utgångspunkten måste
rimligen hitta lösning kan tillgodose EG-rättsliga kravattvara en som
samtidigt denna lösning inte får resultera i möjligheternaatt attsom
föra fortsatt alkoholpolitik försämras.restriktiven

bakgrundMot Franzén-domen, tidigare rättspraxis från EG-av
domstolen och kommissionens sedan länge kända kritik gör
utredningen bedömningen det svenska medatt systemet
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partihandelstillstånd till importvillkor för generellt kanrättsom
ifrågasättas finnsfrån synpunkt. därförEG-rättslig Det anledning att
söka utforma framstår hållbarreglering också längrepåsomen som
sikt.

I dag kontrolleras partihandeln och den yrkesmässiga införseln av
spritdrycker, Alkoholinspektionen, ochvin och starköl Tullverketav
skattemyndigheten. kontrollsystemen har olikaolika grundenDe i
syften och mål, kan samverka och förstärka varandra.i viss månmen
Alkoholinspektionen alkoholpolitisktadministrerar motiveratett
tillståndssystem förstaavseende tillverkning och partihandel för iatt
hand begränsa alkoholens skadeverkningar. Skattemyndigheten
kontrollerar alkoholdrycker betalaspunktskatten påatt samt

cirkulationsdirektivet setillsammans med Tullverket reglerna iatt
kapitel 6 följs.

starkölHandeln med spritdrycker, vin och8.2.3

handeln med spritdrycker, vin och starköl i SverigekommersiellaDen
följer där aktörs handlingsutrymme striktvisst varje ärmönsterett
reglerat. slutligen konsumentledet måste antingennåFör att varorna

serveringstillstånd säljashar ellernågonserveras avav som
för dendetaljhandelsmonopolet. Systembolaget 80 procentsvarar ca av

tillregistrerade försäljningen medan andel uppgår 20restaurangernas ca
alkoholhandeln så här se sida:Schematiskt nästautprocent. ser
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SPRITDRYCKER,HANDEL MEDOCHIMPORT
NULÄGESTARKÖLOCHVIN -

4_____________ LTLÄNLMRASVENSK.-
PRkHLTE-

srsruxpAlkohol-
BOLAGETinspek-

tionen
Skatte-
myndig-
heten

IKONSUIVIENTEB

bedrivs.partihandeln Inomsvenskahur denvisarstreckade linjernaDe
konsumtionhandel och någonyrkesmässiggäller endastdetta område
gäller vissaske. Förfår intealkoholdryckema Varuprover m.m.av
utfärdaspartihandelTillstånd till4.2.4.undantag, avsnitt avse

handel.tillsyn dennaocksåAlkoholinspektionen, överutövarsom
godkännandeskattekontoretSärskildautfärdarDessutom av

registrerade utöverochupplagshavare samtvarumottagare
vill nåutländske producentenskattekontroll. restaurangernaDen som

skaffar sigsjälvhan inteSystembolaget kan,eller om
produkter viasinaavsättningbarapartihandelstillstånd, enav

ocksåtillverloiingstillstånd harInnehavaregodkänd partihandlare. av
dryckermed deochpartihandel, inklusive importbedriva export,rätt att

från EG-har kritiseratsregleringomfattar.tillståndet Dennasom
endastfortsättningsvisrättsligt konsumenternahåll. Förutsatt ävenatt

ellerbutikerSystembolagetsoch starköl frånkan köpa spritdrycker, vin
medserverade dessa drycker påutlänmingsställen eller bli restaurang
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serveringstillstånd alkoholpolitiskakan ifrågasättas den betydelsen av
kontrollera handeln med alkoholdrycker i ledet före konsumentledet.att

8.2.4 Alkoholpolitiska synpunkter

Grunderna för den svenska alkoholpolitiken fastställdes beslutgenom
1977 års riksdag. Huvuddragen kortheti attav var

alkoholförsäljningen återhållsamtskall ske främst skydd förettsom-
ungdomen,

restriktioner i alkoholhanteringen skall begränsas till sådana som av en-
bred allmänhet meningsfulla,uppfattas som

det alkoholhanteringen skall hållas tillbakaprivata vinstintresset inom-
samt att

den alkoholkonsumtionen skalltotala minskas begränsninggenom av-
tillgängligheten.

Sånär vad gäller det privata vinstintresset gäller dessa principersom
fortfarande, efter det de statliga monopolen på import,även att export
och tillverkning partihandel med alkoholdrycker avskaffades årsamtav
1995. Medel för upprätthålla principerna har främst högavaritatt
alkoholskatter, slå vakt detaljhandelsmonopolet, regler föratt om

alkoholservering åldersgränser för inköp ochrestaurangernas samt
servering.

Utredningen har inriktat sin alkohollagstiftningen, i dettaöversyn av
sammanhang införselvad handel och spritdrycker, ochvinavser av
starköl, alkoholpolitisktpå det skall finnas skydd föratt ett
konsumenterna. kommersiella handeln alkoholdryckerDen med
utanför detaljhandelsledet har tydliga alkoholpolitiska förtecken.inga
Liksom all affärsverksamhet syftar den till ekonomisktatt ettannan ge
överskott. begränsningar dag gäller för den yrkesmässigaDe isom
importen och partihandeln medför spritdrycker, och starkölvinatt
lagligen inte kan nå konsumenterna på sätt änannat genom
Systembolaget och servering. skall självfalletDettarestaurangemas
gälla fortsättningsvis och ingår given förutsättning iäven som en
utredningens analys införselreglema. har hellergrundprincipDennaav
inte ifrågasatts Europeiska kommissionen.av

Tull- och skattemyndigheter i dag omfattande kontrollutövar en av
alkoholimporten. partihandlare säljer spritdrycker, ochOm vinen
starköl till andra Systembolaget eller medän restauranger
serveringstillstånd detta dessutom brott skall beivrasär ett som av
åklagare och polismyndigheter. dessa haAtt ovanpå" regler ett
alkoholpolitiskt tillståndssystem för import och partihandel med
spritdrycker, starköl ifrågasättas frånvin och kan EG-rättslig synpunkt.
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regleringen ialkoholpolitiska meddetdet gäller frågan syftetNär om
skyddet förkonstateras följande. Vadpartihandelsledet kan avser

ochkonsumenter regler etableringfinns restaurangerom av
för bådeöppettideråterhållsam alkoholservering,systembolagsbutiker,

nykterhet åldersgränserdetaljhandel, och ordning,servering och m.m.
ansökanför partihandelstillstånden.regler finns inte EnMotsvarande

alkoholpolitiska skäl.avslåspartihandelstillstånd kan inte heller avom
medifrågasättasAlkoholutredningen det kanfinner systemetatt om

verkligpartihandeloch har någonsärskilda tillstånd för import
synpunkt.alkoholpolitiskbetydelse från strikt

reglersammanhang avsaknadenUtredningen vill dettai ta avupp
enligt lagenvid registreringvandelsprövning varumottagare omavom

idet angelägetalkoholskatt se 6.4.2.2. Utredningen att mananser vara
särskiltPunktskatteutrednings förslagberedningen 1998 årsav

fråga.uppmärksammar denna

partihandelm18.2.5 Rätt

behövs principAlkoholinspektionen itillstånd frånFörutom ett
Skattemyndigheten för yrkesmässig importgodkännande avav

alkoholskatt.regleras i lagenspritdrycker, och starköl.vin Detta om
medden vill handlaocksåVidare gäller i Sverige att som

cirkulationsdirektivetsiakttapunktskattepliktiga måstevaror
redovisatsskattereglerna haraktuella respektivebestämmelser. EG-De

kapiteli 2 respektive
nuvarande form skullepartihandelstillstånden bort i sinOm rätttas

kunnastarköl enbartoch i principtill spritdrycker, vinimport av
alkoholskattelagen.regleringen ipunktskatterättsligagrunda sig på den
distansförsäljning,hel del problem medskulle dock medföraDetta en

blirimportörerSystembolagets Kretsenimporträtt m.m. av
partihandelninhemskatäcker vad densvåröverskådlig och reglerna inte

definierasdärför det i alkohollagenfår omfatta. föreslårUtredningen att
inkluderarvilket begrepp i principtill partihandel ävennär rätt

medsåledesTillståndsplikten för partihandelimport föreligger. ersätts
förutsättningar ipartihandel underbedrivarätt att angessomen
kan jämföras medalkohollagen. lagtekniska lösningDenna rätten att

villkor kap. 6 §bedriva med under 5detaljhandel som anges
förslagutredningensalkohollagen. schematisk presentationEn utserav

så här se sida:nästa
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OCHIMPORT HANDEL MED SPRITDRYCKER, VINOCH
PARTIHANDELSTILLSTÅNDSTARKÖL UTAN-

UT1..-j1s1\1x

PRODUCEN-

1 sändelserl A

IKONSIIIVIENTIEI

svenskaföregående bilden framgår denmed denVid jämförelse atten
aktöreromfattar ungefärstreckade linjernapartihandeln de samma--

längrepattihandlamaskillnaden intei nuläget. Den är attstorasom
medhandelför bedrivaAlkoholinspektionenbehöver tillståndha attav

stället gäller i huvudsak EG-rättensstarköl.spritdrycker, och Ivir1
cirkulationsdirektivet.punktskattepliktiga iförfaranderegler för varor

lagenupplagshavare enligt 9 §Partihandlama definieras omsom
ochlagenligt 12 §alkoholskatt eller registrerade varumottagare samma
ochInnebörden dessa begreppSkattemyndigheten.godkänns avav

bedrivas harpunktskattepliktiga fårreglerna för hur handel med varor
bl.a.finnsalkoholskatt dessutombeskrivits kapitel lageni I om

Alkoholutredningens§. omfattas inteskatterepresentanter 14 Dessa av
förslag partihandel.tillrättom

marknadenden svenskakan lättare nåDen utländske producenten
tillstånd förmed stadigvarandevia landets 8 700 restaurangerca

dessa importeraalkoholservering allmänheten,till rätt attom ges
den rörelsen.spritdrycker, starköl för servering iochvin egna

får föra inAlkoholutredningens dessaförslag innebär att restauranger
oregistreradestarköl bl.a. såsom s.k.spritdrycker, ochvin

Därmed ökaralkoholskatt.enligt lagenvarumottagare om
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möjligheterna för fåframför allt små vinproducenter i Europa att
avsättning för produkter köpare.sina till svenska En restaurang som
dessutom vill partihandla med kan, andraprecisvarorna som
företagare, ansöka godkännande ellerupplagshavareom som
registrering varumottagare.som

Det får råda osäkerhet beträffande fårinte någon vem som
importera och/eller partihandla med spritdrycker, starköl.vin och De
två upplagshavarepartihandelskategoriema i utredningens förslag -
och registrerade finns båda efter vederbörligtvarumottagare -
godkännande Skattemyndigheten, lätt kanregistrerade hos vilket

polismyndigheter, kommuner, länsstyrelser,kontrolleras tull- ochav
vill kontrollera behörigheten.och andrarestauranger som

utfärdar bevis fattat beslut godkännandeSkattemyndigheten ett om om
Allarespektive registreradupplagshavare varumottagare.som

stadigvarande tillstånd för till allmänhetenmed serveringrestauranger
godkända kommunen och återfinns i Alkoholinspektionensär av

förregister. till införsel denRestaurangemas servering irätt egna
rörelsen därför lätt kontrollera. endast denna kategoriDetär äratt av
tillståndshavare till spritdiycker, och starkölimport vinrättsom ges av
bl.a. såsom oregistrerade kap. alkohollagenI 4 §5varumottagare.
regleras berättigad bedriva partihandel får säljavilka den är attsom

till. regler behöver inte ändras.Dessavarorna
behandlaAlkoholinspektionens uppgifter ansökningaratt om

partihandelstillstånd och inspektionens omedelbara tillsyn över
uppgifterpartihandeln utredningens förslag.upphör med Dessa

finansieras ansökningsavgifter och årligaidag indirekt via
tillsynsavgifter uppgifterna bort falleravseende partihandeln. När tas
också partihandlama innebär detta degrunden för avgiftsuttaget. För att

avgifterinte längre partihandelsavgifter.behöver betala några Dessa
har Europeiskaockså föremål för återkommande kritik frånvarit en
kommissionen, tillbl.a. fonn s.k. formell underrättelse Sverigesi av en
regering. Se 5.2.4.avsnitt

importreglerna har tillgången den svenskaMed de föreslagna till
marknaden ökat för den utländske producenten.jämfört med nuläget

partihandels-landet skillnaden framför alltInom märks attgenom
försvinner det administrativa sanktionssystemet enligtochsystemet att

alkohollagen med bestämmelserna alkoholskattelageniersätts samt att
dockviss dubbelkontroll försvinner. svenska partihandlare börDagens

kunna fimgera marknaden på ungefär villkor idag ochpå samma som
den svenska alkoholpolitikens huvudprinciper atten av om

tillgängligheten för skall oförändrad.konsumenterna begränsas kvarstår
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Kontrollmyndigheter8.2.6

Alkoholinspektionensfaller grunden förpartihandelstillståndUtan
partihandel medpartihandeln. betyderdirekta tillsyn Detta inte attöver

ochTull-helt kontroll.alkoholdrycker kan bedrivas utan
och skatt-kontroll införselndagskattemyndigheter i överutövar en
kraven pålängre uppfyllerupplagshavare inteskyldigheten. En som

skattemyndigheten.återkallatgodkännandelämplighet kan få sitt av
inteAlkoholinspektionen alkoholvaromadetta kontrollerarUtöver att

serveringstillståndmedSystembolaget,säljs till andra än restauranger
kansistnämnda kontrollpartihandlare.eller andra Denna

medfördettautföraskattemyndigheten också åläggas utan attatt
vidarekan ske förordning.väsentligt arbetsuppgifter. i DetDetta ärnya

tillsålt direktnågonsjälvklart det uppmärksammas t.ex.attatt om
godkännandetillstraffbelagt, detta ledervilketkonsument, attär som

återkallas.registreradrespektiveupplagshavare varumottagare
centralkvarhar däremotAlkoholinspektionen ett ansvar som

ochföljasjälvständigtalkoholomrädettillsynsmyndighet inom att
ochdess tillämpningalkoholpolitiska regelsystemet,utvärdera det

alkohollagstiftningendelarfunktion. andraInom utövarav
centrala tillsynsfiuilctionredan idag sinAlkoholinspektionen attutan

direkta kontrollbesök Utövertillstånd eller utförasjälv besluta m.m.om
följdskattemyndigheter bedriver kommerden kontroll tull- och ensom

kontrollerasocksåimportgällande regler attrestaurangemas avav
restaurangtillsyn.kommunerna led i kommunernasettsom

avskaffa tillståndssystemetförslagföljd utredningensSom atten av
allmänstarkölspritdrycker, vin ochför partihandel med görs en

dag fårtillämpliga delar.bestämmelser i Ialkohollagensöversyn enav
endast i formalkoholdrycker gåvorpartihandlare bort avsomge

innefattargåvoförbudalkohollagen. s.k.Detta3 kap. §5Varuprover
alkoholpolitisktoch haroch vinprovningarsponsring ettäven m.m.

bestämmelse riskerar hansyfte. dennahanBryter attmot
regel skallsyftet bakom dennapartihandelstillståndet återkallas. För att

försärskilt tillståndssystemkunna upprätthållas även utan ett
beaktas idenna bestämmelsepartihandeln föreslår utredningen att

förreglernaregeringskansliets beredning propositionen omav
alkoholdrycker. Betänkandet Alkoholreklam SOUmarknadsföring av

1998:8.
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Systembolagets importrätt8.2.7

alkohollagen stadgas detaljhandelsbolaget, dvs.I 5 kap. §1 att
Systembolaget, får eller tillverka spritdrycker,inte importera, exportera

emellertideller starköl. innehavare partihandelstillstånd fårvin Som av
serveringstillstånd.Systembolaget bedriva försäljning till dem harsom

viddetaljhandelsmonopolet bedömdes detdet svenskaFör att värna om
tillåta Systembolaget kunnaEU-inträdet viktigt inteatt attsom

främstdirektimportera alkoholdrycker från land. Avannat
konkurrensmässiga andra skulle detskäl importörergentemot annars

ställning.finnas risk för missbruk monopolets dominerandeav
Systembolaget konkurrens med andrabedriver iDessutom även

partihandelsrätt viktigpartihandel ansågsDennagentemot restauranger.
tillframför allt med hänsyn till glesbygsförsöijningen restauranger av

alkoholdrycker. tillåta utländska producenterbrett Attsortimentett av
till Systembolaget skulle kunnasälja alkoholvaror direktsinaatt

partihandelsrättsåväl monopolet dess tilläventyra restaurangersom
förSystembolagets importrätt har bl.a. varit föremålFrågan om
tilldiskussioner med Europeiska kommissionen och direktiveni

utredningen regeringen angående Franzén-domen:skriver
denfråga förknippad med domstolens domEn ärär näraannan som

nuvarande reglerna kring direktimporterautformningen rätten attav
Franzénmåletockså berörts utgångenalkoholdrycker. Finland isom av

har här något annorlunda Sverige.änsystemett
detaljhandeln medbolaget monopol förFinland har det statliga ALKOI

vilketstarköl. Bolaget har importrätt,spritdrycker, vin och egen
ocksåemellertid innebära problem med tanke på ALKOhar attansetts

därförpartihandelsverksamhet. Finland kommerhar omfattande atten
bolagtill statligtpartihandeln från ALKO utanett egetseparera

likheter imonopol. skall genomfört våren 1999. mångaTrotsDetta vara
och myndighetsstrukturerländernas alkohollagstiftning har traditioner

alltid såoch Finland, vilket det inteutvecklats olika i Sverige i ärgör att
lätt emellan.jämförelser ländernagöraatt

ellertill med tillverknings-Systembolaget måste vända sig någon
tillpartihandelstillstånd spritdiycker, eller starköl sinaför inköp vinav

butiker till Upphandlingenoch för sin försäljning restaurangerna.
förbygger huvudsak produktplan med tidsangivelseri på nären

offerter för de olika produkterna önskas. plan uppdaterasDenna var
fjärde bedömsmånad och gäller tolv månader framåt. Inkomna offerter

erbjudsproduktplanen. Vid sidan denna upphandlingmot av
leverantörer varvidmöjlighet till testförsäljning, leverantören någottar

ochrisk. innebär leverantören lagerhåller produktenDetstörre att
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måste sålda klarartillbaka produkten inteta varor, om
kvalifikationsgränsen ordinarieför det sortimentet.

Alkoholutredningen tveksamställer sig till full ochimport-om
partihandelsrätt förenlig med monopolställning detaljhandelsledet.iär
Systembolaget har kunskap och kapacitet administreraatt egen
importrätt, bolaget blirimporträtt upphandlingenges egen mermen om
komplicerad antalet tänkbara leverantörer mångdubblas.attgenom

ökade hänger med Systembolaget monopolDessa krav harattsamman
detaljhandelnpå med spritdrycker, och starköl och därför- redanvin

vid inköpstillfállet- måste behandla alla produkter likvärdigt. dettaOm
kan tillfredsställande riskerar Systembolagetsinte hanteras på sättett

detaljhandelsmonopol ifrågasättas. finnerUtredningenatt att
Systembolagetövervägande skäl talar importrätt.mot att ge egen

det behålla detoch med detta ställningstagande går inteI att
för ochnuvarande tillståndssystemet partihandel med spritdrycker, vin

bibehållet förbud för Systembolagetstarköl. tillståndssystem medDetta
direktimportera får för den utländske producenten betydelseatt samma

nationelltimportlicens, vilket importhinderär ett somsom en
utryckligen strider EG-rätten.mot

Privatimporten8.2.8

monopolställningen Systembolaget skyldigtSom följd är atten av
anskaffa finns med bolagetsspritdryck, eller starköl inte ivin som

finns Dettabolaget finner det hinder det.varusortiment, inte att motom
tillskall förväxlas med försäljning på rekvisition, försäljninginte

ort.avhämtning beställning hålls i lager på Deteller av vara som annan
kan kund vill ha särskilt vin,sigrörat.ex. att ett somenom

och helleranledning har köpt in, inteSystembolaget någon inte somav
kanfinns På kundens begärani det s.k. beställningssortimentet.

EfterSystembolaget anskaffa via partihandlare med importrätt.varan en
och hanteringskostnader kanpåslag för alkoholskatt, distributions-

tillämpas ALKO isedan lämnas till kunden. Samma systemut avvaran
alkoholdryckenFinland, kanmed den skillnaden ALKO importeraatt

densjälv. emellertid ganska dyr och besvärlig förPrivatimporten är
förenskilde kunden. Inköp enstaka flaskor och mindre kvantiteterav

förmodligenmed högre enskild artikel och harsig kostnader per
bidragit Finland ochtill mycket begränsad bådeprivatimporten iäratt
Sverige.

starkölspritdrycker, ochOm Systembolaget köpa in vinrätt attges
på enskild har ikunds begäran från producent inte representantsom

till partihandlare medSverige, dvs. behöva vända sigutan att en
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enligtbåde snabbare billigareochimporträtt, blir änimporten
skallinköppåslag gäller för övriganuvarande ordning. Samma som

och innebär intelättdock inköpsrätt hanterasådanEn ärgöras. att
bedrivakonkurrens andra mednågon otillbörlig rätt attgentemot

Systembolagettillpartihandel. utökad möjlighet privatimport viaEn
egentligknappast hakan Alkoholutredningen någonenligt

effekt påeller märkbaralkoholpolitisk betydelse någon
del kunderpartihandelsmarknaden.konkurrensförhållandena på För en

beställa andra demväljerkan det dock betyda änattatt somvarorman
vissinnebär ytterligarefinns i Systembolagets sortiment. Detta en

den svenska marknaden.producenter nåmöjlighet för utländska att
distansförsäljningen nedankan tyckas liknaPrivatimporten storamen

detaljhandels-försäljningenskillnader finns, bl.a. sker genom
föröppettideråldersgränser ochkanmonopolet. Därigenom

såledesföreslårbehållas. Utredningenalkoholförsäljningen att
starköl frånspritdrycker, ochfår vindetaljhandelsmonopolet importera

medsambandSverige iproducent har iinte representantsom
privatkunder.beställningar från

spritdrycker, vinDistansförsäljning8.3 av

starköloch

ochspritdrycker, vinDistansförsäljningUtredningens förslag: av
iskall otillåtenandra länderstarköl fråntill Sverige ävenvara

fortsättningen.

Bakgrund8.3.1

förreglerförslag till ändradekapitelPå plats dettai presenterasannan
regleroch starkölspritdrycker, vinyrkesmässig införsel samt nyaav

dendistansförsäljningen, såsomgällergåvoförsändelser. Vad ärom
distansförsäljningcirkulationsdirektivet, meddefinierad erinrasi attom

försäljningenland till Sverige ochhär försändelse från attannatavses
sker till för konsumtion.privatperson

dagspritdrycker, och starköl i inteDistansförsäljning vin ärav
sådanadetta försäljningtillåten Anledningen tilli Sverige. är att av

endast får bedrivasdrycker för konsumtiontill privatperson av
denalkohollagen ochdetaljhandel, kap. 2 §Systembolaget 5 somav

alkohollagen.serveringstillstånd servering, kap.har meddelats 6 l §
tillåten enligtför konsumtion inteNågon form försäljning ärannan av
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spritdrycker,svensk lag. Distansförsäljning vin starköloch stårav
således alkohollagstifmingen.strid endai med den svenska Det
undantag finns försäljningen sker Systembolagetsärsom om genom
försorg enligt de särskilda rutiner gäller för den s.k.som
privatimporten. då detDryckema utlämnas Systembolaget efter attav
adressaten för skatt och hantering. fallenbetalat kostnaden bådaI
kontrollerar Systembolaget också har uppnått års20mottagarenatt
ålder.

den formella underrättelsen den har EuropeiskaI 5 maj 1998av
kommissionen ställt några krav till den svenska regeringeninte om
regler för distansförsäljning.

fråganutredningens uppdrag ingår utreda distansförsäljningI att om
spritdrycker, och starköl till från andra länder skallvin Sverigeav

tillåtas och hur den så fall skall hanteras. Därvid bl.a. följandei måste
frågor beaktas:

Kan direktförsäljning till slutkonsument kombineras med deten-
svenska detaljhandelsmonopolet, avsikten försäljnings-medutan att
monopolet urholkas

förVad får omfattande distansförsäljning konsekvenser för denen-
svenska alkoholpolitiken, framför allt det gäller begränsanär att
tillgängligheten Förutom tillfällena till alkoholinköp kanökaratt
också alkoholvara såld på distans teoretiskt lämnasär näruten som

helst veckan.på dygnet alla dagar isom
säkerställasHur skall skatteuttaget kunna-

ochHur skall kontrollen har uppnått års ålder20att mottagaren attav-
alkoholdryck märkbart påverkadlämnas till någoninte ärut som av
alkoholdrycker berusningsmedel 3 kap. alkohollageneller 8 §annat
kunna upprätthållas

Skall till svenskadistansförsäljning spritdrycker, vin och starkölav-
svenskakunder förbehållet företag andra länder, eller skalli ävenvara

handlare fallfå möjlighet till postorderförsäljning inom landet I annat
kan det ñlialkontorinte uteslutas svenska partihandlare öppnaratt t.ex.
utomlands för produkter postorder till Sverige.kunna sälja sina viaatt

8.3.2 Alkoholutredningens överväganden

leverVi informationssamhälle där kan förmedlas snabbt ochi ett varor
enkelt. Ofta räcker det med uppkoppling dator till någotvia Internet,en

del de svenska hushållen redan har tillgång till. Ettstorsom en av
exempel på genomslagskraften Intemethandeln alkoholvarormedär
under första tillhalvåret ökade till betydande omfattning1998, som
dess punktskattekontrollagen se kapitel 6 föratt satte stopp
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därförPå goda det1998. grunder kanVerksamheten den julil antas att
skulle tillåtasspritdrycker, starkölvin ochdistansförsäljningom av

företagmycket omfattande,kommer bl.a.den bli attatt somgenom
den svenskadistansförsäljning kommer bearbetaspecialiserar sig på att

marknaden.
för alkohol-etablerad försäljningsformDistansförsäljning är en

sådan försäljning saknas. Närdrycker där restriktionerinom EU mot
marknadensanvändas marknad ökardistansförsäljning börjar på en

också konkurrenstrycket ökar, någotutbud. leder tillDetta äratt som
lyckligtutbudet ökar mindrefrån konkurrenssynpunkt.bra Att är ur en

mycket välförsäljningsforrn skullesynvinkel.alkoholpolitisk Denna
pårealistiskt till inköpbli alternativkunna utvecklas till att ett

medbetydande svårigheterskulle skapaSystembolaget. Detta
landetpostorderförsäljning inomålderskontroll, skatteuttag, m.m.

ochspritdrycker, vinför legal försäljningkanalVidare skulle aven ny
ochdetaljhandelsmonopoletsidanstarköl vidöppnas, av

alkoholpolitiskaundergräva denskulleservering. Dettarestaurangemas
upprätthålladet svårtsiktregleringen och på göra att

vaktstarkt slagitdetaljhandelsmonopolet, vilket Sverige om.
spritdrycker,distansförsäljningdärförAlkoholutredningen att avanser

andra länder inte kan tillåtas.till frånvin och starköl Sverige
måstedistansförsäljning skall få någon verkanFör förbud motatt ett

för den bryterstraffansvardet följas med någon form motsomavupp
föreslår i avsnitt 8.5bestämmelserna. Utredningen en ny

bl.a. träffar den förvärvaralkohollagenstraffbestämmelse i som som
distansförsäljning.starkölspritdrycker, vin eller genom

vinGåvoförsändelser spritdrycker,8.4 av

starköloch

starköl formspritdrycker, vin och iförslag: InförselUtredningens av
försändelsesBedömningengåvoförsändelse tillåts. statusav enav

Tullverket inomoch ålderskontrollen görsmottagaren ramenavav
försändelse bedömtsredan dag.för den kontroll sker i En somsom

gåvoförsändelse, får inte föras in. Rättennågotutgöra änannat en
gåvoförsändelse gäller enstakatill endastinförsel formi av

befordranunder yrkesmässiggåvoförsändelse från enskild personen
skallfyllttill enskild har 20 år. Dessutomen annan person som

den enskilde eller dennesförsändelsen avsedd för mottagarensvara
familjs personliga bruk.
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gåvoförsändelsertillåtandetAllmänt8.4.1 avom

principergemenskapsrättsligaför olika etc.,redogjortskapitel harI 2
för Förrörligheten närmareden friabland principen enannat varor.om

kapitel.dettatillhänvisasredogörelse för EG-rätten
underrättelsenformelladenharkommissionenEuropeiska genom

detkommissionenspåSverige attuppmärksammat genomsyn
spritdrycker,EU-land sändafrånmöjlighetavsaknaden annatettattav

föreliggertill Sverigegåva"alkoholdryckerstarkölochvin som
åtgärdvilketalkoholdrycker, ärhinder för privat import varsenav

meningdenimportrestriktion ikvantitativverkan sommotsvarar en
underrättelsenEnligtEG-fördraget.följande iochartikeli 30avses

drycker iifrågavarandemöjlighetreglersvenska mottagamåste attge
eller hämtadryckenåtföljabehövaskallfysisktnågonSverige attutan

försäljningsställen.detaljhandelsmonopoletsden på något av
svenskadenmedkontakternade fortsattavidharKommissionen

gåvoförsändelsema.beträffandeuppfattningvidhållit sinregeringen
avvikandenågonredovisatsinteharutredningenmedVid mötet

medkontakternahar vidsidasvenska regeringensdenFrånståndpunkt.
gåvoförsändelseruppfattningeninförförståelse attvisatskommissionen

önskemål.dettaefterkommamöjligtbör tillåtas strävan attsamt omen
sidaregeringensfrånårendedet underbör senasteDet attäven noteras

på hurlösningfinnaförsökföretagitstillfällenvid två att en
hanteras.tillåtna, börbliföreslagitsalltsåvilkagåvoförsändelser,

förvad redogjortsbakgrundUtredningen mot ovansomavser --
ochspritdrycker, vininförselföreslåinteanledningingen attatt av

tillåtna.skallfortsättningengåvoförsändelser istarköl varagenom
vadbådetillåts,införsel sigisådanalltsåföreslårUtredningen att avser

land.från tredjeförsändelserEU-land ochförsändelser från annat

införselförFörutsättningarna8.4.2

övervägandenochförslagTidigare8.4.2.1

och1996under årdet bådeharsammanhangför olikaredogjorts iSom
gåvoförsändelserför hurlösningarlämpligafinnaförsökgjorts1998 att

och regleras.hanterasstarköl börochspritdrycker, vinav
påutformadförslageninförsel itillbeträffandeLagtexten rätten var

olikahänseende någotskatterättsligthade iungefär sätt mensamma
tillkopplingföreslogslagrådsremissenförstadenutfornming. I en

alkoholdryckerprivatinförselbeskattning1994:1565lagen avavom
unionenEuropeiskamedlem ilandfrånoch tobaksvaror ärsom
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privatinförsellagen, skullevilken koppling medföra skattskyldighet
för gåvomottagaren för kvantiteter överstigande den dagigräns som
gäller endast för skattefrihet vid resandeinförsel. den andraI
lagrådsremissen enligt vilken införsel distansförsäljningäven genom-
borde tillåten föreslogs tillägg tillgöras lagen15 §ett om-
alkoholskatt. I stycke bestämmelsen i första stycket,ett nytt attangavs
enligt vilken säljaren den skattskyldig vid distansförsäljning,är ärsom

skulle omfatta sådana överlåtelseräven skedde vinstsyfte ochutansom
inte utgjorde gåvoförsändelser. Den överlät skattepliktigsom som vara

på detta föreslogs skyldig isätt princip omgående tillattvara
beskattningsmyndigheten lämna deklaration för varje avsänd
försändelse. Någon mängdmässig begränsning för införseln till ett
antal flaskor e.d. uppställdes inte, varken deti första eller andra
förslaget.

8.4.2.2 EG-rättsligaDe skattereglerna

Som redogjorts för bl.a.i kapitel skallnärmare 6 enligt bestämmelserna
i cirkulationsdirektivet punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror
normalt beskattas i det land där de konsumeras. Endast sådananär

förvärvas enskilda för deras bruk ochegetvaror av personer
dem själva skall punktskatt i den medlemsstattransporteras tas utav

där har förvärvats artikel i cirkulationsdirektivet.8 Omvarorna
alkohol- eller tobaksvaror avsänds eller direkt ellertransporteras
indirekt säljare eller för dennes räkning från medlemsland tillettav en

privatperson i medlemsland, dvs. distansförsäljning, skallett annaten
beskattas destinationsmedlemsstaten.i Skatten skall påförasvarorna

säljaren och denne kan få återbetalning den skatt erlagts iav som
avsändarlandet artikel direktivet.10 i

Enligt bestämmelserna i cirkulationsdirektivet gäller således att
privatpersoner vid från medlemsland kan införaett annatresa
punktbeskattade alkohol- och tobaksvaror betala punktskatt iutan att
hemlandet avsedda för deras behov.är Iegetom varorna
anslutningsfördraget med Europeiska unionen fick Sverige, liksom
Finland och tidigare Danmark, dock undantag innebär detett ärattsom
möjligt punktskatt i Sverige på införda alkohol-att ochta ut
tobaksvaror kvantiteter.vissa Sverigesöver undantag gäller
resandeinförsel och kan, enligt propositionen 1997/98:100 om
förbättrade möjligheter till punktskattekontroll 115, intem.m., s. anses
omfatta privatpersoners införsel gâvoförsändelser formi alkohol-av av
eller tobaksvaror. Detsamma gäller, enligt propositionen, införsel av
flyttsaker och arv.
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undantaggäller detsåledespropositionEnligt nämnda att som
grund förkan ligga tillanslutningsfördraget inte rättSverige fick i en

förpunktskatt vad utgöraför Sverige utatt ta ansessom
EU-land.och frånstarkölspritdrycker, vingåvoförsändelser annatav

punktskatteskyldighetgrund beslutamöjlighet påNågon att omannan
föreligger inte.EU-landfrånför sådana försändelser annat

ochrådetrådet påpekadecirkulationsdirektivetNär antogs av
mellanskillnadproblemföreliggerdet görakommissionen attatt
sig pågrundarbestämmelseromfattastransaktioner somavsom

transaktionerdestinationslandet respektivebeskattning iprincipen om
påbyggerregelverkdetinomprivatpersonergörs somavsom

rådet ochförklaradehärmedsambandursprungslandet. Ibeskattning i
överföringarföreskrivamedlemsländerna kan motkommissionen attatt

punktskattepliktigaförvärvssyftesker ibetalning inte varoravsom
sådanaändamål. Ikommersiellaförskeskallmellan ansespersoner,

destinationslandet.ske isåledesbeskattningfall skall
tobaksvaror,gällersåvittSverige,för harredogjortstidigareSom

inteförsändelseföreskriva är attmöjlighetenutnyttjat attatt somen
skallförutsättning utgöraunder vissgåvabetrakta ansessom en

beskattas iskallförsändelsenden följdenmeddistansförsäljning, att
lagenfemte stycket16 §skatt;betala dennaoch säljarenSverige se

lagenbestämmelse imotsvarandetobaksskatt. En1994:1563 omom
onödig,l997/98:l00propositionenkonstaterades ialkoholskatt vara

införaSverigetillför privatpersonertillåteteftersom det inte attär
ellerdistansförsäljningstarköl viaochspritdrycker, vin som

gåvoförsändelse.
kommersiellaföreslagitkapiteldettaihar tidigare attUtredningen

fortsättningsvisenskildatilldryckernämnda ävenförsändelser nyssav
försändelsebeskattamöjlighetNågonskall otillåtna. att somenvara

iförsändelsenhänvisning tillundergåvoförsändelse, attpåstås vara en
således inte.föreliggerdistansförsåldbetraktasfråga skall vara,som en

fråninförselförsärskilda reglergäller dagiredanSom nämnts
flyttsaker ochtobaksvaror samtalkohol- ochtredje land arvsomav

införsel skalldessa slagkvantitet. Förmindrevissgåva över avsom
rådetsreglerna ienlighet medSverige ibetalas itull och skatt

förgemenskapssystemupprättandeEG/9l8/83förordning ettavom
vidskattfrihet från1994:1551i lagentullbefrielse och reglerna om

föreslå någonsammanhangdettamöjlighet iNågonimport, attm.m.
spritdrycker, vingåvoförsändelsergällersåvittändring reglerna avav

ändring iförstalltsåland,tredjeoch starköl från genom ensom
föreligger inte.tillåtna,blikommerfaktisktalkohollagen attrent
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överväganden8.4.2.3 och förslag beträffande
förutsättningarna för införsel

F örsändelsens verkliga enstaka gåvoförsändelsestatus;

Utredningen utgångspunkten bör det endast vadatt ärattanser vara
faktiskt eller kan gåvoförsändelseär skallutgörasom anses en som nu

tillåtas föras in i Sverige. Vad inte kan skallgåvautgörasom anses en
alltså inte få föras in, i fall inte i form sådan försändelse.vart av en
Eftersom försändelses verkliga skall avgörande förstatus rättenen vara
till införsel, kan det inte uteslutas försändelse kan kommaatt atten
bedömas gåvoförsändelse denutgöra trots äratt t.ex.en
kvantitetsmässigt omfattande. Inte heller kan det uteslutas att en
försändelse kan komma någotatt änannatanses vara en
gåvoförsändelse, det fråga mycket liten kvantitetärtrots att om en
alkoholdrycker.

kan dåDet ställas frågan hur det skall kunna avgöras att en
försändelses verkliga eller kan gåva ochär,status anses vara, en vem

bör ha denna bedömning. kan förstDet konstateras detgöraatt attsom
inte går gång för alla slå fast vad faktiskt gåva. Någonatt ären som en
form utgångspunkt för bedömningen måste därför skapas för falldeav
frågan till införsel ställs på sin Vad därefterrätt gäller fråganspets.om

bör ha denna bedömning utredningen dennagöraatt attvem som anser
prövning och den därmed sammanhängande ålderskontrollen bör
utföras Tullverket inom för den kontroll verket redan iav ramen som
dag gränsöverskridande försändelsergör En närmareav m.m.
redogörelse för övervägandena beträffande ålderskontrollen m.m.
lämnas i detta avsnitt.senare

Vad beträffar de förutsättningarna för försändelsenärmare att en
skall kunna gåvoförsändelse, kan konstaterasutgöra att ettanses en
antal frågor varierande slag finns, specifika regler bört.ex.av om ges
för de tidsintervall måste föreligga mellan olika försändelser för attsom
särskilt försändelser skall kunna gåvor ellerutgörasenare anses om
sådana regler bör uppställas för vilka högsta kvantiteter skallsom
kunna godtas. Att uppställa regler dessa ochi liknande avseenden i
lagtext skulle rimma illa med utgångspunkten vad faktisktatt ärsom en
gåva, storlek eller tidsintervall, skall tillåtas föras in i Sverigeoavsett
såsom gåvoförsändelse. Härtill kan sådan lagtext direktantas atten en
skulle inbjuda till försök till olika slag skatteundandraganden ochav
andra lcringgåenden lag. alternativtEtt tillvägagångssätt skulleav
kunna låta regeringen eller, subdelegation,att t.ex.vara genom
Tullverket meddela de bestämmelserna för införseln.nämnare



Överväganden och förslag 1771998:156SOU

gåvoförsändelsernaförsådan ordningdock avUtredningen att enanser
lämplig.skullestarköl inteochspritdrycker, vin vara

börlagtextenföljföreslå Iför somharUtredningen attstannat
enstakavadtillåten utgörinförsel ärutgångspunkt att somavanges

falldet ibl.a.markera attHärigenomgåvoförsändelse. att avavses
särskildfinnsochtill mottagareförsändelserregelbundna sammaen

kanDetförsändelsensaktuella status.denifrågasättaanledning att
införselbeträffandetullpraxis"tidigaredet i avupplysas attom

fleravilkenbedömningsgrund enligtförekomslagdiverse envarorav
kundeprincipitillavsändare mottagare ansesfrånförsändelser enen

mellanintervallemaendastförsändelseenstaka omutgöra
konstaterasfallkan imånad. Här vartlängreförsändelserna än envar

"givare"vaksamt näranledning extraharTullverket att sammavaraatt
undergivareliksomtill en"gåvor" mottagare,ofta om ensammager

olikatill"gåvor" mottagare.mångatidsperiodkortare ger
starkölellervinspritdrycker,Även mängddengäller somvad

godtaskunnabörutgångspunktallmän ensomsåsom annanen
finnsbehövaskall göras,utredningytterligaregåvoförsändelse attutan

begränsningutgångspunktenaspekter. Börolika t.ex.antal envaraett
väljasutgångspunktheltbörellervärdeellerkvantitettill annanen
flaskorenstakaänvid annatatthar attUtredningen stannat anse

ytterligaregåvoförsändelse utangodtasskall kunnaknappast som
utredning.

försändelsesbedömningenvidriktlinjevägledandeSom enaven
och vin,spritdryckersåvittanvändas,borde kunna avserstatus

starköl kangällerVadvin.två literochspritdryckliterkvantiteterna en
förredoortstidigareförekommerdagföljande. I somnämnas --

begränsadmycketstarköl viss,ioch änspritdrycker, vininförsel omav
s.k.partihandelnlicensieradeoch denSystembolaget sommån, genom

försändelsersådanaförekommerupplystsvadEnligtprivat import. som
dettabakgrundbl.a.kanstarköl. Det motgällervadalls avknappast

iförekommakommerstarköl inte attgåvoförsändelserantas att av
itillsändsgåvor mottagaresådanafalldetomfattning. Försärskilt stor

försändelserdessabehandlaanledningknappast attfinnsSverige,
kunnabörstarköllitertillvarför tvåannorlunda vin, treväsentligt än

enstakakanvadförvägledningtjäna envarapresumerassomsom
harkvantiteternanämndadevaletVidgåvoförsändelse. ovanav

beträffandegällerreglerdefrånutgåttmånvissutredningen i som
EG/9l 83förordningrådetsreglerna ienligtskatttull ochbetalning av

tullbefrielse.förgemenskapssystemupprättande ettavom
Somalltidnaturligtvis göras.dockmåstehelhetsbedömningEn

försändelse intespecifiktala förmåste attomständigheter enansessom
kunnaförförutsättningarna attgrundläggandedeuppfyllerens
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betraktas gåvoförsändelse kan försändelsennämnas attsom t.ex.en
fraktas med lastbil fullastad med gåvoförsändelser", eller atten
gåvomottagaren indirekt eller till någon del ha bekostatsynes varan
eller Andra sådanatransporten. omständigheter kan fleraattvara
försändelser till och eller olika innehållermottagareen samma samma
innehåll eller innehållet dessai försändelser kanatt haantas anpassats
så införselbestämmelsema skall kunnaatt utnyttjas maximalt. Ett antal
olika tolkningsdata kan således komma ligga till grund föratt
bedömningen. Härtill kommer omständighet kanatt en vara av
betydelse flerai olika avseenden. Att det på eller i försändelset.ex. en
inte finns någon uppgift avsändaren, innebär försändelsenattom
svårligen kan försändelse mellanutgöra två enskildaanses en personer
samtidigt denna omständighet kan tala för detattsom anses
överhuvudtaget inte fråga gåva.är detAtt finns ettom en
inbetalningskort i paketet omständighetär måsteen annan som anses
tala för det inte fråga verklig gåva.att är om en

Utrymme finns naturligtvis här för i rättstillämpningen, dvs.att
rättspraxis, utveckla förutsättningarnärmare för bedömningen.genom

Det kan i detta sammanhang vad gäller andra EU-ländersnoteras att
hantering gåvoförsändelser och de dessagränser länder på olikaav som

uppställt,sätt dessa såvitt det känt förgränser utredningen iär- -
princip innebär uppdelning vad kan antingenantas utgöraen av som en
gåvoförsändelse eller, kommersiell försändelsenärmast, för vilkenen
beskattning skall ske. Synsättet i dessa länder alltså inte iär
överensstämmelse med den utgångspunkt utredningen har försom

och förslagen, dvs. endast vad eller kanatt ärresonemangen som anses
gåvoförsändelse skall tillåtas föras in i Sverige på dettavara en sätt.

Mellan enskilda personer

Endast försändelser till enskild från enskilden person en annan person
bör tillåtna. Att uppställa krav på och avsändarenatt mottagarenvara
skall olika enskilda torde minska riskerna för det skervara attpersoner,
otillåten marknadsföring spritdrycker, vin och starköl underav
förespegling försändelse gåva eller föratt det skickasutgörav atten en
försändelser egentligen utgör postorder försåldat.ex.som genom varor,
dvs. otillåten distansförsäljning.
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brukpersonligtFör

börenskildskalldryckerna personUtöver mottagaren enatt varaav
dennesellerdennesför"avseddaskalldryckernaföreskrivas att vara

brufamiljs personliga

Åldersgräns

vad iskall, liksomdryckernaifrågavarandeÄven demottagandetför av
lagstadgadgällaalkoholvara,mottagandegällerövrigt etc. enav

nedan.ålderskontrollen,Beträffandeår.på 20åldersgräns se

befordranyrkesmässigUnder

frågaskulledetföreskrevslagförslagen att omde tidigare varaI
postbefordrandvs.befordran,yrkesmässig"undergåvoförsändelse

Dennatransportföretag.befordran,liknande t.ex.eller genomannan
den mestutredningenenligtmåstekonstruktion även somanses

föra inmöjligtblirdet inte attbl.a.vinner attlämpliga. Härigenom man
det ärförespeglingunder attpersonbilmedförsändelse avegenen

gåva,tredje Atttillgåvoförsändelsetillåten somfråga enman.om en
denförresandeinförsel inomsåsomföras inkan ramennämns,senare

något annat.skattefria kvoten, är
avsnittiförredogjortshar,underrättelsenformelladenI som
måstegåvoförsändelserförreglernasvenskadebl.a.uttalats5.3.3.1, att

behöverdryckernaalkoholdrycker utan attmöjlighet mottagaattge
försäljningsställen.detaljhandelsmonopoletsnågotpåhämtas av

följande. Denbl.a.konstateraskansammanhangdettaI
olikaflera äreller sätt,pågenomförasmåste ettålderskontroll som

redovisadedetGenomungdomen.skyddetförväsentlighögst ovanav
möjlighetteoretisk,fallibefordran vartyrkesmässigkravet på ges en,

Tullverketkontrolldenålderskontroll utövertill ytterligare somen
dettaverksamhet; attsin utanförinomharredan dagi göraatt ramen

månmöjligaimedverka. För störstaattharSystembolaget att
detskullebefordranyrkesmässigavid denålderskontrollsäkerställa en

dengenomförfaktisktdendetföreskrivas ärbehöva att som
genomföraharchauffören, attdvs.befordran,yrkesmässiga som

sådanstraffansvar. Envidskerkontrolldennakontrollen och att
måstelämnarför den överstraffansvarmedlösning varansom --

överväganden.föregås noggrannaav
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Från kommissionens sida har vid kontakter med den svenska
regeringen uttalats bl.a. postkontorenatt skulle kunna utöva en
åldergränskontroll.

Som upplysning kan följande.nämnas Antalet postkontor hosen
Posten Sverige PostenAB uppgick år 1997 till 987. Därtill kommer
postkontor i butik 88, "post butik",i dvs. postkontor hos ipartner
dennes regi 433 och närpost", dvs. kontor med och falli vissaut-

inlämningäven försändelser 170.av
Antalet systembolagsbutiker uppgick år 1997 till i genomsnitt 396

och antalet "fasta utlämningsställen till i genomsnitt 589.
bådaI fallen tillkommer olika former utlämningav genom

lantbrevbärare o.d.
Vad gäller utvecklingen i under de åren kanstort i fallsenaste vart

detsägas totala antalet s.k. serviceställenatt hos Posten har minskat,
medan antalet utlämningsställen för Systembolaget har varit åtminstone
konstant.

Det kan inte krav på utlämnandeantas änannat att ett genom
Postens medverkan skulle, liksom utlämnande skulle skeom genom
Systembolagets medverkan, kunna fungera väl detgenom
distributionsnät finns. måste dockDet beaktas det inteatt ärsom
självklart jämförelse mellangöra justatt Posten och Systembolaget.en
Numera driver andra företagäven Posten postverksamhet,än
vilket motiverar särskilda hänsynstaganden vad gäller ålderskontroller
o.d.

Ett alternativ vad gäller förannat ålderskontrollenansvaret är att
inte uppställa krav på Posten e.d. skallatt transportören, ha företaatt
ytterligare ålderskontroll tullens kontroll.utöver Som beskrivits i
kapitel har6 Tullverket redan i dag t.ex.genom
punktskattekontrollagen skyldighet och befogenhet utföraatt en
kontroll, förutom den aktuella försändelsens åldern hosstatus,av av

alkoholvaramottagaren tagits handt.ex. vid Tullverketsav en som om
kontroll; nedan. Tullverket haräven vid dessa kontroller ocksåse
tillgång till diverse registeruppgifter. Detta sistnämnda alternativ, dvs.

inte uppställa kravatt på andra Tullverket aktivt skallatt än medverka,
har bl.a. den fördelen alternativet- förutom detatt redan i EG-att ett
rättsligt perspektiv föredra framför deär andra alternativenatt -
innebär både enklare och billigare hantering. Det kan inteen antas att
kontrollverksamheten såvitt den införsel föreslåsavser som nu vara
tillåten skulle fungera mindre väl vad gäller för flyttgodsän t.ex.som
och kontrollEn ålder kan skemottagarens Tullverketarv. attav genom
får del vederbörandes Detta kan ske vid kontrollav personnummer. av
folkbokföringsuppgifter finns i för Tullverket tillgängliga registersom
eller via skattemyndigheten.
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deattfråga äralternativet imedfördelEn annan
starkölochvinspritdrycker,gåvoförsändelsemagränsöverskridande av
sådanainförseldelsbehandlinglikamöjligt avlångtfår så somen

eventuelladelsochrespektive testamente,flyttgodsdrycker arvgenom
kravfinnshellerintevilkaförlandetinomgåvoförsändelserprivata

Posten.medverkanpå t.ex.av
skälövervägandeutredningenfinner attbedömningsamladVid en

alternativ.vid dettafortalar stannaatt
inledningsvisfallikan vartordningen antasföreslagnadenAtt

avsättningobehörigtillförsökantal avmedföra ettkomma att
olikatillellermarknadensvenskadenstarköl påochvinspritdrycker,

denbeaktaskan attundvikas. Härknappastkanskatteundandraganden
drycker attsådana utanför införutsättningar varavissaundersom

kandryckema,förskatterforderligbetalaellerdärtill attbehörig utan
förstraff1960:418lagenenligtvarusmuggling omfördömas

l97l:69. Somskattebrottslagenenligtskattebrottellervarusmuggling
utvidgningdessutomutredningen avföreslår8.5avsnitt enredovisas i

ochvinspritdrycker,förvärvvissabeträffandekriminaliseringen av
starköl.

Gränskontrollerna8.4.2.4 m.m.

varitharförslag attredovisadeutredningensförutgångspunktEn ovan
gåvoförsändelseutgörakanellerinte enförsändelse är ansessomen

alkohollagen,förutomlag, somDenSverige.in isläppasskallinte
punktskattekontrollagen.främstställningstagande ärdettapåverkas av

dettakapitel Ifinns ilagdennaförredogörelseutförligEn mer
1996:701beträffande lagenföljandekortkan nämnassammanhang

landannatSveriges ettgräns motvidbefogenheterTullverketsom
lagdennaGenominregränslagen.s.k.denunionen,Europeiskainom

enligtresandeinförselinförseln,privatadengällervadkontrolleras,
här,intressedirektintekontrollsådan ärEnprivatinförsellagen. av
ochvinspritdrycker,införseltillåtaförvillkor atteftersom avett

sändasskalldessagåvoförsändelse genomär attformstarköl i av
gåvorbefordranyrkesmässigkanDock även avbefordran.yrkesmässig

kontroll visarviddetinregränslagenenligtkontrolleraskomma omatt
därvid rättharTullenålder.års20uppnåttharintesig mottagarenatt

ñJllgjanmälningsskyldigheten otts.kontrolleraatt om
önskarbrukprivatresande försåsomdentilläggaskan attDet som

dettakangåva, görafått ihareller honhandryckersådanaföra in som
resandekvoten.skattefriadenförskattefritt inom ramen
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Vad gäller punktskattekontrollagen kan erinras dennaattom ger
olika kontrollmöjligheter beroende på befordran försändelseom av en
sker ellerpost yrkesmässiggenom vägtransport.genom en

Punktskattekontrollagens bestämmelser postförsändelserom

Om befordran sker gäller bestämmelsernapost,per om
postförsändelser i 3 kap. i punktskattekontrollagen. Enligt dessa
bestämmelser, tillämpliga bådeär kommersiellapå ochsom privata
försändelser, gäller bl.a. följande.

Enligt kap.3 1 § har tullmyndigheten befogenhet undersökaatt om
postförsändelse innehåller alkohol- eller tobaksvaroren och öppnaatt
sådan försändelse det finns anledningnären den innehålleratt anta att

alkohol- eller tobaksvaror. En sådan försändelse får dock endastöppnas
vid postkontor dit från utlandet ankommer,post dvs. vid de särskilda
utväxlingspostkontoren, eller hos tullmyndigheten. Enligt den
utformning lagtexten har i dag gällersom att mottagarenom av en
alkoholvara påträffas i postförsändelse inte har partihandels-som en
eller tillverkningstillstånd enligt kap.4 2 alkohollagen§ ellerinte fyllt
20 år, skall återsändas till avsändaren, dettavaran möjligt Iärom

fall skallannat hand.tasvaran om
Mot bakgrund utredningens förslag beträffande bl.a.av

gåvofcirsändelser bör lagtexten utformas så innebörden bliratt att varan
skall sändas tillbaka till avsändaren, inte berättigadmottagaren ärom

föra inatt sig kommersiellt eller för privat bruk.varan vare
Bestämmelser förfarandet intenär kan o:hsändas åter,om en vara

därför har tagits hand, finns i kap.3 7 och 9om
punktskattekontrollagen. Enligt dessa bestämmelser följande.gäller
Enligt 3 kap. 6 § skall beslut omhändertagandeett upphävas bla.om

det inte längre finns grund för omhändertaom förstaatt stycletvaran
l. Det kan, enligt förarbetena till lagen prop. l997/98:1OO 204,s.

ha framkommitt.ex. skattskyldighetatt inte föreligger därför det idatt
tullens undersökning framgår det frågaatt är gåvoförsändehe.om en
För tullmyndighetenatt skall kunna upphäva beslut demaett av
anledning bör det krävas det vid myndighetensatt kontroll framsår

sannolikt det verkligenatt frågasom är gåva. Om mottagarenom en lV
försändelsen direkt eller indirekt till någon del bekostat elervaran
transporten bör i enlighet med vad tidigare redogjortsvaran, far,som
inte gåva. de fallI där försändelsensanses som en tveksan,status är

då dett.ex. saknas uppgift avsändare, bör omhändertasom varan on
det inte andra omständigheter framgår det verkligenav att frågaär on

gåvoförsändelse.en
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ikap.3postförsändelserkontrolleramöjlighet somDen att
paketellerbrevgäller inteförpunktskattekontrollagen utrymmeger

Försändelserliknande.ellerbudbilarmedförs gränsenöverm.m. som
postförsändelserintedetta är attpå sättförs somansegränsenöversom

underkastasdärförfår inteochkap. 1i 3den meningi avsessom
bestämmelsernaandraeller debestämmelsendenenligtkontrollnågon

enligtfår,undersökasskallförsändelsesådankapitlet. Omi en
skeställetiundersökningen198,1997/982100prop.förarbetena s.

nedan.§§;1-8kap.reglerna i 2stödmed seav

yrkesmässigabestämmelserPunktskattekontrollagens om
vägtransporter

kontrollbestämmelserfinnskap. av2punktskattekontrollagens omI
Reglernayrkesmässiga vägtransporter.kaneller antasvad är varasom

beträffandereglernauppbyggda änannorlundaframgåttär, ovan,som
postförsändelser.

bl.a.stadgas§ transporter6 attl kap.punktskattekontrollagen avI
ställdoch bevisledsagardokumentåtföljas omskallalkoholvaror av

deniskattbetalningförsäkerhetomfattas avsäkerhet samt av
kontrollerasyfteIcirkulationsdirektivet. attföljerutsträckning avsom

undersöka vägtransporter1kap.enligt 2tullmyndigheten,detta får
yrkesmässiga.kaneller antasärpunktskattepliktiga varasomvarorav

vidpåträffasalkoholvara, enpunktskattepliktig t.ex.Om envara,en
transportenanledning attfinns att antaoch dettransportkontrolls.k.

fårbestämmelsercirkulationsdirektivetsmedenlighetsker iinte
omhändertagandetmedSyftet9kap.hand; 2alkoholvaran tas seom

Sverigebetalas iskallförpunktskattkontrolleraskall varanatt omvara
13kap.enligt 2skall,Skattskattskyldig.falli så äroch somvem

ochinträttskattskyldighet har varanomhändertagenpåföras omvaraen
bestämmelser.cirkulationsdirektivetsmedstridihar transporterats

omhändertaganderegleras enstycket när ett avförsta15 §kap.I 2
framgår ettpunkt 1 attAvupphävas.skallpunktskattepliktig vara

förgrundfinnslängreintedetupphävasskallomhändertagande om
1921997/98: 100enligtbörBestämmelsen s.omhändertagandet. prop.
kap.omhändertagande i 2förförutsättningarnamedtillsammansläsas

9
inteförutsättningarvissaunderalkoholvarafår16 §kap.Enligt 2 en

1997/982100prop.förarbetenaenligtBestämmelsen ärlämnas ut.
Omhändertagna.varitharpåtillämpastänkt194 att somvarors.

skallomhändertagandeupphävaför ettförutsättningar attFöreligger
stödMedupphävande.beslutfatta avsjälvmant etttullmyndigheten om
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denna paragraf kan dock tullmyndigheten i samband därmed fatta ett
beslut lämnaatt vägra Ett sådantut beslutom kan fattasävenvarorna.
vid tidpunkt. bestämmelsenFör atten senare huvud skall bliöver
tillämplig krävs det sannoliktatt är skallatt bjudas tillutvarorna
försäljning på den svenska marknaden. Varor avsedda förärsom

till tredje landexport eller för försäljning i något EU-land kanannat
alltså tullen inte lämnavägra med stödatt bestämmelsen.ut av

För alkoholvaror enligtatt kap.2 16 § inte skall lämnas krävs,ut
enligt första stycket, dessutom denatt anspråkgör påsom varorna
saknar tillverknings- eller partihandelstillstånd enligt alkohollagen eller
föreskrivet tillstånd för försäljning enligt lagen 1961:181 om
försäljning teknisk sprit andraI stycket föreskrivs bl.a.av m.m. att
alkoholvara inte får lämnas till den underut 20 årär och dettaattsom
gäller förstaäven stycket inte tillämpligt.är Denna paragrafom bör
ändras så innebörden andraatt stycket blir omhändertagenattav en
alkoholvara inte får lämnas till den saknarut föra inrätt attsom varan
enligt bestämmelserna i alkohollagen eller lagen försäljningom av
teknisk sprit m.m.

8.5 Illegal alkoholhantering

Utredningens förslag: En straffbestämmelse införs alkohollageniny
beträffande förvärv olovligen tillverkad sprit eller spritdryckav samt
förvärv köp eller byte spritdryck, vin eller starköl från någongenom av

inte berättigad drivaär detaljhandel ellersom uppenbart inte är
berättigad Endastatt uppsåtliga gärningar omfattas.servera varan.

8.5.1 Inledning
En allmän uppfattning i Sverige denär storskaliga tillverkningenatt och
smugglingen svartsprit allvarligtär samhällsproblem.ettav Denna
försäljning näring åt organiserad brottslighet, i ledger nästaen som
förser ungdomar med billig sprit. Samtidigt inte kopplingensynes
mellan denna välorganiserade brottslighet och det "lillagrova egna
köpet framstå tillräckligt tydligt för motivera direktsom att ett
avståndstagande. Så länge alkoholskatten betydligtär högre isom
Sverige flerai andraän EU-länder måste vi också räkna med mångaatt

kommer försöka föra inatt spritdrycker,personer vin och starköl till
Sverige betalautan svenskatt alkoholskatt. Eventuella luckor i
lagstiftningen kommer fortsättningsvisäven försökaatt utnyttjas.



överväganden förslag 185och1998:156SOU

finnasintemoraluppfattning ännu.motverkandeallmäntNågon synes
befattningeniverksammamångafinns redan dag ärDet i personer som

ochRiksskatteverketformer. Bådeolikaialkoholhanteringmed illegal
berättatAlkoholutredningenmedvidharGeneraltullstyrelsen möten om
starköl tillochspritdrycker, vinföra inavancerademycket sätt att

meddryckersådanaföra inblir lättaredet dessutomSverige. Om att
tillgåvoförsändelserskattefriasändamöjligtochskatteuppskov att

föruppläggs.k. attnaturligtvis att testaskommerSverige omnya
kantullengråzonfinnasf°ar inte närDetmöjligt lura systemet. en

skallskattingripa och ut.tasnär
förskyddetalkoholpolitikensvenska ärdenigrundpelamaEn av
harkroppensärskilt innanalkoholskadorför storRisken ärungdomen.

alkohol löpermedbörjartidigtungdomardeutvecklas ochhunnit som
sinskjuterdealkoholberoende änirisk hamna uppettstörre att som

meddetaljhandelföråldersgränserhardärför vialkoholdebut. Det är
såefterdärför videtoch strävaralkoholdrycker ärserveringoch enav

uppväxttid.alkoholfrimöjligtlångt
isoleradingenhembräntochsmuggelsprit ärmedBefattningen

tillkopplingargrad harhögiverksamhetföreteelse utan somen
smugglaremajoritetenvisarStatistikenbrottslighet. attorganiserad av

Såvälbrottslighet.inblandade ivaritharoch hembrännare annan
Oberoendedet1997:8Dsoch ungdomarSvartspritutredningen som

ocksåharsamband. DetdettapåvisatOAS haralkoholsamarbetet
tillsigriktarsvartspritenförsäljningendelvisat sig storatt avaven

hembräntdrickerungdomarvisatharUndersökningar attungdomar.
åldersgränserfå på; någralättdendärförsmuggelsprit är att tagoch att

spritenillegala ärdenochförsäljningenvidtillämpas inte
billig.förhållandevis

Svartspritsutredningen8.5.2

framförsvartspritshanteringen,bekämpaförinsatser attDet görs stora
misstänktatillslagUpprepade görs motsida.polisensallt från

nedgångNågonhar gripits.varvid mångao.dyl.,spritfabriker personer
kunnatemellertid inteharhembräntochsmuggelspritmedhandelni

åtgärdöka. Enhandeldennatenderar attTvärtom somnoteras.
trendnegativavända denna är attkunnaförallvarligt bör övervägas att

befogenhetertullmyndigheterochpolis- störrelagstiftning gegenom
anför iSvartspritsutredningenillegal sprit.förvärvingripa motatt av

följande:bl.a.72betänkandesitt
förskäldet starkafinnsmeningarbetsgruppensEnligt en
främstatillverkad sprit. Detolovligtinnehavalltkriminalisering avav
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skälet förekomsten olovligtär tillverkad sprit tenderar öka,att attav
vilket tillgänglighet.innebär ökad oroandeSärskilt distributionen iär att
allt högre grad riktar sig ungdomar. tidigare redovisadeDenmot
attitydundersölmingen bland 2 600 svenskar mellan och år15 75 visar

72 ungdomar mellan åratt 15 och 24 kunnaprocent sig skaffatror ettav
liter hembränt inom dagar. detNär gäller smuggelspritett ärpar par

motsvarande siffra 22 Tillgängligheten i kombination medprocent.
lägre priser och avsaknad åldersgräns för inköp svartsprit innebärav av
enligt arbetsgruppens mening allvarligt hot den uppväxandeett mot
generationen. skälEtt det torde medföra betydandeärannat att
svårigheter bevisa innehavet verkligenatt för brukär avsett egetom
eller det förberedelse förär försäljning. Vidare skulle detom en
försvåra för tillverkarna och försäljarna fåsvartsprit avsättningattav
för sina produkter innehav för bruk kriminaliserades. Ovanegetom
nämnda enkätundersökning visar majoritet 60 procent villatt en
kriminalisera köp kriminaliseringsvartsprit. En allt innehavav av av
svartsprit skulle därigenom troligen inte uppfattas oskäligsom en
åtgärd. kan hellerMan inte bortse från den opinionsbildande kraft som
finns lagstiftningsinstitutet.i

8.5.3 Kriminalisering inköpav

I dag gäller enligt alkohollagen olovlig försäljningatt av
alkoholdrycker kan straffas med böter eller fängelse högsti två år

Är10 kap. 2 §. brottet verksamheten har bedrivitst.ex.grovt, om
yrkesmässigt eller i omfattning, kan fängelsestraffstörre i högst fyra år
dömas 10 kap. 3 §. Innehav spritdrycker,ut vin och starköl iav
uppenbart syfte olovligen sälja dem också straffbartatt 10 kap. §.är 5

köparenFör har dock föreskrivitsinte något straffrättsligt iansvar
dessa situationer. De inköpta dryckema kan emellertid i beslag ochtas
förverkas.

lagenI 1960:418 straff för varusmuggling denattom anges som
förvärvar, forslar, döljer, förvarar eller gods varit föremålavyttrar som
för varusmuggling döms, gärningen sker uppsåtligen, för olovligom
befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år. Om
gärningsmarmen inte insåg, hade skälig anledning godsetattantamen
varit föremål för smuggling, utdöms böter. Någon ändring i sak av
denna bestämmelse har inte föreslagits i promemorian Ds 1998:53 Ny
smugglingslag.

Som jämförelse kan all befattningnämnas med narkotika,att som
inte medicinsktär motiverad, straffbelagd. Enligt narkotika-är
strafflagen 1968:64 kan den irmehar, brukar eller tarsom annan
befattning med narkotika dömas till fängelse i högst år ellertre om
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högsttill böter eller fängelse iringabrottet sexär att somanse
markeratsamhället har ärmotföreteelsemånader. En somannan

förbud1991:1969lagendopningsmedel. Enligtanvändning omav
överlåter,framställer,för in,dendopningsmedel kanvissamot som
förbjudnaeller inneharsäljeröverlåtelsesyfte,förvärvar i
två år. Ifängelse högsteller ibötertilldömasdopningsmedel

Åtgärder regeringenföreslårdopning att1998/99:3proposition mot
bruketomfattatillutvidgasskallstraffbestämmelsen ävenatt av

dopningsmedel.

Remissutfallet8.5.4

beträffandeförslagSvartspritsutredningensremissbehandlingenI av
framhölltillverkad spritolovligtinnehavochköpkriminalisering avav

lagstiftningsvenskinomgrundläggande principendenSocialstyrelsen
ellerden motenbartriktar sighandlingar mot personenegnaatt som

Exemplenstraffbelagda.skallintevanligtvisintresse ovaneget vara
områden.andrainomförekommerregeldennafrånundantagvisar att

tillbl.a.vidare,ofta säljsspritillegalinköpthar också visatsDet att
isoleraddärför intekanhandlingsådanungdomar. En ensomses

denenbarthandling riktad mot personen.egna
bevissvårighetemapekar påKarlstads kommunochRiksåklagaren

lagligfrånsvartspritskiljakunnagällervadåklagarepolis ochför att
dag iidock redanföreliggerkomplikationbetydandesprit. En

ochpolisingripandenvid olikapåträffashembränd spritdåsituationer
förberedelsebetraktainnehavetbevisas är attdet måste kunna att som

bruk.förinnehavalltså inte egetochför försäljning som
folkviljafinnasdet måsteframfördesBland remissvaren att en

redovisassvartspritsutredningenIkriminalisering.bakom all form av
år15-75åldrarnaimed 2599intervjuundersölming sompersoneren

tillattitydemagällerdet1997. NärårTEMOgenomfördes av
deframgick 93hembränt procentoch köp attförsäljning avav

säljabrottallvarligtdet attpåståendetinstämde itillfrågade är ettatt
detfråganPåunder år. är ettungdom 20tillhemtillverkad sprit om

såsvaradedet 79 atttillsälja procentallvarligt brott att somvuxna var
påståendet"Mantillställningintervjuadedefallet. lätMan taävenvar

hemtillverkadstraffbart köpablevdetlagen så attborde ändra att
påstående.dettainstämde itredjedelar, 62tvåsprit. Nära procent,

intervjuundersökning,genomförde TEMOUnder hösten 1998 en ny
bördetfrågornaEnomfattande 0005denna gång omvaravpersoner.
förrespondenterna 64svartsprit. procentAvstraffbart köpaatt varvara

tordeDärmedendast 19ochkriminalisering, procent mot.förslag om
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det kunna belagtrelativt väl det finns förfolkviljasägas att attvara en
förbjuda köp illegal sprit.av

8.5.5 Förslag

I de tidigare detta kapitel finnsavsnitten i Alkoholutredningens förslag
beträffande regler för bl.a. införsel spritdrycker, vin och starköl tillav
Sverige. Yrkesmässig och partihandelimport skall enligt vad därsom
föreslås få bedrivas endast dem har blivit godkändaav som som
upplagshavare eller registrerade Distansförsäljningvarumottagare.som
till privatpersoner föreslås fortsättningsvis förbjuden, medanäven vara
det däremot föreslås det under vissa förutsättningar skall tillåtetatt vara

skicka spritdryck, vin eller starköl gåva till enskildatt en som personen
i Sverige. sistnämndaDenna möjlighet kan locka vissa attpersoner
bedriva distansförsäljning under täclcmantel gåva. förbudEtt motav
distansförsäljning därförmåste följas med någon formupp av
straffansvar för den bryter bestämmelserna. Imotsom
tilläggsdirektiven till Alkoholutredningen har framhållits vikten attav
hitta för gåvoförsändelserna vid sidan detett system attsom, av
tillgodoser principen den fria rörligheten för också hänsyntarom varor,
till de alkoholpolitiska aspektema, såsom tillgängligheten och skyddet
för ungdomen ålderskontroll. Postorderförsäljning dvs.genom
distansförsäljning eller marknadsföring skall hellerinte kunna
bedrivas under täckmantel gåva.av

Ett för gåvoförsändelserna i månmöjligasystem störstasom
uppfyller de angivna kraven kan möjligen i sig kunnaovan anses
motivera bestämmelse med någon form straffrättsligten av ansvar; en
bestämmelse fångarså särskilt distansförsäljning. Attsägaattsom upp
ha sådan försärreglering distansförsäljning kräver, detliksom fören
fall generell straffrättslig bestämmelse införs, naturligtvisatt en mer

överväganden bakgrund bl.a. distansförsäljningmot attnoggranna av
inom EU vanligt förekommande handelssätt, skatterättsligaär ett vars
konsekvenser såvitt bl.a. alkoholvaror dessutom har blivitavser
föremål för reglering i cirkulationsdirektivet.

Distansförsäljning form direktförsäljning till konsumentär en av
har likheter med detaljhandel. Som utredningen redovisatharstorasom

i avsnitt 8.3 detta huvudsakligaden orsaken till distansförsäljningär att
inte bör tillåtas. I Sverige gäller ingen detaljhandel med sprit-att
drycker, vin och starköl får ske vid sidan Systembolaget, och ettav
förbud köp dessa drycker vid sidan detaljhandelsmonopoletmot av av
bör därför omfatta fler situationer enbart köp hembränd ochspritän av
distansförsäljning. Framför allt träffar förbudet två andra områden som
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synpunkt. Detalkoholpolitiskfrånbekämpaangelägnalikaminst attär
vanligtvisnämligenlangning,benämnasbrukardetär somena

tilldirektsäljsolovligenalkoholinköptochtillverkadlovligen som
Inomsprit.tekniskmedhandelolovligandradetoch ärkonsumenter

försäljningendelbetydandedessutomskerområdendessabåda aven
år.under 18ungdomartill

vadbakgrundMotbedömning.följandeAlkoholutredningen avgör
starktskäl övervägadetfinns attför enredogjorts ovansom

idistansförsäljning utanendast förvärvintekriminalisering genomav
ellervinspritdryck,försåldolovligtförvärvallaprincipstället i av

gällerVad det ärstraffbelagt.redanFörsäljningsledetstarköl. är nu
köpareför deninförasbördessutom ettdet somfråganalltså ansvarom

den.ändå köperolovligenförsäljsdryckenmedvetenhetfull atti om
sådanavidhållaskäl attknappastfinns attmeningutredningensEnligt

sålundaföreslårUtredningenstraffria. nybör enförfaranden vara
ocksåingripa motmöjligheten attstraffbestämmelse öppnarsom

högstfängelse iellerböterlämpligenbörStraffskalanköparen. vara
fåtroligenskulleskärpningstraffrättsligsådan enmånader. Ensex

tullensochpolisensunderlättaochverkan, ävenmoralhöjande
ellervinspritdryck,infördolovligtochhembräntbekämpning av

finnsstraffbestämmelsesådanmedsyftetbakgrundstarköl. Mot enav
börDenuppsåtliga brott.omfatta änden annatskäl låtaknappast att
ochvinspritdrycker,sprit,endastomfattatillvidare begränsas att
inteprincipkan iserveringgällerVadII.öl klassintestarköl, dvs.
Förfårvadkontrollerar restaurangkund t.ex. servera.krävas enatt en

det inteuppenbartdetdärför attärförutsättsfall attstraffbarhet i dessa
frågaskalldetdvs. meraomfinns någon vararätt att varan,servera

liknande.ellersvartklubbinköp påsåsomförfarandenflagranta en
denavgränsningenochutformningen nyadenAngående avnärmare

författnings-ochlagtextentillhänvisasstraffbestämmelsen
kommentaren.



iuäj till1322+
r nâgkixoiY

;anzuanowzä-s
SikuS17.r/:wlii-"ijv

m
.V .-:::2::›..arga:åsA

3:2;a;;§iiê§áJ .



konsekvenser 191Ekonomiska1998:156SOU m.m.

konsekvenserEkonomiska9 m.m.

ekonomiskaderedovisadirektivenenligtharUtredningen att
förslagen.effekterandraochkonsekvenserna av

särskildadebl.a.föreslagithar attUtredningen
medalkohollagenoch iavskaffas ersättspartihandelstillstånden en

alkoholskatt.lagenibegreppvissatillkoppling om
tillståndsgivninggällervaduppgifterAlkoholinspektionens av

tillstånd,sådanainnehavamatillsynpaitihandelstillstånd översamt av
kvar.finnasintesåledeskommer att

ochtillverknings-förtillsynsavgifternaochAnsöknings-
miljonertill 22uppgår1998för årpartihandelstillstånden, casom

Alkoholinspektionensför helakostnadernatäckaavseddakronor, attär
dessaalkoholtillsyn. Avlänsstyrelsernasinklusiveverksamhet

innehavareförtillsynsavgifterkronormiljoner10miljoner22 avär ca
Dessavolymerna.egentillverkadedepåbaserattillverkningstillstånd

ochAlkoholinspektionensskall bestå.verksamhetavgifter och denna
ochfrånansökningarmedverksamhetenförkostnaderlänsstyrelsernas

kronor.miljoner10-11uppskattaspaitihandlaretillsyn motsvara caav
tillsynochfråntillståndsansökningarbehandlameduppgifternaOm att

föravgifternadärmedochavskaffaspartihandlareav
förkostnadervissakvarstårpartihandelsverksamheten, annan

andrabedriver. DennaAlkoholinspektionenverksamhet som
fråninkronormiljonerde l0 tasbekostasverksamhet får somcaav

avskaffaförändringenbetyder atttillverkarna. Det atttillsynen av
behövaskallpartihandelsavgiftema inteochpartihandelstillstånden

kostnader förföranleda ökade staten.
detbeskattningsmyndighetenföruppgifternaförändringar iDe som

innebäramedföra kan intekommakan antasförslagetnämnda attnu
anledningfinnsvarför det inte attarbetsbörda,ökadväsentligtnågon
beskattnings-förföreslå någraförslaget extra resursernup.g.a.

skälfinns det attheller antaverksamhet. Inte attmyndighetens
tillskjutasbehövaskulle extraförslagetanledningTullverket med nuav

beträffande denförslagövrigagällervadhellermedel. Inte
möjlighet attförslagetinförseln restaurangernayrkesmässiga att geom
starköl ellerochspritdrycker, vinimporteraförutsättningarunder vissa
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förslaget låta Systembolaget själv få ombesörja den s.k.attom
privatimporten finns skäl föreslå utökadenågra föratt resurser
beskattningsmyndigheten, Tullverket eller myndighet e.d.annan

Vad gäller den yrkesmässiga införselnän spritdrycker, vinannan av
och starköl, har utredningen föreslagit införsel distansförsåldaatt av
drycker fortsättningenslag i skallnämnt otillåten medanävenav vara
införsel sådana drycker gåvoförsändelser under vissaav genom
förutsättningar skall tillåten. Kontrollen försändelses statusvara av en

ålderskontrollen gåvoförsändelse,samt harmottagaren ansettsav av en
böra ske inom för den verksamhet Tullverket redan i dagramen som

vad gäller de gränsöverskridande försändelsemautövar bl.a.av
alkoholvaror. finnsDet inte anledning förslaget beträffandeatt anta att
gåvoförsändelsema kommer medföra sådana förändringaratt av
Tullverkets uppgifter verket skulle behöva tillskjutas medel.att extranu

Möjligheten fortsättningeni sända spritdrycker, vin och starköl iatt
gränsöverskridande försändelse kan komma medföra försökantas atten

till införsel distansförsålda sådana under förespegling attav varor av
det fråga gåvoförsändelse.är Mot bakgrund dennaom en av
omständighet och bl.a. övriga nämnda förslag har utredningenovan
funnit inte endast förvärv distansförsäljning ställetatt i iutangenom
princip alla förvärv olovligt försåld spritdryck, vin eller starköl börav

förenade med straffansvar. föreslagnaDen straffbestämmelsenvara
omfattar Straffskalansprit. föreslås böteräven eller fängelse ivara
högst månader.sex

Förslaget till utvidgad kriminalisering kommer medföra vissatt en
ökad belastning på rättsväsendet. Samtidigt kan inte änantas annat att

sådan straffrättslig skärpning skulle få moralhöjande verkan ochen en
bl.a. därigenom underlätta polisens och tullens bekämpningäven av
hembränt och olovlig införsel nämnda alkoholvaror. följdSomav en av
detta kan bl.a. skatteundandragandena komma minska.antas att

Vad beträffar konsekvenserna förnärmare brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, kan konstateras bl.a. befattningen medatt
smuggelsprit och hembränt inte isolerad företeelseär utanen en
verksamhet i hög grad har kopplingar till organiserad brottslighet.som

Majoriteten "smugglare" och "hembrännare har varit inblandade iav
brottslighet. kanDet ytterligare kriminalisering inomantas attannan

det aktuella området, förutom den effekt kan bidranämnts,som nyss
till motverka dels brottsligheten inom alkoholområdet,att dels vissi
mån brottslighet.annan

Vad därefter gäller i vilken utsträckning utredningens förslag kan
få regionalpolitiska konsekvenser,antas kan utredningen inte någrase

direkta sådana konsekvenser.
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jämställdhetspolitiskadirektahellerInte kan utredningen någrase
konsekvenser förslagen.av
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Författningskommentar1 O

ändring itill lagFörslaget10.1 om

1738alkohollagen 1994:

3 kap.
7 §

partihandel,och, vid dentillståndshavareParagrafen gäller ärsom
försäljningspersonal,verksamheten, inteberättigad bedrivaatt men

ölförsäljningVad1994/95:89 90.jämför taravser avs.prop.
försäljningsstället.innehavarenparagrafen sikte på av

Ändringen meddetaljhandelvidfrämstmotiveras attav
eller lämnassäljasstarköl får intespritdrycker, ochvin utannarsvaror

stycket.första Ikap.har fyllt 20 år, 3 8 §till intenågon sesom
förfyllda årmåste 20föreskrivskonsekvens hänned attatt varaman

bedriva försäljninginnefattartillståndkunna beviljas rätt att avsom
bl.a.den ändrade lydelsenkonsekvensalkoholdrycker. attEn ärav

fyllt 20meddelas den inte harkanserveringstillstånd lagligen inte som
ellergodkännande upplagshavareår. heller kan beslutInte somom

1994:1564enligt lagenregistrering varumottagare omsom
jämförhar fyllt år,den inte 20meddelasalkoholskatt som

kommentaren under 4 kap. 1

4 kap.
1 §
Ändringama partihandelstillståndennuvarandeföranledda deattär av

till dekoppladreglering direktmedavskaffas och ärersätts en som
området.påskatterättsliga begreppen

endastoch starköl får bedrivasspritdrycker, vinPartihandel med av
upplagshavare enligt § lagenden godkänts 9har omsomsom

enligtalkoholskatt har registreratsoch den varumottagaresomsom
fysiska eller juridiskasubjekt12 § nämnda lag. Dessa är sompersoner

hanterarregelmässigt tillverkar ellersåväl yrkesmässigt som
skattensställa säkerhet föroch harskattepliktiga attsomvaror

betalning.
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till begränsad omfattasRätten partihandel till de dryckerär avsom
skattemyndighetens beslut godkännande eller registrering. Ettom
godkännande upplagshavare enligt förlagen alkoholskattsom om
endast såledesstarköl medför inte till partihandel föreliggeratt rätt

för spritdrycker eller detta kap.vin. En erinran finns också i 7även om
2

tillverkningstillstånd längre någon automatisk tillEtt inte rättger
partihandel. stället har tillverkningstillstånd enligtdenI är som
alkohollagen berättigad bedriva partihandel först ocksåhan äratt om
godkänd upplagshavare.som

medför partihandel iakttagandeDen ordningen att utan avnya
bestämmelserna paragrafen, i likhet med vad redan gäller idag,i som
medför straffansvar enligt kap. Någon på alkohollagen grundad10 2
administrativ sanktion för den berättigad bedriva partihandelär attsom

Ävenoch reglerna finns längre. fall utkrävsbryter inte i dessamotsom
beskattningsmyndighetenstraffrättsligt sak iEn är attannanansvar.

beslut återkallelse förlustvissa fall kan meddela medförom som av
detta hartill partihandel. erinran tagits in kap.En 7 l 8rätten om

I det andra stycket detaljhandelsbolaget, dvs.attangesnya
Systembolaget har bedriva partihandel enlighet med vadAB, irätt att

kap. tredje stycket, dvs. partihandel förhållande tilli 5 1 § isom anges
dem har serveringstillstånd. förDen rättsom som anges
detaljhandelsbolaget således beroende godkäntinte bolagetär ärav om

upplagshavare eller registrerat varumottagare.som som

2 §
införsel spritdrycker, starköl inteRätten till yrkesmässig vin och ärav

partihandelstillstånd.längre till tillverlcnings- ellerkopplad innehav Iav
stället första stycke den förstai paragrafens enligt 1 §attanges som
stycket berättigad bedriva partihandel får föra in Utöverär att varorna.
de ochförsta stycket får spritdrycker, vini 1 §personer som anges
starköl detaljhandelsbolaget Systembolaget, dockföras inäven av
endast för fullgöra skyldighet ombesörja s.k.kunna denatt att
privatimport åligger bolaget enligt kap. och den har5 5som som
serveringstillstånd för servering till allmänheten sådana åretav varor

s.k. serveringstillstånd.dvs. den harrunt, ett permanentsomav
Ifrågavarande serveringstillståndshavare har automatiskinte någon rätt
till partihandel, och kan endast föra dryckerjämför 1 §§, in5 utan som
behövs i den rörelsen. har också tydliggjortsDetta ettegna genom
tillägg i kap. Vill serveringstillståndshavare bedriva6 5 ävenen
partihandel ansöka sådant godkännande sådanhar han elleratt om
registrering första stycket. böri l § sammanhangetIsom anges
observeras detaljhandelsbolaget lagligen förhindrat bedrivaäratt att
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serveringstillstånd,försäljning till dempartihandel harän seannan som
kap. tredje stycket.5 1 §

behandlar andra fall införsel.Andra stycket yrkesmässig Genomän
undertillägg möjliggörs införsel enstaka gåvoförsändelserett av

starköl.yrkesmässig befordran innehåller spritdrycker, vin ellersom
införsel skallförutsättning för till gäller också detSom rätten att vara

fråga mellan två privatpersoner ochförsändelse mottagarenattom en
ellerdryckema avsedda för dennesskall ha fyllt 20 år ärsamt att

uppgift saknas kanbruk. avsändaredennes familjs personliga Om om
gåvoförsändelse.således försändelseninte accepteras som

postbefordran elleryrkesmässig befordranMed uttrycket avses
itransportföretag. har inteliknande befordran, Dett.ex. genomannan

avseendemängdmässig begränsningalkohollagen föreskrivits någon
sådan begränsning finns inte heller i frågatill införsel. Någonrätten om

jämför paragrafens andra stycke punkten Ens.k. resandeinförsel,
tullfrån mindre kvantitet,och, bortsett visssak skatt ävenärannan

enstakagåvoförsändelser från tredje land.skall Begreppetvidtas ut
regelbundnamarkera bl.a. det i fallgåvoförsändelse attär avsett att av

finns särskild anledningförsändelser till och attmottagaresammaen
Likaså skall hellerifrågasätta försändelsens verkliga inte annatstatus.

utredning godtasflaskor ytterligareenstakaän utan som
kan, spritdrycker och vin,riktlinje såvittgåvoförsändelser. Som avser

bör ispritdryck och två liter vin. Starkölanvändas liter nuen
väsentligt annorlunda vin,ifrågavarande behandlashänseende inte än

riktlinje för vadtill liter starköl börvarför tvåi princip tre somvara en
gåvoförsändelse. Angående förfarandetenstakakan närantas envara

gåvoförsändelse hänvisasförsändelse någotbedöms änannat enen som
lagen 1998:506till ändring iförslaget till lag omom

tobaksvaroralkoholvaror,punktskattekontroll transporter m.m. avav
och mineraloljeprodukter.

3 §
Ändringarna ordningen förparagrafen föranledda deni rättenär av nya
till partihandel.

5 och 6 §§
Ändringarna förden ordningenparagrafema föranleddai är av nya

och1984:247 punktskattertill partihandel. förordningenIrätten om
skallbeskattningsmyndighetenprisregleringsavgifter bör föreskrivas att

kontrollera skett enlighet medförsäljning har i 5att
kanförsäljning direkt till konsument,Otillåten försäljning, t.ex.

enligtförutom medföra beslut återkallelsestraffrättsligt även omansvar
lagen alkoholskatt.om
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7 §
partihandelsställeKravet i andra stycket på föreståndare vid har tagits

bort särskilda förkonsekvens det tillståndssystemetattsom av
partihandel upphör.

3 §
Andra följdoch tredje stycket utgår den ordningensom av nya
beträffande partihandel. bör sammanhanget observeras lagenDet i att

ställandealkoholskatt innehåller bestämmelser säkerhet bl.a.om om av
för skattepliktiga bl.a. nämnda lag.10 §transport av varor, se

5 kap.
1 §
Ändringen stycket avsedd förtydligaandrai är att att

Systembolaget, får spritdrycker,detaljhandelsbolaget, dvs. importera
och starköl endast för kunna fullgöra sin skyldighet enligtvin 5att

jämför kap. första stycket. stadgas spritdrycker, vin och§ I 5 §4 2 att
starköl hålls lager skall anskaffas på begäran kund, s.k.inte isom av
privatimport. således Systembolagetordningen inteDen rättennya ger

föra behövs för bolagets detalj- eller partihandel.in dryckeratt som
Sådana drycker får fortsättningen köpas från deniäven ärsom
berättigad bedriva partihandel.att

bör bolaget första handVid begäran från kund s.k. privatimport iom
vända enligt kap. första stycket berättigadtill någon 4 l §sig är attsom
bedriva partihandel.

Ändringen stycket föranledd delvis den ordningeni tredje är av nya
för partihandel, också förtydligatillrätten attattmen avser -
detaljhandelsbolagets partihandelsrätt begränsad till försäljningär

serveringstillstånd.endast till dem harsom

6 kap.
5 §
Ändringen paragrafen föranledd deni första imeningen är av nya

ochordningen partihandel. spritdrycker,för till vinKöprätten av
starköl rörelsen frånbehövs för någon denän ärsom annan som
berättigad liksombedriva partihandel eller detaljhandelsbolaget kan,att
hittills, medföra återkallelse serveringstillståndet, kap. 19 I7av se
andra serveringstillstånd förden harerinrasmeningen attom som

föraservering till allmänheten året med stöd det tillståndet får inrunt av
drycker behövs serveringsrörelsen, jämför kap. förstai 4 2 §som
stycket.
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7 kap.
1 §
Ändringen första föranledd destycketförstai meningen är attav

partihandelstillstånden avskaffas och mednuvarande ersätts en
påreglering direkt kopplad till de skatterättsliga begreppenärsom

uttryckliga kravetbl.a. detområdet, kap. medförjämför 4 l Detta att
ocksåansöker tillståndförsta deni stycket andra meningen att som om

endasttillfredsställande lagringsmöjligheterskall han harvisa att
tillverknings-förhållande till den ansökerkommer gälla iatt omsom

eller inköpstillstånd.
alkoholskattlagenfjärde stycke erinrasI attett nytt omom

skallvilka förutsättningarbestämmelserinnehåller vissa varasomom
förstatill partihandel enligt kap. l §uppfyllda för grunda 4rättatt

alkoholskatt.bl.a. § lagenstycket alkohollagen, 9 omse
innefattar bl.a. vissa EG-alkoholskattBestämmelserna lageni om

ligheter.rättsliga krav på lagringsmöj

2 §
Ändringen partihandel.ordningen för tillföranledd den rättenär av nya

dentill partihandel endastandraI erinrasmeningen rättenatt avserom
ellergodkännandet upplagshavaredryck omfattas somavsom

lagenenligt bestämmelserna iregistreringen varumottagare omsom
alkoholskatt.

3 §
Ändringen partihandel.for tillden ordningenföranledd rättenär av nya

18 §
Ändringen den förföranledd ordningenförsta stycketi rättenär nyaav
till partihandel.

alkoholskattlagenandra stycke erinrasI attett nytt omom
förluståterkallelse medförinnehåller bestämmelservissa avom som

lagenkap.l första stycket, bl.a. ll §till partihandel enligt 4 §rätten se
alkoholskatt.om

22 §
ochhuvudsak vad redan gäller enligt 2iDen 22 § motsvarar somnya

första1994:2046. stycket3 alkoholförordningen I att enanges
tillställaärende enligt alkohollagen skallkommun fattat beslut isom

polismyndighetAlkoholinspektionen berörd länsstyrelse ochsamt en
tillståndkopia nyhet fråga beslutbeslutet. iEn är att, om som avserav

tillställasför allmänheten kopia också skallservering till året runt, en
Tullverket dvs. fr.o.m. januari 1999beskattningsmyndigheten, 1och
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Skattemyndigheten nämndaSist skyldigheti Gävle. hänger samman
med ifrågavarande förainnehavare serveringstillstånd fårsjälvaatt av
in drycker rörelsen,behövs 4 kap. stycket.i första2 §sesom
Underrättelseskyldigheten enligt paragrafen omfattar såväl beslut om
utfärdande tillstånd beslut återkallelse tillstånd.ettav som om av

I andra stycket kommunen skall utfärda bevis tillståndattanges om
kommunen har meddelat. Regeringen eller, efter regeringenssom

bemyndigande, Alkoholinspektionen får meddela föreskrifternärmare
vilka uppgifter sådant bevis skall irmehålla. kan gällaDetettom

uppgifter bl.a. tillståndshavare, tillståndstiden rättigheteroch deom
följer tillståndet, jämför alkoholförordningen.3 §som av

9 kap.
2 §

stycke har tagits in erinran bestämmelserI tredjeett nytt attom omen
överklagande beskattningsmyndighetens beslut finns lageni 35 § omav
alkoholskatt.

10 kap.
7 §a

den kriminaliseras förvärv bl.a. hembrändGenom § s.k.7nya a av
utkrävs densprit. första uppsåtligenI meningen ansvar av som

förvärvar eller spritdryck uppenbarligen olovligensprit ärsom
tillverkad, strid med kap.dvs. tillverkats i 2 1 Kriminaliseringensom

förstai omfattar alla förvärv, dvs. förvärvmeningen typer ävenav
straffgåva. Motsvarande gäller enligt 6 § lagen 1960:418genom om

för bestämmelse förvarusmuggling, enligt vilken straffrättsligt ansvar
olovlig befattning med smuggelgods kan utkrävas vid alla typer av
förvärv.

Ansvar utkrävs enligt andra denmeningen även attutansom,av
enligtberättigad till försäljning eller yrkesmässigt inköpvara

alkohollagen ellerdvs. den har meddelats inköps-än ettannan som-
serveringstillstånd partihandel-eller berättigad bedrivaär attsom
uppsåtligen spritdryck, starköl inteförvärvar vin eller från någon som

berättigad bedriva detaljhandel med här landet elleriär att somvaran
uppenbart skillnadinte berättigad bedriva Tillserveringär att av varan.

kriminaliseringen vidi första meningen utkrävs endastmot ansvar
förvärv köp eller byte. Enligt andra gällermeningen, såvittgenom som
köp teknisk har motsvarighet till lagsprit sin i 10 § i förslagetav a om
ändring lagen 1961:181 försäljningi teknisk spritom m.m.,av
kriminaliseras således förvärv lovligen tillverkadonerösa av men
olovligen försåld spritdryck, eller starköl. fallervin förvärv inDe som
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spritdryckköp langareb1.a.under kriminaliseringen är somav en av en
arbetskamratdetaljhandelsbolaget, köpdenne inhandlat hos t.ex.av en

och köpdenne lagligen fört landeteller in ivin aven av somgranne
meningenformuleringen andrastarköl s.k. svartkrog. Genom ipå en

starkölellerköper spritdryck,den vinkan utkrävas även somansvar av
den köper dryckendistansförsäljning, dvs. genomav somgenom

utländskpostorder frånellerbeställning på Internett.ex. enper
vissaanvändandetstraffskalan möjliggörhandlare. valdaDen av

tvångsmedel, husrannsakan.straffprocessuella t.ex.
godkändaförvid i och sigsker serveringKöp genomsom
inköpstraffbara området liksomfaller utanför detserveringsställen av

dessaalltför långt kriminaliseraskulle föraöl, dvs. folköl. Det att
detutanförsåledes fallerexempel på köpformer köp. Som somav

licensieradköp servering påstraffbara området kan nämnas genom en
eller inköpalkoholdryck får därinterestaurang avsom serverasav en

förkravenalkohollagen uppställdauppfyller de iintei butiken som
sådanadetaljhandel med varor.

stycketandrabestämmelsen i 9 §bör observerassammanhangetI
tillför denmedverkansansvaretbegränsninginnehåller avsom en

bruk.anskaffats för personligtharvilken alkoholdryckerb1.a.
olovligatillämplig påexklusivtmedför §Bestämmelsen 7 äratt a

alkoholdrycker.förvärv ochspritav

3 §
Även ringa.kani den §7gärning attvara anse somnya aavsessom

medanringa,hembränt kan inteUppsåtliga inköp t.ex.anses somav
hosbekant köptstarköl frånmängdinköp mindre varornaen somav en

därför kanochbetydligt lindrigare brottframstårSystembolaget ettsom
exempel påinköp på distansOmfattanderinga. utgör ett annatses som

brott.betrakta ringavad kaninte att somvarasom

12 kap.
8 §a
Ändringarna förordningenföranledda denparagrafen rätteni är nyaav

b1.a. denbakgrund importrätttill partihandel. Det är mot som gesav
angelägetserveringstillståndinnehavare vissa attav

uppgifter iterminalåtkomst tillfår habeskattningsmyndigheten
Alkoholinspektionens register.
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ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

Lagändringarna träder kraft den juli 1999.i l

Partihandelstillstånd ikraftträdandetföre har meddelats änannansom
den motsvarandei kap. skall i omfattning gälla4 1 §som somavses

till partihandel enligt den ordningen, dock längst till utgångenrätt nya
år 1999.av

den enligt behållerAdministrativa ingripanden 2 övergångsvismot som
den gamla skallsina partihandelsrättigheter enligt ordningen,

enlighet kap. desshandläggas Alkoholinspektionen i med 18 § i7av
lydelse före ikrafcträdandet.

4.
Ansökningar partihandelstillstånd har kommit till Alkohol-inom som

skallinspektionen och har slutligt vid ikraftträdandetinte prövatssom
överlämnas hos beskattningsmyndigheten.för handläggning

ändring10.2 Förslaget till lag i lagenom

försäljning teknisk1961: 181 om av

sprit m.m.

10 §a
gäller förvärv spritdiyck har sinGenom bestämmelsen, såvittsom av

förslaget till lag ändring imotsvarighet i kap. § i10 7 a om
alkohollagen lovligen1994:1738, kriminaliseras olovliga inköp av
tillverkad teknisk för förvärv olovligen tillverkad spritsprit. Ansvar av
följer andraden angivna bestämmelsen i alkohollagen. Enligtav

straffskall inte dömas till gämingenmeningen är att anse somom
ringa.
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ändring10.3 Förslaget till lag i lagenom

punktskattekontroll1998:506 avom

alkoholvaror,transporter avm.m.

och mineraloljeproduktertobaksvaror

2 kap.
16 §
Ändringen förföranledd den ordningenförsta stycketi rättenär av nya
till partihandel.

Ändringen alkohollagenstycket följer detandra ii attav
försäljning teknisk sprit1994:1738 lagen 1961:181och m.m.om av

införselvilka fallLFT finns uttömmande reglering i avaven
alkohollagen ochalkoholvaror lagligen kan ske, 4 kap. 2 § 4 § LFT.se

till införseldet föreligger någonRegleringen innebär b1.a. inte rättatt
enskilda, dvs.kommersiella försändelser tillalkoholvaror formiav av

förfarandet fallför i dedistansförsålda Bestämmelser enomvaror.
kap. och 22alkoholvara får lämnas finns i 2 17inte ut

punktskattekontrollagen.

3 kap.
1 §
Ändringen denframför allt föranleddfemte stycketi är nyaav

förtydligande har också gjortsordningen till partihandel.för Etträtten
såtillvida form gåva inte får lämnasalkoholvara i utatt omav

reglerasigåvaår. Vadärunder 20 ärmottagaren attsom anse som
förfarandetalkohollagen. Bestämmelserkap. andra stycket 64 §2 om

finns isändas till avsändareninte kan återomhändertagennär en vara
punktskattekontrollagen.kap.3 och7 9
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Särskilt yttrande

AgnéusHansexpertenav

Om partihandeln

tillsynennuvarande tillståndsprövningen ochdenJag överattanser
behöver dock revideras.behållas. Avgiftssystemetpartihandeln skall

föreslagitbl.a. till EG-rätten-med hänvisningUtredningen har att-
skall avskaffas.tillstånds- och tillsynssystemet Jagdet nuvarande anser

ochvad EG-domstolen EG-långtutredningen härvid har gått utöveratt
s.k.kritik denkommissionen Sverige ihar tagit motsomupp

underrättelsen. Domstolen ochden formellaFranzéndomen respektive i
utifrån artikel 30 ikommissionen det svenskahar kritiserat systemet

länderfria varuflödet mellanEG-fördraget, dvs. stadgandet detom
påsvenska kontrollen aktörernainom unionen. Den interna av

synpunkter harhaft på. Manalkoholmarknaden har inteman
oacceptablaregelverket läggaidentifierat delarde ansettssomav

från andra EG-länder till Sverige. Dethinder föri ärvägen exporten
storleken tillverkarnas ochfråga påenligt främstmin mening om

svenskaKontrollen aktörerna på dentillsynsavgifter.partihandlamas av
försåledes EG-organen.marknaden inte intresseär ett

tillhänsyntillståndssystemet medunderkäntDomstolen har
kontrollsystemetkommissionenvillkoren. bedömerJag accepteraratt

framgårpunkterna.de kritiserade Detdet påsådant anpassassom om
dedeskall högre motsvararockså avgifterna inte än attatt vara

tillsynsförfarandet".följernödvändigtforvaltningskosmader avsom
besökheller vid utredningensståndpunkt framfördes inteNågon annan

tillsynavskaffa tillstånd för ochförslagi Bryssel. Utredningens att av
således, uppfattning, långt vadpartihandel enligt mingår utöver som

krävs för till EG-rätten.anpassningen
böralkoholförordningen.Avgifterna regleras i Denna över.ses

till vadför avgifternabehövs således inteNågon lagändring att anpassa
redanavgifterna kan halverasvill peka påEG-rätten kräver. Jag att

bort frånlänsstyrelsemas tillsynfinansieringen tasattgenom av
avgiftssystemet.
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Jag ocksåutredningen har underskattatatt värdet kontrollenanser av
de ekonomiska aktörerna inom partihandeln och helt missatav poängen

med det tillstånds- och tillsynssystem 1995 ersattesom
monopolordningen. vill härJag påminna vad anfördes i fråganom som
i propositionen ligger till grund för alkohollagen. framhållsDärsom att
"tidigare grunden för det statliga agerandet hålla privataattvar
vinstintressen borta från alkoholhanteringen. blirNu grundsatsen att
marknadskrafterna skall kontrolleras via med tillstånd,ett system
tillsyn och sanktioner skall hanteras alkoholmyndighet,som av en ny

1994/95:89 48. Behovet denna tillsyn har fallitinte bort.se prop. av
Tvärtom har den fortsatt hög giltighet på marknad inteännuen som
stabiliserat Änsig och omfattar företag.320 kanstörresom nu ca
behovet visa sig förutsättningarna på alkoholornrådet radikaltvara om
förändras. Med tillståndsprövning, inspektionsbesök, ochrapporter
kontakter med branschsammanslutningar och olika myndigheter får
Alkoholinspektionen information enskilda företags agerande ochom

hur branschen fungerar. Detta möjlighetsammantagetom attger
påverka utvecklingen med infonnation, rådgivning, sanktioner ochetc.
därigenom hävda det sociala ansvarstagandet grunden förärsom
alkoholpolitiken. Eftersom det sociala ansvarstagandet ofta står i
kontrast det kortsiktiga ekonomiska intresset detmot väsentligt medär

förprövning aktörerna och tillsyn dem från dessaöveren av
utgångspunkter. Tillsynen syftar i hög grad till förebygga fel ochatt
misstag enhetlig och riktig lagtillämpning.samt Härigenom kanen
marknaden utvecklas i ordnade former deni riktning statsmakternasom
har lagt fast. Det såväl samhällsintressena de seriösagynnar som
företagarna.

Utredningen föreslår tillståndsprövningen skall avskaffas.att Kvar
blir endast den prövning Särskilda skattekontoret vidgörsom
godkännande upplagshavare eller registrering varumottagare.av av
Denna harprövning andra utgångspunkter och har till syfte försäkraatt

får in alkoholskatt. bliratt Det såledesstaten ingen prövning av
lämpligheten arbeta med den socialt ansvarsfulla uppgiften säljaatt att

Ävenalkoholdrycker. tillsynen föreslås slopad. Endast skattekontroll
kvarstår. Denna fyller inte det socialpolitiska syftet i
alkohollagstiftningen. Särskilda skattekontoret inte heller sigär vare

eller lämpat för uppgiften.rustat
Något dubbelarbete förekommer inte. Tvärtom stärker de olika

regelsystemen varandra. Alkoholinspektionens tillståndsprövning
avseende den sökande och företrädare för honom lokalersamt m.m.
behöver endast kompletteras med Särskilda skattekontorets prövning av
säkerhet för skatt och betalningsfönnåga i det fall företaget kommer att

skattskyldigt.vara
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Tillsynen utvecklas tillbör samarbete mellanett närmare
alkoholtillsynen, skattekontrollen och gränsskyddet, där varje
myndighet granskar företagarna utifrån utgångspunkter ochsina
efterlevnaden respektive bestämmelser.sinaav

Utredningens förbehållaförslag förpartihandelsrätten godkändaatt
upplagshavare och registrerade alkoholskattelagenenligtvarumottagare
innebär de partihandlare100 inte vill arbeta underatt ca som
skattesuspension fårantingen upphöra med verksamheten eller tvingas
söka godkännanden inte intresserad sigDetär rörsom man av. om
företag antingen importerar drycker oregistreradesom som

eller företag endast arbetar med obeskattadevarumottagare som varor
på den svenska marknaden.

Utredningens förslag leder till kontrollsämreen av
partihandelsmarlcnaden. kompenseras köpFörsämringen inte attav av

kriminaliseras.svartsprit åtgärd väl motiveradEn i sig.ärsom
leder också till försämrad alkoholstatistik detDet i ingenatt

rapportering kommer ske till Alkoholinspektionen. Förslaget lederatt
därför till försämrade möjligheter för Alkoholinspektionen följaatt upp
utvecklingen alkoholhandeln.av



.w0
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Bilaga 1

Kommittédirektiv 1998:19Dir.

alkohollageni samtbestämmelserÖversyn vissa avav
sprittekniskförsäljning m.m.bestämmelserna avom

1998.den 12regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

vissauppdrag övermed atttillkallasutredaresärskild seEn
1961:181lageni1994:1738 samt omalkohollagenbestämmelser i

tillförslagutarbetaochsprit att nytekniskförsäljning m.m.av
alkoholhaltiga preparat.ochsprittekniskmedhandelnförlagstiftning

områdenpå delagstiftningenhurkartlägga somingåruppdraget attI
erfarenheternahuruvidaochtillämpasutredningsuppdragetomfattas av

tilläggellerförtydligandenändringar,visartillämpningen attfrån
punkter.särskildapåbehövs

Bakgrund

Alkohollagen

trädde1995januariden 1till EUanslutningSverigesmedsambandI
innebarReformenkraft.alkoholområdet ipålagreformomfattandeen

partihandelochimporttillverkning, export, avförmonopolenbl.a. att
motiveratalkoholpolitisktoch ettförsvann ersattesalkoholdrycker av

inrättades.Alkoholinspektionen,myndighet,Entillståndssystem. ny
1977:292lagen1994:1738, ersatte omalkohollagenDen somnya

medhandel1977:293och lagendrycker,tillverkning omm.m.av
förändringargenomgripandevissaövrigt aviinnebardrycker, även
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reglerna för alkoholhantering, bl.a. vad avsåg förreglerna
Ävenserveringstillstånd. reformen innehöll omfattande materiellaom

och organisatoriska förändringar avsågs inte frångå de riktlinjeratt som
riksdagen under bred enighet hade antagit 1977 årsgenom
alkoholpolitiska beslut, bl.a. lagstiftningenatt på alkoholområdet i ett
social- och hälsopolitiskt perspektiv skall syfta till begränsa detatt
privata vinstintresset och alkoholens tillgänglighet skyddasamt att
ungdomen.

Alkohollagen har varit i kraft i 3 år. Mot bakgrund sinanu av
erfarenheter central tillsynsmyndighet vid tillämpningen lagensom av
har Alkoholinspektionen kommit in med skrivelse med förslag tillen
olika författningsändringar. Dessa förslag behandlar frågor kring
inköpstillstånd, partihandelsrätt för kronofogdemyndigheter, krav på att
endast anställd personal får anlitas i serveringsrörelse,
Alkoholinspektionens föreslqiftsrätt, olika tillsyns- och registerfrågor
m.m.

Alkoholinspektionen har i regleringsbreven för 1997 och fått1998 i
uppdrag utvärdera kommunaliseringenatt tillstånds- ochav
tillsynsfrågor avseende servering jfr. Socialutskottets betänkande
1994/95 SoU 9. Uppdraget skall återrapporteras till regeringen isenast
september 1998.

Med stöd regeringsuppdrag harett Rikspolisstyrelsen,av
Läkemedelsverket, Folkhälsoinstitutet, Alkoholinspektionen, Svenska
Kommunförbundet och länsstyrelserna tillsammans kartlagt
omfattningen och karaktären på den olovliga sprithanteringenav i
landet och också lämnat förslag till lämpliga åtgärder för minskaatt
denna hantering. I promemorian Svartsprit och ungdomar Ds 1997:8
redovisas uppdraget. Där föreslås bl.a. kriminaliseringatt köpen av
och innehav hembränt och smuggelsprit bör utredas ytterligare,av att
kriterierna för brott enligt alkohollagengrovt ändringsamt av
straffskaloma bör övervägas, ändringatt minimipåföljden fören av

varusmugglingsbrottgrovt införandet brottetsamt olovligav grov
befattning med smuggelgods bör övervägas, möjligheten lagföraatt att
för medverkansbrott vid exempelvis försäljning aktivt kol ochav
turbojäst bör utredas m.m.

Svenska kommunförbundet, Stockholms kommun och Jönköpings
kommun har kommit in med skrivelser till Socialdepartementet som
bl.a. behandlar behovet förbättrad tillsyn folkölsförsäljningen iav av
livsmedelshandeln. Framför allt Stockholms kommun begär det iatt
alkohollagen införs möjlighet avgifter föratt ta tillsynenuten av
försäljningen folköl inom handeln. införandeEtt tillsynsavgifterav av
för detaljhandelns folkölsförsäljning Stockholm kommunser som en
nödvändighet för åtminstone deatt kommunernastörre skall kunna
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iförsäljningenkontrollsystematiskocheffektivbedriva av
detaljhandeln.

begreppetförtydligandenkrävtocksåharkommunerFlera av
tillståndsansölcningarmedsambandiolägenheteralkoholpolitiska

gällerdetförtydligandenpå närkravalkohollagenenligt samt
detagits ärfrågorAndratillstånd.återkalla uppmöjligheterna somatt
påkravrättsliga samtstatusalkoholpolitiskakommunala programmens

ellerpartihandels-driverdemföralkohollagenkunskap somom
serveringsrörelse.

ikritiserarSHRrestaurangtöretagareoch enHotell-Sveriges
ifinnsmöjlighetdenSocialdepartementettillskrivelse som

tillserveringforserveringstillstånd bådetillfälligaalkohollagen att ge
sällskap. SHR attslutnas.k.och i menarallmänheten

tillfälligadevidserveringentillsynenochmyndighetskontrollen över
redovisningenekonomiskaoch denobefintligpraktikentillstånden i är

tilltillståndtillfälligamöjlighetenbegär attoklar. SHRytterligt att ge
bortsällskapslutnaoch tasallmänhetentill uralkoholservering

tilltillståndbehovfinnsdetmåndenIalkohollagstifcningen. av
harredantill någonkunnabaraskall dettaserveringtillfällig somges

allmänheten.tillserveringtilltillståndstadigvarande
tillskrivelsehar iKryddtillverkareSvenskaFöreningen en

densåändrasskall ävenalkohollagen attbegärt attSocialdepartementet
förspritdryckerfår importerainköpstillståndharenbartsom

verksamhet.sinanvändning i
SocialdepartementettillskrivelseVärmland har iiLO-distriktet en

måstesåpåändrasskall sätt attalkohollagen varabl.a. begärt manatt
måsteproduktereller varasäljamyndig för mansomatt servera

få köpa.myndig för att
Socialdepartementettillskrivelsehar iABSystembolaget en

beröralkohollageniändringartill vissaförslagmed sominkommit
verksamhet.detaljhandelsbolagets

"Franzénmålet"domEG-domstolens i

LandskronadärFranzén,HarryåklagarenC-189/95, motmåletI
EG-domstolenprövadeförhandsavgörande,begärttingsrätt

funktionssättdess motochdetaljhandelsmonopoletbestämmelserna om
statligaanpassningenreglerarArtikelnRomfördraget.artikel i av37

kräverinteartikel 37 attkonstateradeDomstolen atthandelsmonopol.
utformningtilldevälavskaffasskall atthandelsmonopolstatliga men

ingensådantpå sätt attskall ett avoch funktionssätt anpassas
anskaffnings-frågaidiskriminerasmedborgaremedlemsstaternas om

domstolenenligt attartikelnmedSyftet ärsaluföringsvillkor.och
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förena de krav följer inrättandet densom av av gemensamma
marknaden och dess funktionssätt med medlemsstaternas möjlighet att,
i syfte uppnå vissa mål allmänintresseatt såsom skyddetav av
folkhälsan, upprätthålla vissa handelsmonopol.

Sammanfattningsvis fann domstolen med hänsyn till uppgifterna i
målet detaljhandelsmonopoletsatt kriterier och urvalsmetoder föreföll
varken diskriminerande eller sådant slag de missgynnadeattav
importerade produkter. Sålunda slog domstolen fast artikel inte37att
utgjorde hinder för sådana nationella bestämmelser statligtettom
detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker och dess funktionssätt som
avsågs i begäran förhandsavgörande.om

EG-domstolen tolkade emellertid de frågor Landskronasom
tingsrätt ställt på det de också avsågsätt deatt nationella bestämmelser

de inteäven direkt reglerade monopolets funktionssätt,som, ändåom
påverkade detta. bestämmelsernaDe skulle enligt domstolen bedömas

artikel 30,mot innehåller förbud kvantitativaettsom mot
importrestriktioner åtgärder medsamt motsvarande verkan.

Vad domstolen därvid prövade tillståndssystemet förvar
partihandlare och tillverkare. Detta utgjorde enligtsystern domstolen ett
hinder för import alkoholdrycker från övriga medlemsstaterav genom

dessa drycker fördyradesatt bl.a. kostnader för mellanhändergenom
och kostnader i samband med betalning de skatter och avgifterav som
fordrades för tillstånd skulle beviljasatt eller hade samband medsom
skyldigheten förfoga lagringsutrymmenatt över på svenskt territorium.
En sådan lagstiftning den svenska stod således i strid med artikelsom
30.

Den svenska lagstiftningen kunde inte rättfärdigas under åberopande
artikel 36, dvs lagstiftningen kunde inte fullt motiverasav hänsynut av

till skyddet for liv och hälsa. Domstolen menade den svenskaatt staten
i detta fall inte hade visat sig det tillståndssystemattvare som
föreskrevs i alkohollagen, särskilt vad avsåg villkoren för
lagringskapacitet de höga skatter och avgiftersamt skulle betalassom

tillståndshavama, stod i proportion till syftet skyddaav folkhälsanatt
eller syftet inte skulleatt kunnat uppnås åtgärdergenom som
begränsade handeln inom gemenskapen i mindre utsträckning.

Således fann domstolen artiklarna 30 ochatt 36 utgjorde hinder för
nationella bestämmelser varigenom importerarätten alkoholdryckeratt

förbehållen aktörer med tillverknings- eller partihandelstillståndvar på
sådana villkor föreskrevs i den svenska lagstiftningen.som

Som anpassning till domen i EG-domstolen i det s.k.en Franzén-
målet har regeringen den oktober24 1997 beslutat sänka avgifternaatt
för tillståndsprövning för tillverknings- och partihandelstillstånd från
25 000 kronor till 2 kronor.000 Samtidigt sänktes tillsynsavgiftema
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ansökanföreskrifterAlkoholinspektionens omommed 30 procent.
ochlagerhållningföreslciiftema kringliksompartihandelstillstånd

dom.EG-domstolensresultatförenklatsocksåhardistribution avsom
idelarvissauppmärksammathartidigareEU-kommissionen, som

haralkoholdrycker,medpartihandelförsvenskadet systemet
Endomen.anledningmedåtgärdernasvenskade avunderrättats om

dendomdomstolens ärmedförknippadnärafråga ärsomannan
direktimporterakring attreglerna rättenutformningennuvarande av

FranzénmåletiutgångenberörtsocksåFinlandalkoholdrycker. avsom
Sverige.annorlunda änsystemnågothärhar ett

teknisk spritförsäljningLagen m.m.avom

föralkoholdrycker,tillverkning ensidanvidanvänds,Alkohol avom
undervisnings-hälsovård,industri,ändamål inomskiftandemycketrad

alkohol ianvändningReglerforskningsverksamhet avetc.och om
tekniskförsäljning1961:181lagenifinns avsammanhang omdessa

finnsövrigtialkoholhanteringenBestämmelsernaLFT.sprit omm.m.
delssålundareglerasalkohollagenalkohollagen. Ihuvudsak iinumera
medhandeldelsalkoholdrycker,ochsprittillverkning av

alkoholdrycker.
lagenibeteckningharLFT sammastyckettredje§Enligt 1 en

§2kap.1enligtförståsspritMedalkohollagen.ibetydelse som
koncentrationalkohol iinnehåller avvätska enalkohollagen somen

varjeförståssprittillverkningMedvolymprocent. av2,25änmer
ellerframställskoncentrationsådanalkohol ivarigenomförfarande, en

heller utgörsprit. Intedock intestarköl ochVin, somutvinns. anses
sprit.tillverkningdrycksådanframställning avav

avsedd attspritsådan ärteknisk spritmedförstås somLFTEnligt
ellervetenskapligt annatmedicinskt,industriellt,tekniskt,föranvändas

eller22.07tulltaxenummertillhänförligochändamål ärlikartat som
22.07Tulltaxenummer1987:1068.tulltaxelagenB.2eller22.08 B.1
gjortsinteetylalkoholdvs.etylalkohol,odenaturerad somomfattar
samtvolymprocent80minstalkoholhaltmedodrickbar, aven

alkoholhalt.denaturerade, oavsettsprit,ochetylalkohol annan
odenatureradhuvudsakieller B.2B.122.08Tulltaxenummer avser

volymprocent.80mindrealkoholhalt änmedetylalkohol en
spritalkoholabsolutkanspritteknisk nämnasexempel påSom
99,5överstigandemetanolhaltochetanol-sammanlagdmed en
frånbiproduktframställdspritcellulosaråspritvolymprocent, enur

påmetanolhaltochetanol-sammanlagdmedochcellulosaindustrin en
9695alkoholhalt påmedspritfinspritvolymprocent samt96 en95 --
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Ävenvolymprocent. andra former teknisk sprit förekommerav
beroende på tillverkningstelcnik och råvaror.

Med alkoholhaltigt förstås enligtpreparat LFT en vara som
innehåller 1,8 viktprocentän etylalkohol och intemer hänförligärsom
till tulltaxenummer 22.03-22.07 eller 22.08 B.1 eller B.2 och inte heller

sådant läkemedelär omfattas läkemedelslagen 1992:859.som av
Som exempel på alkoholhaltiga kan alkoholhaltigpreparat nämnas

lag med frukter, vissa färger, förtunningar och rengöringsmedel,
kosmetiska hygieniska medelpreparat, såsom hårvatten och parfymer,

kylvätska församt värmepumpar. Hit hör också sammansatta
alkoholhaltiga beredningar s.k. koncentrerade extrakt för
framställning drycker. Vidare kanav nämnas växtextrakt,
vitaminpreparat och homeopatiska i den månpreparat de är
alkoholhaltiga och inte är läkemedel.att Som alkoholhaltigaanse som

behandlas ocksåpreparat brännvätskor och bilvårdsmedel, såsom
karburatorsprit och spolarvätska.

Import, försäljning och inköp inom landet teknisk sprit kräverav
normalt tillstånd, medan tillståndskravet för alkoholhaltiga ärpreparat
begränsat till importen. Alkoholhaltiga får dock inte säljaspreparat
inom landet först ha blivitutan att godkända. Beträffande såväl teknisk
sprit alkoholhaltiga vilka intesom preparat, avsedda för förtäring,är
gäller de i princip måsteatt denaturerade, dvs. produkten skall havara
tillsatts något förämne den otjänligatt göra för förtäring.

Tillståndsgivningen och prövning enligt LFT sköts sedan denannan
1 juli 1990 Läkemedelsverket också har tillsynsansvaret.av som
Dessförinnan ombesörjde Socialstyrelsen tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen. Ansvarig myndighet för tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen Alkoholinspektionen.är

Under år 1990 pågick i Regeringskansliet arbete med förslagett till
lagstiftning handel med tekniska alkoholprodukterny vilketom i allt

väsentligt grundade sig på Alkoholhandelsutredningens förslag SOU
1986:35 Handel övervägandenmed teknisk sprit m.m.. i samband
med Sveriges förhandlingar medlemskap iett Europeiska unionenom
medförde emellertid proposition ladesatt fram endast i den del som
avsåg möjligheten kontrollavgifteratt ta ut för täckaatt statens
kostnader för tillsyn enligt lagen 8 § LFT SFS 1991:408,se a prop.-
1990/91:l39, bet. 1990/91 SoU17, rskr. 1990/91:268.

Sedan dess har det gjorts ändringar i LFT i huvudsak redaktionellav
karaktär dels i samband med reglerna i förordningenatt 1963:654 om
försäljning från apotek alkoholhaltiga läkemedel och tekniskav sprit

fördes in i lagen från och med denm.m. 1 oktober 1994 SFS
1994:956, 1993/94:149, bet. l993/94:SoU26, rskr.prop. 1993/94:4l0,
dels i samband med ikraftträdandet alkohollagen den januari1 1995av
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rskr.1994/95:S0U9,bet.1994/95:89,1994:1741,SFS prop.
tillsyftade attlagstiñningsarbete, bl.a.dettaUnder1994/952106. som

export,regler för import,alkohollagstiftningenssvenskadenanpassa
ochEES-avtaletalkoholdrycker tillmedpartihandelochtillverkning

regeringenuttalade ävenatttill EU,anslutning enomSverigessenare
detsåEES-avtaletgrundpåkrävdesinte voreLFTomarbetning avav

framtid. Denna översyninomLFTmedangeläget översyn snarenaven
Tidlagen.språklig översynbehovetminst avmotiverades inte enavav

med EG-arbetetmedsambandidock intefannssådanför översynen
alkohollagstiftningen.anpassningen av

reglernavidatillsåLFT attigjorts omändringarharSenast
borttagitsläkemedel haralkoholhaltiga urapotekfrånförsäljning av

iträddeläkemedelsområdetpåreformmed densamband somilagen
bet.1996/97:27,1996:1158,SFS1997januarikraft den 1 prop.

l996/97:58.rskr.1996/97:SoU5,
ekonomiskadensamverkansorganet motregionalaDet
ledningunderlänStockholmsiSAMEB avbrottsligheten

ochJustitiedepartementenochSocial-tillskrivitharlandshövdingen
hanteringenpraktiskadenochlagstiftningeniproblemradpåtalat en

begärSAMEBsprittekniskförsäljninglagengällerdet m.m.avnär om
olagligfalluppmärksammatmediaibl.a. avanledningmed ettav

dengenomgripande översynteknisk sprit avattförsäljning enav
tekniskhanteringenförgenomförs attalkohollagstiñningen avsvenska

brottslighet.ekonomiskvidutnyttjasskall kunnasprit inte
föråtgärder stoppaattmotioneratharriksdagsmänFlera om

ungdomar.tillvänder sigfrämstalkopulvers.k.försäljningen somav
SOUAlkoholreklambetänkandesittiAlkoholreklamutredningen, som

marknadsföringochförsäljningbehandlade frågan av1998:8 bl.a. om
marknadsföringochförsäljningdär avkonstaterar attalkoläsk,

dennaUtredningen attuppdrag.utanför derasfaller menaralkopulver
lagstiftningenskall överutredning omdenbörfråga sesomtas upp av

teknisk sprit m.m.

Uppdraget

Alkohollagen

delarioch lagen storastark tidspressundertillkomAlkohollagen var
till EU.anslutningSverigesföljdekravdetillanpassning avsomen

alkohollagenshurgenomgångskälfinns göraDet att avennu
1995.januarikraft den 1trädde idesedanfungeratbestämmelser
uppdragmed attutredaresärskildtillkallasbakgrunddennaMot en

ingåruppdragetalkohollagen. Iibestämmelsernaöversyngöra aven
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kartlägga huratt lagstiftningen tillämpas och tillsynen fungerar samt
huruvida erfarenheterna från tillämpningen visar ändringar,att
förtydliganden eller tillägg behövs på särskilda punkter. Utredaren skall
särskilt alkohollagenöver med utgångspunkt från den kritik och dese
synpunkter framförts från EG-domstolen, Alkoholinspektionen,som
Svenska Kommunförbundet, olika kommuner, SHR, Systembolaget AB
och andra och gäller frågor bl.a. kring de lagliga förutsättningamasom
för tillstånd, begreppet alkoholpolitiska olägenheter, de kommunala
alkoholpolitiska rättsliga eventuellstatus,programmens en
partihandelsrätt för kronofogdemyndigheter, kravet på endastatt
anställd personal får anlitas i serveringsrörelse, eventuell åldersgräns
för försäljnings- och Serveringspersonal, Alkoholinspektionens
föreskriftsrätt, frågor berör detaljhandelsbolagets verksamhet,som
olika tillsyns-, statistik- och registerfrågor, eventuella tillsynsavgifter
för folkölstillsynen, ktmskapskrav frågan importrättsamtm.m. om av
alkoholdrycker. Utredaren skall också göra lagensöversynen av

och straffbestämmelser, bl.a. med utgångspunktansvars- från de
överväganden förts fram i promemorian Svartsprit och ungdomarsom
Ds 1997:8, och förutsättningar för återkallelse tillstånd.av

Utredaren bör i arbetet inhämta erfarenheter från Finland och Norge
hur där hanterar motsvarande frågor.om man

Ny lagstiftning för handel med teknisk ochsprit alkoholhaltiga
preparat

Mot bakgrund risken för missbruk och andra olägenheter finns detav
starka skäl för fortsatt reglering teknisk sprit och alkoholhaltigaen av

inom den alkoholpolitiskapreparat lagstiftningens Detram.
huvudsakliga syftet bakom alkohollagen och LFT detsamma,är
nämligen söka förebygga alkoholpolitiskaatt olägenheter formi av
missbruk. Detta kan i viss mån tala för samlad reglering för deanses en
produkter omfattas de båda regelkomplexen. Riskerna försom av
olägenheter till följd tekniska alkoholprodukteratt används förav
konsumtion emellertid iär viss mån annorlunda de risker följerän som
med de produkter skall Ävenkontrolleras alkohollagen. isom genom
övrigt skiljer sig handeln med tekniska alkoholprodukter på flera
punkter från verksamhet innefattar tillverkning eller handel medsom av
alkoholdrycker. Skillnaderna kommer till uttryck bl.a. det igenom
alkohollagen föreskrivna statliga detaljhandelsmonopolet för
spritdxycker, vin och starköl Systembolaget AB och attgenom
tillståndshavare enligt LFT i allmänhet bedriver väsentligten
annorlunda verksamhet tillståndshavareän enligt alkohollagen. Det kan
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behovmedförfortsättningeniskillnaderuteslutas dessa äveninte avatt
denuppbyggnadredaktionellochbegreppsbild ändelvis somen annan

skall i samband med sinUtredaren översynalkohollagen.i avanvänts
hittillsalkoholprodukter liksomtekniskamedhandelnutredaLFT om

stället böribestämmelsernaellerlagsärskildbör regleras i omen
alkohollagen.arbetas iin

meddelvisdefinierasalkoholhaltigaochTeknisk preparatsprit
upphördeTulltaxelagen1987:1068. atttulltaxelagenutgångspunkt i

pålagstiftningEU-anpassaddå1995januarigälla den l nyen
olikaindelaslagstiftningenkraft. denIträdde itullornrådet nya

rådetsenligtnomenklaturenkombinerades.k.denprodukter enligt
ochtulltaxe-juli 1987den 232658/87EEGförordning omavnr

Äventulltaxan.ochstatistiknomenldaturen omgemensammaom
vadsak fråniskiljer sig nämnvärtsådan inteindelningen somsom

behovetförhållande påredan dettatulltaxan, visariföreskrevs av en
tekniskalagstiftningenomarbetningochöversyn omavenav

lagstiftningochBehovetalkoholprodukter. översyn av en nyav en
hänseenderedaktionellt äriLFTredanhärutöver ävenmotiveras attav

osystematiserad.föråldrad och
medföraocksåfallvissa attkan itulltaxantillHänvisningen

missbruksrisk intelågexempelvistillmed hänsynprodukter, ensom
ochtillstånds-träffaslikvälkontroll,särskildborde underkastas av

tillsynskraven i LFT.
inuvarandedetframförts systemetocksådetharolika håll attFrån

finnsopraktiskt. Detalkoholpreparatallehanda ärkontrollmedLFT av
rengöringsmedelfotokemikalier, samtläcker,ochfärgert.ex.

någoninnebärsammansättning intesingrundpålimprodukter avsom
kontrollrationelltnaturligtvis inte utövaattmissbruksrisk. Det är av

förriskinnebärintealkoholinnehållerpreparat sommensom
sådanautredabakgrunddennaskallmissbruk. Utredaren mot om

pånuvarande kravlagensfrånundantaskunnahelt bordeprodukter inte
tillmöjlighetinföraskandetellergodkännandetillstånd eller om

kunnaocksåskulleHärigenomkrav.dessaundantag från resurser
bedömsprodukterför detillsynochtillståndsprövningfrigöras för som

missbrukshänseende.risk iutgöra störreen
används i LFT.definitionerdeskall ocksåUtredaren över somse

demåndeniindelningssystemet,hänvisningarna iUppenbart är att
kombineradegälla denskallbehållas,skallhuvudöver taget
tulltaxelagen.upphävdaför denställetinomenklaturen numera

förändringarytterligareocksåemellertidskallUtredaren överväga om
materielladeförenklasyfteiindelningssystemetkan i attgöras
flerauppmärksammaskan här attbestämmelserna. Det av

bådatill deförhållandelika igällerLFTbestämmelserna i
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huvudgrupperna produkter inteoch vinster minst i redaktionelltattav
hänseende torde kunna uppnås samlad reglering.genom en mer

Det bakomliggande syftet begränsningarnamed handeln medav
teknisk sprit förhindra förär spriten används förtäring.att att Av 5 § l

LFT framgår handeln med alkoholhaltigaatt i principmom. ärpreparat
fri. Tillstånd krävs endast för införsel. Av 3 § LFT följer emellertid
också alkoholhaltiga inteatt avsedda för förtäringpreparat ärsom
normalt inte får föras ellerin säljas i landet först hautan att
denaturerats på det Läkemedelsverket förslqivitsätt eller godkänt.
Bestämmelsen innebär praktikeni försäljning visstatt ett preparatav
inte möjlig föregåendeär prövning och godkännandeutan av
Läkemedelsverket. Utredaren skall allmänt dennaövervägamer
ordning i enlighet med vad också detsagts övervägasom ovan men om
bör införas möjlighet kunna återkalla godkännandeatt ett etten av
alkoholhaltigt det visar sig blir föremål förpreparat att preparatetom
missbruk. Utredaren skall det skulleäven överväga om vara
ändamålsenligt förena godkännande med vissaatt ett
försäljningsbegränsningar, viss produkt får säljas endast tillt.ex. att en

begränsad krets köpare såsom sjukhus eller vissa industrier elleren av
produkten får säljas endast disk.att I samband härmed skallöver

utredaren också belysa behovet försäljningsbegränsningar förav nya
alkopulver och liknande.typer preparatav som

Ett företagantal i Sverige bedriver återvinning teknisk sprit.av
Denna rening har tidigare skett med stöd tillstånd till innehavav av
destillationsapparat enligt 18 § i den upphävda lagennumera
1977:292 tillverkning drycker, m.m.LTD. Tillståndenom av
lämnades då Socialstyrelsen tillsynsmyndighet både enligt LTD ochvar
LFT. Som framgått Läkemedelsverket tillsynsmyndighet enligtär LFT
sedan den juli Alkoholinspektionen1 1990. centralär
förvaltningsmyndighet efterlevnaden alkohollagen, fr.o.m.över av som
den l januari 1995 bl.a. LTD. sammanhangetI måste ocksåersatt
beaktas alkohollagen inte innehåller några bestämmelseratt om
särskilda tillstånd för innehav destillationsapparater. gällerDäremotav
från och med den novemberl 1996 tillverkningatt av
destillationsapparater lagligen kan endast efter beställning frånäga rum
någon har tillverkningstillstånd för sprit eller spritdrycker.som
Dessutom godtas överlåtelse från någon harapparatav som
tillverkningstillstånd för sådana till har motsvarandevaror annan som
tillstånd. I övrigt krävs tillstånd för tillverkning ellerspritav
spritdrycker för innehavet inte skallatt olovligt,attvara anse som
såvida inte Alkoholinspektionen har medgivit undantag från
tillståndskravet. Sådant medgivande kunna tillämpas bla.är avsett att
för de företag bedriver återvinning teknisk sprit,som av se prop.
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Alkoholinspektionen1996/97:6.rskr.1996/97:SoU3,1995/96:205, bet.
fall.sådant för vissa1996 undantagoktoberbeslut den 18medgav i

ikonstruktionengällandehåll gjortsolikahar frånDet att
tillverkningdet inte frågamedför äralkohollagen och LFT att avom

sprittekniskanvändsprit. Reningredanutgångsråvaransprit är avom
betecknaredanutgångsråvaran är attförekommatorde inte änannat om

därmed inteskulleSådan reningmening.alkohollagensispritsom
tillverkningstillståndkrävahelleroch intesprittillverkningutgöra av

påverkashellerskulle inteFörhållandetalkohollagen.enligt kap. l §2
Detdestillationsapparat.använderoftavid reningenatt enav man

skallUtredarendenna fråga.reglerabehovuppenbartföreligger attett
reningbestämmelsernahuranförda analyseradetbakgrund ommot av
tydligändamålsenlig ochkunnaskullespritteknisk ges enav

lagteknisk utfornming.
materiellademedsambandfinns i översynenDet av

huruvidautredaskälområdetpåbestämmelserna attäven
tillstånds-centralskallfortsättningsvisLäkemedelsverket även vara

elleralkoholproduktertekniskahandeln medförtillsynsmyndighetoch
FörAlkoholinspektionen.till ettförasuppgifter bördessa överom

tillståndsgivningförhållandetdetminstöverförande talar intesådant att
påliggerredan idagsprittillverkningavseendetillsynoch av

skullekontrollfrågomaalkoholpolitiskadeochAlkoholinspektionen att
Enuppsplittradeoch intemyndighetcentralvidbli samlade nu.somen

kemisk-tekniskasåväl dendockförutsättersådan ordning att
harområdeterfarenhet påallmännadenkompetens sommersom
hostillochförasLäkemedelsverket kan över tashosbyggts varaupp

iStatskontoretgivitregeringenSamtidigt harAlkoholinspektionen.
och dåmyndighetersregionalaochcentralavissauppdrag kartläggaatt

ochalkohol-uppgifter påochLäkemedelsverketsbl.a. även ansvar
principielltlämnaskall ocksåStatskontoret ettnarkotikaområdet.

har iUtredarenområdet.påmyndighetsstrukturförslag till nyen
dessadiskuteraStatskontoret ävenmedsamråd närmareuppdrag iatt

ekonomiskadebelysaskall ocksåUtredarenfrågor.organisatoriska
organisatorisk förändring.eventuellkonsekvenserna av en

förutsättningarvilkabestämmelser i LFTvidaresaknasDet somom
har iskall beviljas. Dettillståndenolikadeuppfyllda förskall attvara

överensstämmelseuppgift itillstândsmyndighetenshand varit attförsta
ordningsådantillstånd. ärför Enkriteriernautformasyftemed lagens

rättssäkerhetssynpunkt.bl.a.otillfredsställandedjuptnaturligtvis ur
myndigheten.tillämpandeför densvårigheteronödigaskaparDen även

förkriterierutformaocksådärföringåruppdraget attI
frågaskall gälla ivadförochtillståndsprövningen även omsom
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Ävenadministrativa meddeladeingripanden dettillstånd.mot
straffrättsliga skall utredas.på områdetansvaret

Utredaren skall regleringensbelysaockså förhållande till de
förpliktelser följer anslutningSveriges till förhållandetEU ochsom av
till de skatterättsliga författningarna på området, bl.a. lagen
1994:1564 alkoholskatt. Behovet följdändringar iom av annan
lagstiftning skall också uppmärksammas.

Övrigt

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter, organisationer,
statliga kommittér och utredare arbetsgrupper inomsamt
Regeringskansliet utreder eller på arbetar med frågorsättannatsom

anknyter till denna utredning.som
Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisaprövaatt att
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisasamt att
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa uppdraget till regeringen den 30 junisenast
1999.
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Bilaga 2

Kommittedirektiv 1998:52Dir.

vissaförUtredningentillTilläggsdirektiv översyn av
bestämmelsernaalkohollagenibestämmelser samt av

1998:02Steknisk spritförsäljning m.m.avom

1998.den juniregeringssammanträde 25Beslut vid

Bakgrund

förchefenbemyndigade regeringen1998beslut den 12Genom mars
utredare försärskildtillkalla överSocialdepartementet attatt seen

1961:181lagen1994:1738 ialkohollagenbestämmelser ivissa samt
tillförslagoch utarbetateknisk spritförsäljning att nym.m.avom

alkoholhaltigaochteknisk spritmed preparathandelnlagstiftning för
30 junidenredovisasskulleUtredningsuppdragetdir. 19. senast1998:

1999.
påtillämpaslagstiftningenhurkartlägga delsuppdraget ingårI att

delsutredningsuppdraget,omfattasde områden omavsom
förtydligandenändringar,visartillämpningenerfarenheterna från att

särskilda punkter.eller behövs påtillägg

tilläggsuppdragetSammanfattning av

utredarenskalldirektiv,redan givnaframgårUtöver vad avsom
kl. 05.00.tillserveringstidemadeutvärdera effekterna senaav

alkoholkonsumtioneneffekterna påomfattaskall bl.a.Utvärderingen
våld.bland förekomstenungdom samt av

distansförsäljningutreda fråganvidareUtredaren skall avom
den ioch hurländer skall tillåtasandrafrånalkoholdrycker till Sverige
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Ävenså fall fråganskall hanteras. gåvoförsändelserhurom av
alkoholdrycker skallfrån länder hanteras eventuellt beskattasandra och
ingår i uppdraget. del uppdraget liksomDenna uppdraget överattav se
reglerna kringoch villkoren den yrkesmässiga importenom av
alkoholdrycker skall utredaren redovisa till möjligt,regeringen snarast
dock decemberden 1998. utredningen ha31 I övrigt skallsenast
slutfört sitt arbete den december31 1999.senast

Uppdraget

I målet C-185/95, åklagaren Harry Franzén, prövade EG-mot
domstolen bestämmelserna detaljhandelsmonopolet och dessom
funktionssätt artikel EG-fördraget,37 i reglerar anpassningenmot som

statliga handelsmonopol. Sammanfattningsvis fann domstolen attav
detaljhandelsmonopolets ochkriterier urvalsmetoder varken var
diskriminerande eller sådant slag de missgynnade importeradeattav
produkter. Domstolen slog därför fast statligtatt ett
detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker utformat och såsomanpassat
det svenska Systembolaget inte stred artikel EG-fördraget.37 i Förmot
svenskt vidkommande EG-domstolens beslut mycket viktigtvar ur
folkhälsoperspektiv. Lagstiftningen på alkoholområdet skall syfta till

begränsa alkoholens tillgänglighet skydda ungdomen. Detatt samt att
därför viktigt hitta det gäller gåvoförsändelser ochär näratt ett system,

kommersiella försändelser alkoholdrycker från bl.a. andra EU-av
länder till Sverige, hänsyn också till dessa alkoholpolitiskatarsom
aspekter, inte minst ålderskontroll och tillgänglighet. Frågan om
distansförsäljning alkoholdrycker till frånSverige andra länder skallav
tillåtas och hur den fall skall hanterasi så måste därför utredas vidare.
Utredningen skall därför med förtur utreda och hurom
distansförsäljningen alkoholdrycker kan inordnas i det svenskaav
regelsystemet utifrån också alkoholpolitiska aspekter.

Även det gäller gåvoförsändelser alkoholdrycker så måstenär av
införseln regleras på sådant eventuell skattefrihet försättett att en
gåvoförsändelser inte missbrukas. sända paket alkoholinnehållAtt med
får inte förutnyttjas postorderförsäljning eller undermarknadsföring
täckmantel gåva. Därför måste denna fråga med förtur utredasävenav
ytterligare. inte bakgrundDetta minst EG-kommissionen, imot attav

formell underrättelse daterad den maj riktat5 1998, kritik detmot atten
svenska regelsystemet inte möjliggör alkoholdrycker kan sändasatt

gåva från EU-land till i Sverige. Denett annat mottagaresom en
formella underrättelsen från EG-kommissionen innehåller också lqitik
bl.a. har serveringstillstånd hamåstemot att restauranger ävensom
partihandelstillstånd för kunna importera alkoholdrycker för denatt
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alkohollageni yrkesmässig importverksamheten. Reglerna avomegna
emellertid redan de direktiven.alkoholdrycker ursprungligaomfattas av

deldock dennaformella underrättelsenDen gör att även av
behandlas med förtur.utredningsuppdraget måste

alkohollag1994/95:SoU9 Förslag tillbetänkandeSocialutskottetsI
tillstyrktegällande alkohollagriksdageni samband med antogatt

gäller frågandetförslagen i propositionen. Närutskottet allt väsentligti
effekternadock utskottetserveringstillstånd till kl. 05.00 ansåg attom

utvärderas.fram till kl. 05.00 börserveringstillståndendeav sena
uppdrag utvärderaför sittskall därför inomUtredningen ramen

bör bl.a.Utvärderingenserveringstillstånden.effekterna deav sena
bland ungdomalkoholkonsumtionenomfatta effekterna på samt

förekomsten våld.av
lämna, redovisaför förslag den väljerskall deUtredningen attäven,

offentlig förvaltning.för berördeffekternade ekonomiska

uppdragetRedovisning av

uppdragetskall slutredovisautsträcks. UtredarenTiden för utredningen
uppdragetdelardecember 1999. Detill den 31regeringen senast av

försändelser tillkommersiellagåvoförsändelser ochhandlarsom om
skallalkoholdryckeryrkesmässig importenskilda frågansamt avom
denmöjligtdock till regeringenredovisas senastsnarast men

december31 1998.
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Bilaga 3

DOMDOMSTOLENS

19979oktoberden 23

Monopol förEG-fördragetoch i"Artiklarna 3730 -
alkoholdrycker"detaljhandel med

mål C-189/95,I

LandskronafrånEG-fördraget,artikel i177enligtbegäranangående en
förhandsavgörande imeddeladomstolen skallSverige, etttingsrätt att

brottmåletanhängigadomstolendet nationella motvid den

FranzénHarry

EG-fördraget,och 37 iartiklarna 30tolkningenangående av

meddelar
DOMSTOLEN

avdelnings-Iglesias,Rodriguezordföranden G.C.sammansatt av
WatheletochRagnemalm M. samtGulmann, H.ordförandena C.

J .L.Almeida, P.J.G. Kapteyn,deMoitinhoJ.C.domarna Mancini,G.F.
JannHirsch, P.referent,Puissochet G.Edward, J-.P.D.A.O.Murray,

och Sevön,L.

Elmer,generaladvokat: M.B.

Holstein,justitiesekreteraren H.biträdandejustitiesekreterare: von

inkommit från:haryttrandenskriftligamed beaktande de somav

LindströmLöfqvist,advokaterna Per LennartFranzén,Harry0 genom
Stockholm,och Carl Michael Quitzow,von
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Sveriges regering, rättschefen Nordling,Lotty0 genom
Utrikesdepartementet, egenskapi ombud,av
Frankrikes Catherineregering, de sous-directeur,Salins,0 genom
utrikesministeriets rättsavdelning, och Belorgey, chargéJean-Marc
de mission, bådaministerium, i egenskap ombud,samma av
Finlands lagstiftningsrådetregering, Paasivirta, utrikes-Esa0 genom
ministeriet, i egenskap ombud,av
Norges regering, advokaten Didrik Tønseth, utrikes-0 genom
ministeriet, egenskapi ombud,av
Europeiska gemenskapernas kommission, juridiske0 genom
chefsrådgivaren Richard Wainwright och Jean-Francis Pasquier,
nationell tjänsteman med förordnande vid bådarättstjänsten, i
egenskap ombud,av

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter muntliga yttranden har avgivits vid densammanträdetatt
19 november företrädd1996 Harry Franzén, Löfqvist,Perav: av
Lennart Lindström och Carl Michael Quitzow, Sveriges regering,von
företrädd Lotty Nordling och departementsrâdet Erik Brattgård,av
Utrikesdepartementets handelsavdelning, i egenskap ombud,av
Finlands företräddregering, ambassadören Holger Rotkirch,av
avdelningschef för utrikesministeriets rättsavdelning, lagstiftningsråden
Esa Paasivirta och Tuula samtliga i egenskapPynnä, ombud, Norgesav
regering, företrädd Didrik Tønseth, och kommissionen, företräddav av
Knut Simonsson, rättstjänsten, i egenskap ombud, biträdd Jean-av av
Francis Pasquier,

och efter den ha hört generaladvokatens4 1997 förslag tillatt mars
avgörande,

följ ande
Dom

Landskrona tingsrätt har begäran förhandsavgörandegenom om av
den 14 juni 1995, inkom till domstolen den 16 juni år, isom samma
enlighet med artikel EG-fördraget177 i ställt frågortre om
tolkningen artiklarna och30 i detta fördrag.37av

Frågorna har uppkommit anledningmed Franzén harHarryattav
åtalats för brott alkohollagen 1994:1738 den 16 decembermot av
1994.



Bilaga 3 227SOU 1998:156

Alkohollagen

regleraskraft denträdde i 1995,1 januariI alkohollagen, som
tillsyftaralkoholdryckerhandel med i Sverige. Dentillverkning och

desärskiltsådanabegränsa konsumtionen mestatt av varor,
förskadeverkningarminska de negativaalkoholstarka, för att

alkoholdrycker.bruketfolkhälsan följer avavsom

dryckeralkoholdrycker sådanamedförståsEnligt denna lag4. som
drycker delasalkohol.volymprocent Dessainnehåller 2,25änmer

framställd jäsningalkoholdryckin i vin en är avgenomsom
innehåller högst 22bär ochfrukt ellerdruvor, somannan

dryckodestilleradalkohol, öl en jäst, ärvolymprocent som
ochhuvudsakligt extraktgivandemed maltframställd ämnesom

starkölvolymprocent,inteöverstiger 2,25 3,5alkoholhalt menvars
framställd med maltodestillerad drycken jäst, är somsom

3,5och innehållerextraktgivande änhuvudsakligt ämne mersom
alkoholdryckerspritdryckeralkohol ochvolymprocent som

öl eller starköl.och inte vin,innehåller sprit ärsom

framställasalkoholdrycker intealkohollagen fårEnligt utank
. ochspritdrycker, vinpartihandel medtillverkningstillstånd, och

partihandelstillstånd. Denden harbedrivasstarköl endast somav
haemellertid enligt lagenskalltillverkningstillståndhar ansessom

motsvarandepartihandelstillstånd i fråga varor.om

endast dentillfår föras in Sverigeoch starkölSpritdrycker, vin av
partihandelstillstånd för sådanatillverknings- ellerhar varor.som

grundvalAlkoholinspektionen påTillstånd meddelas enavav
framgårfogas de handlingarskallansökan, till vilken avsom

framgår iföreskrifternaföreskrifter. AvAlkoholinspektionens att
utredningbevisning ochsökande skall denutländskafråga om
hemlandserhålla från sittrimligen bör kunnabeaktas sökandensom

myndigheter.

ansökningsavgift,fasttillstånd skall betalaansökerDen ensom om
tillmålet uppgickomständigheterna itidpunkten förvilken vid
bestritts,uppgift harFranzén, inteEnligt25 000 SKR. Harry vars

avslås.avgiften ansökanåterbetalas inte om

diskriminerandeobjektiv och ickeskallAlkoholinspektionenO göra en. ochpersonligabeakta sökandensoch därvidbedömning ansökanav
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ekonomiska förhållanden de omständigheter övrigti ärsamt som av
betydelse för tillståndet, såsom branschkunskap,sökanden haratt

regler alkoholhandelsområdetsärskilt kunskap de gäller påsomom
förutsättningari Sverige, sökandens bestämmelsernafölja isamt att

rådets den allmännadirektiv 92/ 12/EEG februari25 1992av om
för punktskattepliktiga ochregler innehav, flyttning ochvaror om

EGT l. Alkoholinspektionenövervakning sådana L76,varor s.av
skall vid sökandens laglydnad benägenhetlägga vikt ochäven stor

fullgöra skyldigheter det allmänna; bland skallsinaatt mot annat
sökanden ha ordnad ekonomi och bör tidigare straffad.inte vara

10.Sökanden skall han har tillfredsställandevisa att
Alkoholinspektionen enskiltlagringsmöjligheter. bedömer varjei

fall vilka lagringsmöjligheter erforderliga utgångspunktmedärsom
utformningen och inriktningen sökandens verksamhet. ställsi Detav

lagringsmöjligheter för deninte några krav på i Sverige som
köparelevererar direkt till inom landet.varorna

11.Sökanden ställaskall också, enligt ovannämnda direktiv 92/ 12,
säkerhet, exempelvis i form bankgaranti, för punktskatter somav en
han kan betalningsskyldig för i egenskap upplagshavarevara av
eller varumottagare.

beviljas årlig12.Avs1utningsvis skall den tillstånd betalasom en
förtillsynsavgift, storlek beslutas Vid tidpunktenregeringen.vars av

omständigheterna målet varierade grundavgiften från 000 tilli 10
alltefteralltefter vilka drycker323 750 SKR, avsågs samtsom

tillverkad eller försåld kvantitet.

frågorsvenska har i domstolens skriftliga13.Den regeringen påsvar
förtydligandet alkohollagen innehåller krav pågjort inte något attatt

sökanden skall bosatt vilket också uttryckligeni Sverige,vara
framgår oktober bekräftadebeslut den 1995. Regeringen5ettav av
detta vid sammanträdet.

l4.Enligt uppgift i målet hade tillverknings- eller partihandels-223
tillstånd beviljats fram till den oktober 1996.7

15.1 alkohollagen för starkölföreskrivs det detaljhandel med vin,att
och spritdrycker finnas särskilt bildatskall för ändamåletett
aktiebolag bolag SystembolagetDettaäger.staten ärsom
Aktiebolag nedan kallat Systembolaget, vilket svenskaär ett av

helägt aktiebolag.staten
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driftverksamhetSystembolagets och samtl6.Bestämmelser omom
avtal mellan ochbolagetiåterfinns staten.kontroll bolaget ettav

alkohollagenspritdrycker får enligtstarköl ochvin,l7.Servering av
meddelats.serveringstillstånd harendast ske om

säljaendastpartihandelstillstånd fårellertillverknings-harl8.Den som
detaljhandelbedrivabolagtill detalkoholdrycker utsetts attsom

ti11verknings-,innehavaretill andraochmed sådana avvaror
fårDetaljhandelsbolagetserveringstillstånd.ellerpartihandels-
tillförsäljningbedrivapartihandelstillstånd föransöka attsjälvt om

serveringstillstånd.dem harsom

oaktsamhetelleruppsåtligenstraffansvarmedförenat attl9.Det är av
tillstånd.alkoholdryckersälja utan

med vissa1978:763lagenförbjudet enligtdet20.Avslutningsvis är
företaalkoholdryckermarknadsföring attbestämmelser avom

ellerpåträngandemarknadsföringsåtgärd ärreklam- eller somannan
Kommersiellaalkohol.bruktilluppsökande eller avuppmanar

användas.tidskrifter får inteochtidningarTV,radio,iannonser
finnsalkoholdryckermarknadsföringförbudgenerelltNågot mot av

skriftertillåten i dealkoholdryckerMarknadsföring ärdock inte. av
Systembolagetssärskilt iförsäljningsställena,påtillhandahållssom

tillståndomfattastransportmedel attdeoch påbutiker, avsom
alkoholdryckerlagenförbjuderhelleralkohol. attInteservera

ioch spritvinartiklarexempelvis itidningsartildar,iomnämns om
tidskrifter.ellerdagspress

verksamhetSystembolagetsBestämmelserna om

trädde ivilketsvenskaochSystembolagetmellan staten,avtalet21.1
skallbolagdettablandföreskrivs1995,kraft den januari annat att1

så,verksamhetsinutöva

skadeverkningarmedicinskaochsocialasamhälleliga,att av0
förebyggs,månmöjligasteialkoholkonsumtion

kvalitet,produktensbedömningprodukturval påbasera sitt aven0
kundemasprodukten,skadeverkningarförsärskilda risker av

hänsyn,etiskaaffärsmässigaandraochefterfrågan samt
bolagettillskälenleverantörvarje attunderrättaskriftligen om
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avvisat eller avfört produkt sortimentet upplysasamten ur om
till överprövning,rätten

vidta opartiska åtgärder för marknadsföring och0
produktinformation, vilka oberoende produkternasär av
ursprungsland,
verka för produkter blir kända för kundernaatt med0 nya
beaktande i alkohollagen angivna begränsningar,av

handelsmarginalsin eftersätta objektiva kriterier gäller lika0 som
för inhemska och importerade produkter,
bedriva verksamheten rationellt, kunderna god service och vid0 ge
prissättningen säkerställa bolaget får täckning för sinaatt
kostnader och får skälig avkastning på sitt kapitalatt staten samt
undvika onödig fördyringen av varorna,
besluta etablera eller lägga försäljningsställenatt utifrån0 om ner
Företagsekonomiska, servicemässiga och alkoholpolitiska över-
väganden, allt medan kommunvarje framställninggörsom om
det skall få försäljningsställe, och ombesörja försäljningenett att
i där systembutik saknas kan ske försändningort pågenom
rekvisition, varvid Systembolaget skall betala
försändningskostnaden,
besluta tider för öppethållande enligt de riktlinjer0 om som
beslutas riksdagen.av

22.Av handlingarna i målet framgår Systembolaget förfogaratt över
butiker,384 vilka utspridda helaär Sverige. Därtill kanöver

Systembolagets produkter beställas och levereras på omkring 550
utlämningsställen på landsbygden t.ex. livsmedelsaffärer, kiosker,
bensinstationer via busslinjer56 och lantbrevbärarlinjer.45samt

23.Enligt företagets interna föreskrifter indelas de drycker säljssom av
Systembolaget 2 454 produkter oktoberi 1995 i så kallade
sortiment. Det så kallade grundsortimentet omfattar drycker i låg-
och mellanprisläge, vilka tillgängliga åretär på allarunt
försäljningsställen 1 288 produkter i oktober 1995. Det så kallade
tillfälliga sortimentet omfattar drycker med begränsad tillgänglighet,
ofta under endast del året, såsom årgångsviner ochen av
säsongsdrycker 930 produkter oktoberi 1995. detI så kallade
testsortimentet ingår offererade produkter säljs på försök, isom
vissa butiker, för eventuellt kunna komma ingåatt iatt
grundsortimentet 236 produkter i oktober 1995. så kalladeDet
beställningssortimentet omfattar produkter Systembolaget intesom
har i lager kan erhållas på beställning. Systembolaget harmen som
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ochbegärankundensdryckerimportservice pådessutom aven
privatimport.bekostnad kalladså

förekommer iförstai de sortimenteningår24.De drycker tre ensom
listaår. Dennautkommer flera gångerallmän prislista, persom
allatillgå påochsystembutikerallafinns hämta i attatt

på den.också möjligtutlämningsställen. Det är att prenumerera
påsärskild lista,förekommer iBeställningsproduktema somen

produkterSystembolagetsbutikerna.erhållas iförfrågan kan nya
utformademonopoleti densystematisktpresenteras av

Nyhets-månaden.igångutkommernyhetsbroschyr ensom
allatillgå påochalla butikerhämta ifinnsbroschyren, attattsom

ochtillriktar sigförsäljningsställen, restaurangerprenumeranter
medsysslarsärskiltTV-joumalisterochradio-tillsamt sompress-,

också iprodukterna visasDespritrecensioner.vin- och nya
butiker.monopoletsoch iskyltfönster montrar

uppdaterasproduktplan,årligutarbetar25.Systemb0laget varsomen
medsamtliga leverantörererbjuderBolagetmånad.tredje

offert.medinkommapartihandelstillståndellertillverknings- att
första gångSystembolagetsektion inombedömsOffertema enenav

kriterier, såsomoch affärsmässigaekonomiskautifrån varans
ochodlingsornrådeterfarenhetertidigareochprisvärdhet av

utvaldablindsmakprovning. DeDärefter skerprodukttypen. en
tillfälligadeteller igrundsortimentetinförs iprodukterna

Övriga leverantörenansökankan påproduktersortimentet. av
ytterligarevalts efterhaefterinföras testsortimentet,i utatt en

Produkternakonsumentpanel.genomförtssmakprovning av ensom
inteförsäljningengrundsortimentetinte ibehålls principi om

marknadsandelar.ochförutbestämda kvantiteteruppnår vissa

tidenunderSystembolagetframgårmåleti26.Av handlingarna att
alkoholdryckermiljoner litersålde 185,2september 1995januari -

frånoch 41,8härrörde från Sverige procentvarav 45,2 procent
1996septemberunder tiden januariochmedlemsstaterövriga -

45,1alkoholdrycker varavliter procentmiljonersålde 176,9
medlemsstater.från övrigaoch 40,6härrörde från Sverige procent
Systembolagetmånaderna år 1996förstaUnder de åtta mottog
gemenskapenshärrörde från711offerter, 1012 576 varav

övrigafrånoch 10 484från Sverigemedlemsstater 227
bedömning,föremål förblev 417medlemsstater. dessa 7Av varav

frånoch 176från 6149 Sverigefrån gemenskapen6 härrörde325
till 908,uppgickofferterAntaletmedlemsstater.övriga antagna
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från Sverige och från704 härrörde från gemenskapen 85 619varav
övriga medlemsstater.

måletUppgifter ide faktiska omständigheterna ochom om
förfarandet vid domstolenden nationella

27.Harry Franzén åtalad vid Landskrona tingsrätt bland förär annat att
den januari uppsåtligen och tillstånd ha sålt hanl 1995 vinutan som
köpt på frånSystembolaget eller importerat Danmark.

28.Han har i gällande han kan dömas tilltingsrätten gjort inteatt
eftersom alkohollagen strid med ochstår i artiklarna 30 37 iansvar,

fördraget.

det förelåg tvivel29.Då Landskrona tingsrätt ansåg att om
bedömningen beslutade den förklaradenna argumentation, attav

ställa följande tolkningsfrågor tillmålet vilande och EG-att
domstolen:

Är förenligtlagstadgat monopol sådant Systembolaget"l. ett som
med artikel Romfördraget30 i

monopol sådant SystembolagetStrider lagstadgatett motsom
artikel fallet, monopoleti Romfördraget och, så skall37 ärom
upphöra möjligeller anpassningär en

Systembolaget stridaOm monopol sådant skulleett som anses
artikel föreligger då anpassningsperiod eller skulle37, någonmot

bolaget ha upplösts eller anpassning ha skett den januarilper
1995"

två frågornaDe första

besked30.Den nationella domstolen begär sina två första frågorgenom
huruvida artiklarna och fördraget hinder för sådana30 37 i utgörom

nationella bestämmelser utforrrmingen statligtettom av
detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker begärani omsom avses
förhandsavgörande.

3l.Även dessa frågor föranleder domstolen undersöka deattom
rättsregler tillämpliga på det monopol aktuellt i måletär ärsom som
vid den nationella domstolen, de fråganinte huruvida derör om
myndigheter föransvariga monopolets verksamhet iärsom
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blandinnebärhandlar påeventuellt attkonkreta fall sättett som
medlemsstater diskrimineras.övrifrånandra leverantörer ga

fördragetiochgällande artiklarna 30 37Franzén har gjort32.Hany att
hindrardetta slag. Enligt honombestämmelserhinder förutgör av

fördetdetaljhandelsmonopolutformningen ett somsomav
flera importenSverige påiföreligger sättnärvarande av

Systembolagetförmöjligtoch det atttill Sverigealkoholdrycker gör
dettahar iprodukter.inhemska Hanförsäljningen avgynna

produceras ialkoholdryckerdegällandeavseende gjort att som
förutsättningundersälj i Sverigeendast kanmedlemsstaterövriga as

ellertillverlcnings-inneharnågonde importerasatt somav
utväljs pådeunder förutsättningpartihandelstillstånd och att

bestämskriteriergodtyckligaochrestriktivagrundval avsomav
säljaskandrycker endastdessatillagtharSystembolaget. Han att

kande inteförsäljning ochnätverk förbegränsat attettgenom
FranzénSystembolaget. Harrymarknadsföras någon änannanav

påtillämpligabestämmelserde ärhävdathar attäven som
densäljformer iförbjuder vissaellerbegränsarmonopolet inte

förenadedenovember 1993 iden 24domenimening avavsessom
1993,Mithouard Rec.Keck ochC-268/9l,ochC-267/91målen s.

kommissionenC-391/92,målijuni 1995den 29I-6097, och av
dedärförI-l621, bland rörGrekland, REG 1995, attannatmot s.

helstför någoninteföretagverksamheten i är utsattett somsom
företag.konkurrensutsattaverksamhet iskillnad fråntillkonkurrens,

norska regeringenoch densvenskadenfinska,franska, den33.Den
artikel ieller 37artikelvarken 30kommissionen attsamt anser

denbestämmelsernationellasådanahinder förfördraget utgör som
gällandegjortför det förstaharangivit.domstolen Dehänskjutande

avskaffas,detaljhandelsmonopolfordrar utanartikel inte37 attatt
produkter intesådantpåde hanteras sättendast attettatt

eller leverantörernaspåavseendemedsärbehandlas ursprung
aktuellt imonopoldetuppfyllerdem ärnationalitet. Enligt som

detförvillkor.dessa Dedomstolennationellamålet vid den anser
monopol intetillämpliga dettapåbestämmelserandra de äratt som

gemenskapen.handelnhindrar inomindirektdirekt eller
slagdettabestämmelserförbjuderellerEnligt dem begränsar av
ochinhemskamedhandelnpåverkarochvissa säljformer

produkter påimporterade sätt.samma

förhandsavgörande ochtill begäranskälenframgår34.Som avomav
nationelladendomstolentillingivitsde yttranden rörsom
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domstolens frågor nationellainte endast de bestämmelserna om
monopolet och dess funktionssätt, på allmäntävenutan ett sättmer
de bestämmelser de inte reglerar monopoletsävensom, om
funktionssätt, ändå har direkt inverkan på detta, falletsåsom ären
med bestämmelserna tillverknings- och partihandelstillstånd.om

35.Med hänsyn till EG-domstolens skallpraxis bestämmelserna om
monopolet och dess funktionssätt undersökas bakgrundmot av
fördragets artikel 37, den specialbestämmelseär ärsom som
tillämplig på statligt handelsmonopols utövande sinett ensamrättav
dom den 17 februari 1976 mål 91/75,i Miritz, Rec. 1976, 217,av s.
punkt den 20 februari i mål 120/78,1979 Rewe-Zentral, kalladav
Cassis de Dijon, 1979, punktRec. 649, och den 13s. marsav

91/78,1979 i mål Hansen, Rec. 1979, 935, punkterna och 10.9s.

36.Den inverkan andra nationella bestämmelser, vilka inte rörsom
monopolets funktionssätt de påverkar detta, har på handelnäven om
inom gemenskapen skall däremot undersökas bakgrundmot av
artikel fördraget30 i se detta hänseendei domarna dei
ovannämnda målen Miritz, punkt och Cassis de Dijon, punkt

dom den i mål 86/78,13 1979 Peureux, Rec. 1979,samt av mars s.
897, punkt 35. -

Bestämmelserna monopolet och dess funktionssättom

37.Det framgår såväl lydelsen artikel 37 dess placering iav av som av
fördraget syftet med artikeln den grundläggande regelnatt är att om
fri rörlighet för inom den marknaden skallvaror gemensamma
iakttas, i synnerhet kvantitativa restriktioner och åtgärderattgenom
med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna avskaffas, för att

därigenom skall kunna upprätthålla normala konkurrensvillkorman
mellan medlemsstaternas ekonomier falli någonatt staternaav
underställt viss statligt handelsmonopol dendometten vara av

februari3 59/75, m.fl.,1976 i mål Manghera punktRec. 1976, 91,s.
domen det ovannämndai målet denHansen, punkt dom v

7 juni 78/82,1983 i mål kommissionen Italien, 1983,Rec.mot s.
1955, punkt den11, december mål C-347/88,13 1990 iav
kommissionen Grekland, Rec. 1990, I-4747, punkt och42,mot s. av
den 14 december 1995 i mål C-387/93, Banchero, REG 1995, s.
4663, punkt kallad27, nedan Banchero H.

38.Domstolen har emellertid vid upprepade tillfällen fastslagit dennaatt
artikel fordrarinte statliga handelsmonopol avskaffas iatt utan
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sådantskall påmonopolen sätt attstället föreskriver ettatt anpassas
ochavseende på anskaffnings-medingen diskriminering

medborgaremedlemsstaternasmellanföreliggersaluföringsvillkor
Manghera m.fl., punkt Hansen,ovannämnda målendedomarna i

Banchero II,punktItalien, ochll,kommissionenpunkt mot
punkt 27.

följerförena de kravfördragetartikel i39.Syftet med 37 är att avsom
funktionssättmarknaden och dessdeninrättandet gemensammaav

målsyfte uppnå vissaimöjlighetmed medlemsstaternas attatt, av
syftarArtikelnhandelsmonopol.upprätthålla vissaallmänintresse,
dockrörligheten förfriahinder för denallatill undanröjaatt varor,

handelnide begränsningar utgörförmed undantag ensom
monopol.sådanadet föreliggerföljdnödvändig attav

ochmonopolets utformningartikelsåledes enligt 37fordras40.Det att
diskrimineringingensådantpåfunktionssätt sätt attettanpassas

föreliggersaluföringsvillkoranskaffnings- ochavseende påmed
medhandeln medmedborgare, såmedlemsstaternasmellan att varor

rättsligt ellervarkendärigenommedlemsstateri övrigaursprung
inhemskamedhandelnförhållande tillfaktiskt imissgynnas varor

mellankonkurrensensnedvridninguppstår någonoch det inteatt av
ovannämndai dethänseende domense i dettamedlemsstaterna

punkt ll.Italien,målet kommissionen mot

statligtbestrittsfall inteförevarande ett41 har i att.Det
innehassåsom detalkoholdrycker,fördetaljhandelsmonopol avsom

tillsyftardetdetallmänintresse imålSystembolaget, attett avavser
skadeverlmingar.alkoholensfolkhälsanskydda motatt

påslag harmonopol dettabedömas anpassatsskall42.Det ett avomnu
och 40punkternai 39uppfyller villkorensådant detsätt attett ovan.

produkterför urvalMonopolets system av

behålls iochdrycker väljshävdatFranzén har43.Harry utatt
restriktivainte baraenligt kriterierSystembolagets sortiment ärsom

kontrollerasaknas möjlighetoch detgodtyckliga attäven attutan
dem.

Systembolagetfastslåsinledningsvisskall detdetta hänseende44.1 att
väljaskyldigtochSystembolagetenligt avtalet mellan är attstaten

kvalitet,produkternasgrundvalförsäljning påförsina produkter av
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bedömning skadeverkningama kundernasfolkhälsan,påen av
efterfrågan affärsmässiga det villoch andra hänsyn,etiska sägasamt
på produkternasgrundval kriterier oberoendeärsomav av
urspnmg.

45.Därefter undersökas ochskall det Systembolagets kriterierom
metoder för diskriminerande ellerurval kan missgynnaär
importerade produkter.

46.På denna framgår vad anförts målet, denpunkt i attav som
produktplan monopolet lägger till grund för upphandlingensom

ktmdefterfrågan.grundas på beräknad Planen iupprättasen
samarbete med producent-, och konsument-importörs-
organisationer.

offertförfrågningardet andra riktar sig Systembolagets till alla47.För
innehar tillverknings- eller partihandelstillstånd och allasom avser

drycker,sorters oavsett urspnmg.

48.För det väljs offerterna Systembolaget grundvaltredje påut av av
affärsmässiga kriterier t.ex. och tidigareprisvärdhetrent varans

erfarenheter odlingsområdet och produkttypen och kvalitativaav
kriterier blindsmakprovning, vilka sådana deinte är att gynnar
inhemska produkter.

49.Det riktigt Systembolaget endast behåller de utvalda dryckernaär att
i sitt grundsortiment försäljningen kvantitetöverstiger vissom en

detoch marknadsandel. villkor emellertid,viss Detta är ävenen om
kan sådantleda till små producenter missgynnas, inte i sigatt av

Underslag eller indirekt inhemska produkter.det direktatt gynnar
alla såväl medomständigheter förefaller villkoret befogat,vara
hänsyn fatta affärsmässigatill den frihet monopolet har attsom
beslut medmed hänsyn till de krav förbundnaärsom som

syftar säkerställastyrningen monopolet. Villkoret till att ettattav
tillgängliga monopolets allaantal olika alkoholdrycker finns påstort

försäljningsställen period och förutsättningarunder viss underen
berörförenliga med monopolets lönsamhetskrav. Vidareärsom

villkoret de produkter naturliga skäl förekommer iinte som av
begränsade kvantiteter, såsom årgångsviner eller säsongsdrycker,
och ingår i det tillfälliga sortimentet.som

50.För det fjärde har leverantörerna andra möjligheter få sinaatt
produkter sålda monopolet. offerterLeverantörer avvisatsav vars av
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föremålbliskallderas produkterSystembolaget kan ansöka attom
och,konsumentpanel iinförför andra kvalitativt testett en

bestämdtestförsäljas monopolet underförekommande fall, enav
ochSystembolaget,inte har valtsproduktertidsperiod. De utsom av

avtaletpunkt 4 ivillkor uppställs ide objektivauppfyller somsom
beställnings-kan införas iochmellan Systembolaget staten,

Avslutningsviskund.beställningsäljas på ärochsortimentet av
bekostnadochkundens begäranpåSystembolaget skyldigt att

alkoholdrycker.allaimportera

skälenredogörelse förfåhar leverantörernadet femte5 1.För rätt att en
skallhuruvida dessadrycker ochurvalbesluttill monopolets om av

hosbeslutenöverklagakangrundsortimentet. Debehållas i även
oberoende ställning.heltAlkoholsortimentsnämnden, harsom en

såledesförefaller System-måletuppgifterna itill52.Med hänsyn
diskriminerandevarkenurvalsmetoderochbolagets kriterier vara

produkter.importeradedeslag missgynnareller sådant attav

försäljningsorganisationMonopolets

försäljnings-Systembolagetsgällandehar gjortFranzén53.Harry att
utvaldaalla deerbjuderbegränsad och inteorganisation är

försäljning.tillmöjligheternabegränsarytterligaredryckema, vilket

förfogarendastSystembolagetmonopolriktigt54.Det är att ett som
emellertid inteframgårbutiker.antal Detbegränsatöver ett av

starktsåförsäljningsställenantaletmåletuppgifterna i äratt
tillgångmöjlighetkonsumenternasdetbegränsat attäventyraratt

alkoholdrycker.importeradetill inhemska eller

medavtaletenligtSystembolagetdet staten55.Inledningsvis åligger att
utifrånförsäljningsställennedoch lägga sinaetablerabesluta attom

alkoholpolitiskaochservicemässiga över-företagsekonomiska,
önskarkommun såför varjedet möjligt attväganden, göraatt som

deldet i varjetillseoch, slutligen,få törsäljningsställe attattett av
försändning påbegäramöjlighetlandet finnsåtminstone att

rekvisition.

ochbeställasvidarealkoholdryckermålet kan56.Enligt uppgifterna i
utlämningsställenpåbutiker, 550avhämtas monopolets 384 samti

finns det ilantbrevbärarlinjer. övrigtFöroch 45via 56 busslinjer
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259 landets systembutik,kommuner Systembolaget288 ochav en
förutser kommer havarj kommun 1998 butik.år minstatt atte en

57.Även det skulleavslutningsvis Systembolagetsantas attom
försäljningsorganisation har har dessabrister, inte negativstörreen
inverkan på försäljningen alkoholdrycker härrör från övrigaav som
medlemsstater alkoholdrycker tillverkaspå inom landet seän som
rörande artikel fördraget tillämpliga30 i i delar dom i det
ovannämnda målet punkt 40.Banchero II,

Marknadsföringen alkoholdryckerav

58.Hany Franzén har också hävdat för marknadsföringatt systemet av
alkoholdrycker tillverkasdrycker inom landet. harHangynnar som
gjort gällande marknadsföringen alkoholdrycker inskränkeratt av
sig till enkel information produktema, vilken för uppvisarövrigtom
skillnader beroende det sig produkterpå rörom om ur
grundsortimentet eller produkter beställningssortimentet. harHanur
tillagt det endast monopolet utför marknadsföringen,att är som
vilken sker helt leverantörernas kontroll, ochutom att
leverantörerna förbjudna direkt kontakt med demär äratt ta som

föransvariga butikerna.

59.På denna punkt skall det inledningsvis påpekas begränsningenatt av
möjligheterna rikta marknadsföring alkoholdrycker tillatt av
allmänheten följer det endast förekommer aktör påattav en
marknaden för detaljhandel med alkoholdrycker.

60.Vidare förbjuder monopolets bestämmelser ochinte producenter
importörer rikta marknadsföringen produkter tillsinaatt av

Ävenmonopolet. det riktigt leverantörerna kaninteär attom
marknadsföra produkterna direkt till dem föransvarigaärsom
monopolets butiker, framgår det ändå detta förbud tillgodoser detatt
önskemål vissa leverantörer har påtalat betydelsen blandsom av,

till Konkurrensverket, det skall säkerställas samtligaannat att attom
produkter behandlas lika marknadsföringshänseende.i

61 .Det skall påpekas marknadsföring alkoholdrycker riktadäven att av
till allmänheten den aktuella medlemsstateni underkastadär en
generell begränsning, berättigande den domstolennationellavars
inte har ifrågasatt, och Franzén hellerHarry inte har bestritt.som
Denna begränsning har formensärskilt förbud reklaminslag imotav
radio, TV och samtliga dagstidningar och andra skrifter,periodiska
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traditionelltproducenterde kanalerdet vill förbud motsäga som
Produktinformationmarknadsföra sina produkter.använder för att

tillåten iemellertidutvalts Systembolagetde drycker äravsomom
fårDärtillförsäljningsställena.tillhandahålls påde skrifter som

tidningsartiklar.ialkoholdrycker omnämnas

bolagetdetåliggerochSystembolagetmellan62.Enligt avtalet staten
marknadsföringåtgärder förvidta opartiskadessainomatt ramar

produktemasoberoendeproduktinformationoch är avsom
angivnaalkohollagenimed beaktandeochursprungsland att av

kimdema.förblir kändaprodukterverka förbegränsningar att nya

huvudsak63.Även alkoholdrycker imarknadsföringmonopolets avom
formdennauppfyllerproduktpresentation,formsker i av" av

emellertidskallangivits Detde kravmarknadsföring ovan.som
denisåvälsystematisktprodukterpåpekas presenterasatt nya

tidnings-monopoletnyhetsbroschyrmånatliga utges avsomavsom
ochvinspecialiserade påvilkaoch radiojournalister, attär recensera

butiker.monopoletsställs iprodukternaoch slutligensprit, utatt

marknadsföringmonopoletspåpekasavslutningsvisskall64.Det att
och i sigprodukternasoberoendesker på sätt ursprungavsamma

dryckerdefaktiskt missgynnarättsligt ellerinte ägnad sigär att vare
till deförhållandeimedlemsstaterandrafrånimporterassom

landet.tillverkas inomprodukter som

65.Även iförekommerbeställningssortimentetidryckerna enom
dennabegäran,tillhandahålls kunden på ärsärskild prislista som

oberoendeden skervilkenbehandling,skillnad i även av
intedryckernaskäletbefogad detprodukternas attavursprung,

dessakringomständigheternaSystembolaget ochlagerhålls attav
idryckernamed demjämförbaradrycker således inte är avsersom

sortiment.Systembolagets övriga

tilltillgångdomstolen haruppgifter att ettde66.Det framgår somav
denvidaktuellt i måletdetaljhandelsmonopol det ärsomsom

medöverensstämmelseförvillkordomstolen uppfyller denationella
dom.dennaoch 40 ipunkterna 39iartikel i fördraget37 angessom
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Övriga bestämmelser den nationellai lagstiftningen påverkarsom
monopoletsfunktionssätt

67.S0m bör tolkningsfrågonra,nämnts med hänsyn till deovan
framförts såväl vid den nationella domstolenargument vidsom som

EG-domstolen, förstås så, de de nationellaatt även avser
bestämmelser de inte direktäven reglerar monopoletssom, om
funktionssätt, ändå påverkar detta. bestämmelserDessa bör
bedömas bakgrund artikel 30 i fördraget.mot av

68.På denna punkt har Harry Franzén gjort gällande monopoletatt
endast kan inköp från medgöra tillverlcnings- ellerpersoner
partihandelstillstånd, vilka beviljas endast restriktiva krav ärom
uppfyllda, och sådant krav med nödvändighet hindraratt importett

produkter med i andra länder.av ursprung

69.EG-domstolen har fasti rättspraxis funnit alla handelsregleratt som,
direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan hindra handeln
mellan gemenskapens medlemsstater åtgärder medär att anse som
motsvarande verkan kvantitativa restriktioner dom densom av
ll juli 8/74,1974 i mål Dassonville, Rec. 1974, 837, punkt 5.s.

70.1 nationellt det aktuelltett i målet vid densystem ärsom som
nationella domstolen import alkoholdrycker förbehållenär av

innehar tillverkrrings- eller partihandelstillstånd, detpersoner som
vill aktörer uppfyller de restriktivasäga villkoren försom
beviljandet dessa tillstånd. Det skall här påpekas enligt deatt,av
uppgifter domstolen erhållit under förfarandet, desom
ifrågavarande aktörerna skall visa de med hänsyn till sinaatt
personliga och ekonomiska förhållanden lämpliga denär utövaatt
aktuella verksamheten, bland visa de harannat att attgenom
erforderlig branschkunskap, ekonomiska förutsättningar och
lagringsmöjligheter för kunna sådan verksamhet. Därtillatt utöva
skall den ansöker tillstånd erlägga fast avgift högärsom om en som
25 SKR000 och inte återbetalas ansökan avslås. Slutligensom om
skall den innehar tillstånd betala årlig tillsynsavgift,som en som

den hög mellanäven 10 000 ochär 323 750 SKR i grundbelopp,
alltefter vilka drycker alltefter tillverkad ellersamtsom avses
försåld kvantitet.

7l.Detta tillståndssystem hinder för import alkoholdryckerutgör ett av
från övriga medlemsstater dessa drycker fördyrasattgenom genom
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kostnader medmellanhänder, sambandbland ikostnader förannat
fordras tillstånd skallföravgifterbetalning de skatter och attsomav

med skyldigheten förfogasambandbeviljas har övereller attsom
territorium.svensktlagringsutrymmen på

svenskaenlighet med vad dendet, ihänseende skalldetta72.1
antallitetfastslås endasthar uppgivit,självregeringen att ett

och detoktober 1996 ibeviljats 223 i närmastetillstånd har att
etablerade Sverige.ibeviljats aktörertillståndsamtliga dessa ärsom

således iaktuell målet stårilagstiftning dennationell är73.En somsom
fördraget.artikel istrid med 30

artikel i EG-emellertid åberopat 36harsvenska regeringen74.Den
lagstiftningen fårsvenskadengällandefördraget och gjort att

hälsa.människorsskyddagrundas på intresset att

grundas påartikel kanstrider 30åtgärderriktigt75.Det motär att som
rättspraxisfastskall enligtBestämmelsernafördraget.artikel 36 i en

juli6dom dende Dijon,ovannämnda målet Cassisse dom deti av
denpunktI-1923, 15,REG 1995,C-470/93,mål Mars,1995 i avs.

I-OOOO,Familiapress, REG 1997,C-368/95,måli26 juni 1997 s.
C-34/95, C-de förenade målenijuli 1997och den 9punkt 19, av

och TV-Shop, REG 1997,C-36/95, AgostiniDe35/95 och s.
skallsyfte intesyftet, och dettatillproportion45 stå iOO00, punkt

handeln inombegränsaråtgärdertillgodoseskunna somgenom
utsträckning.mindreigemenskapen

76.Även skyddasyftetanfördaregeringensvenskaden attdet avom
otvivelaktigtskadeverkningaralkoholens ärhälsa frånmänniskors

sebefogatfrån artikel 30undantagkansyftende göra ettett somav
förenade målen C-dejuli 1991 idendom 25detta avseendei av

Publivia,ochPublicidad Exteriörde1/90 C-176/90,och Aragonesa
isvenska regeringenden13, harpunkt4151,1991,Rec. s.

det tillståndssystemsigfall inte visatförevarande att somvare
rörandevillkorensärskilt vadföreskrivs alkohollagen,i avser

skalloch avgifterskatterde högalagringskapacitet samt som
skyddatill syftetproportionstår itillståndshavama,erläggas attav

åtgärderkunna uppnåsskullesyftet intefolkhälsan eller att genom
utsträckning.gemenskapen i mindrehandeln inombegränsarsom

ochartiklarna 30fastslåsskall detomständigheter77.Under dessa att
bestämmelser varigenomnationellaförhinderfördraget36 i utgör
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alkoholdryckerimporterarätten aktörer medförbehållenatt är
tillverknings- eller partihandelstillstånd villkorpå sådana som
föreskrivs i den lagstiftningen.svenska

Överträdelse artikel 52 EGfárdrageti och direktivenav av om
offentlig upphandling

78.Harry Franzén har yttrandei sitt gjort gällande vissaäven att
bestämmelser i alkohollagen stridstår i med artikel fördraget52 i
och med gemenskapsdirektiven offentlig upphandling.om

bör79.Det här påpekas det, bakgrund denatt mot av
kompetensfördelning fastslås i artikel 177 i fördraget avseendesom
förfarandet för förhandsavgöranden, ankommer endast på den
nationella domstolen de frågor avserden hänskjutaavgränsaatt att
till EG-domstolen. EG-domstolen skall inte på begäran ipartav en
målet vid den nationella domstolen undersöka frågor densom
nationella domstolen harinte ställt. denOm nationella domstolen

bakgrund hur tvisten utvecklar sig detskullemot av anse
nödvändigt erhålla ytterligare uppgifter för tolkningenatt av
gemenskapsrätten, ankommer det på den på inge begäranatt nytt en

förhandsavgörande domstolen domtill den oktober 1985 i3om av
mål 311/84, CBEM, Rec. 1985, 3261, punkt den 9januari10,s. av
1990 i mål C-337/88, SAFA, Rec. 1990, I-l, punkt och den20,s. av
11 oktober 1990 i mål C-l96/89, Nespoli och Crippa, 1990,Rec.

I-3647, punkt 23.s.

80.Under dessa förhållanden skall de två första frågorna besvaras så, att
artikel 37 i fördraget hinder för nationellainte sådanautgör
bestämmelser statligt fördetaljhandelsmonopolettom
alkoholdrycker och dess funktionssätt begäranisom avses om
förhandsavgörande. artiklarnaDäremot och fördraget30 36 iutgör
hinder för nationella bestämmelser varigenom importerarätten att
alkoholdrycker förbehållen aktörer med tillverknings- ellerär
partihandelstillstånd sådana villkor föreskrivspå den svenskaisom
lagstiftningen.

fråganDen tredje

81 .Den tredje frågan har endast ställts för det fall domstolen skulle anse
artikel 37 förhinder sådana nationella bestämmelseratt utgör om

utformningen statligt detaljhandelsmonopol förettav
alkoholdrycker ibegäran förhandsavgörande.som avses om
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saknas skälförsta frågorna82.Med två besvarats,hänsyn till hur de har
besvara denna fråga.att

Rättegångskostnader

franska, dendenförorsakats den svenska,har83.De kostnader som
Europeiska gemenskapernasfinska och den norska regeringen samt

till domstolen,yttrandeninkommit medkommission, vilka har är
till iförhållandeförfarandet iersättningsgilla. Eftersominte parterna

beredningenleddomstolen inationellamålet vid den utgör ett av
beslutadomstolenden nationellaankommer det pâmål, attsamma

rättegângskostnaderna.om

beslutarPå dessa grunder

DOMSTOLEN

harbeslut den juni 199514omgående de frågor genom avsom
följande dom:Landskrona tingsrättställts av -

sådanahinder förinteEG-tördragetArtikel 37 i utgör
detaljhandels-statligtbestämmelsernationella ettom

funktionssättoch dessalkoholdryckerförmonopol som
förhandsavgörande.i begäran omavses

förhinderEG-fördraget36 i utgör30 ochArtiklarna
importeravarigenom rättenbestämmelser attnationella

förbehållen medaktöreralkoholdrycker är
på sådanapartihandelstillståndtillverknings- eller

lagstiftningen.svenskaföreskrivs i denvillkor som

RagnemalmGulmannRodriguez Iglesias

deMoitinhoManciniWathelet
Almeida

EdwardKapteyn Murray

JarmHirschPuissochet

Sevön
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Avkunnad vid offentligt sammanträde i den 23 oktoberLuxemburg
1997.

R. Grass
Justitiesekreterare

G.C. Rodriguez Iglesias
Ordförande

Rättegångsspråk: svenska.



245Bilaga 41998:156SOU

Bilaga 4

DISTRIBUTIONOCHLAGER

visatillstånd skasöker attdenkap l §alkohollagen 7 attI somanges
harAlkoholinspektionenlagringsmöjligheter.tillfredsställandehan har

lagerhållningdistributionrådoch allmärmaföreskrifterutfärdat om
AIF Sforeslcriftsseriemyndighetensalkoholdrycker itransportoch av

partihandel.föralkoholdrycker Sverigeilagringför allgäller avsom
omlagerhållningberörföreskrifterYtterligare som

Rutinerkapitletåterfinns itillträdeskontroll m.m.lagerredovisning,
och Redovisning.

hållaskatillståndshavarepåkravdock ingetfinns attDet en
Sverige.finnas ilager skaellerlageralkoholdrycker i att

igällandeden textenåtergessammanställningnedanståendeI nu
1997:6.och1997:2ändringarimed1996:2föreskriften AIFS
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I 3 § lagerhållning spritdrycker, vin och starköl skall skeatt ianges av
lagerlokal. Om andra drycker förvarasäven i lokalen skallänvaror
dessa drycker lagerhâllas lagenmymme,i dvs särskilt iett utrymme
lagerlokalen.

Alkoholinspektionens krav på lagrets fysika utformning och
larmskydd det ska betryggande skyddär tillgrepp ochatt ett motge
stölder. de allmännaI råden till paragrafema det skydd"ettanges som

jörsäkringsgivare normalt kräver det enskilda fallet".isom en
Med andra 0rd det enklaste förvisa Alkoholinspektionensättet att

lagret uppfyller föreskriftenatt intyg från denär genom
försäkringsgivare anlitas för försäkraattsom varorna.
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skalageriörsäljningVidi 2definieraslagerfcirsäljningBegreppet
kimdemavilkettillsärskilt lagerutrymmeförvaras ialkoholdryckema

endast lämnasdessutomfårDryckerna utsjälva.har tillträdeinte av
personal.utseddoch särskiltanställd

dryckemasäkerställerrutinerfinnas attdetmåsteDessutom somen
säljahartillståndshavarentill kunder rätt attut/säljsendast lämnas som

redovisning"ochkapitlet "Rutinerkimdförteclming iundertill. se även
denna handbok.i

behövatorde interådallmäntföreslcriñ och transportOvanstående om
sammanhangi dettadockbörDetförldaringar.ytterligare noterasnågra

hurförhar transportertillståndshavarendet alltid ansvaretäratt som
ellerregigenomförs i externdegenomförs oavsett omegenom

anlitas.transportör
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RUTINER OCH REDOVISNING

Av alkohollagen 8 kap framgår5 § bokföringen ska utformadatt vara
så kontroll verksamheten möjlig. Alkoholinspcktionensatt tillsynärav
omfattar bland direkt tillsyn hur tillståndshavare följerannat överen
lagens bestämmelser se kap8 §.5även

För fullgöra denna tillsyn måste Alkoholinspektionenatt kunna följa
handeln med alkoholdrycker både granskning bokföring ochgenom av
andra anteckningar och fysisk inventering. ställerDetta vissagenom
krav på bokföring/redovisning i tillståndspliktiga rörelser.

Alkoholinspcktionens nuvarande krav på redovisning och irutiner
rörelsen framgår Alkoholinspcktionens föreskrifter och allmänna rådav
AIFS 1996:2 med ändringar i och1997:2 1997:6 distributionom av
spritdrycker, vin och starköl. Dessa denna handbok produceras,är, när
under omarbetning. Syftet med omarbetningen förtydligaär att
Alkoholinspcktionens krav och sakliga förändringarstörre avses
därmed ej. Det kortheti redovisas nedan uppfyller därför desom
övergripande målen för de föreskrifter arbetas fram.som nu

Allmänt
Bokföring och lagerredovisning ska ske enligt alla sedvanliga krav och
god bokföringssed Redovisningen skall dessutom innehållaetc.
uppgifter så det går följa flaska för flaska frånatt att varorna
tillverkning och inleverans tills dess de nåt kunden. Alla händelseratt
ska kopplas till den ekonomiska redovisningen.även detta ställsUtöver
krav på vissa skriftliga rutiner, j oumalföring och intemkontroll.

Skriftliga rutiner
Partihandlare ska ha utarbetat skriftliga rutiner för:

distribution som beskriver hanteringen, kontroll och dokumentation0
drycker vid inleverans, utleverans och transportav

behörighetskontroll för tillträde till lagerlokal eller lagerutryrnme0
kontroll kunder avseende kimdens återförsälja/köpa inrätt att0 av

och därmed partihandlarens sälja till demrätt attvarorna

Lagerredovisning
Alla händelser i varulagret ska lagerredovisas. lagerredovisningenI ska

flaska kunna följas från det den levereras till lagret tills denatten att
lagret. Lagerredovisningen skatas ske:ut ur

för varje lagerlokal och/eller lagerutryrnmeseparat0
kimd / leverantör0 per
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uppgiñerinnehålladessutomskaLagerredovisningen om:
utleveransellerinleveransslag av

datum
artikel

volymellerkvantitet
utleveranserochinleveransförbådeskainköpspris anges

utleverans/inleveransefterlagerdryck imängd

partihandlareskaredovisningovanståendeförunderlagSom
ochinleveransdokument upprättasamtochsignerakontrollera, spara

händelsevarjeförutleveransdokumentspara

inventeringBokföring,
huvudbokföringen.bokföras iskalagrethändelser iSamtliga

itillgångskontopåska ettlagertransaktioner görasBokföring av
påredovisasskaoch svinn samtKrosshuvudbokföringen. Varuprover

huvudbokföringen.ikontoseparata
säkerställakontroll attinternmånadvarjeskaPartihandlaren genom

huvudbokföringen.idetlagerredovisningen ärsaldot i somsamma
ochsignerasdokumenteras,skaAvstämningen sparas

år.gångertvåminstskeskainventering perFysisk
ochdokumenterasska signeras,Inventeringsprotokollet sparas.

förteckningarSärskilda

Varuprover
förteckning mottagnasärskild överföraskaPartihandlaren en

uppgifterinnehållaskaFörteckningenlämnaderespektive Varuprover.
om:

varuleverantör/varumottagare
datum
artikel

volymellerkvantitet
inköpspris

ochKross svinn
skadats,förteckningsärskild överföraskaPartihandlare somvaroren

uppgifterinnehållaskaFörteckningenförsvunnit. om:ellerförstörts
händelse
datum
artikel

volymellerkvantitet
inköpspris
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Diarienummer:organisationsnummer.

5B
Handläggare.fbrtilbynsbesok:Datum

Alkonolinspoktionen:diarienummernoesamtliga

besöka:AdresssomTillsxandsnavara:

inspektion:TypavoholiraspektionenfrånA"Medverkande

ÖvrigtfrånLänsstyrelsen/annan.Medverkande

PART|HANDELTILLSYNSPROTOKOLL

Hänvisning
noteringarAikoholinspektionens§tillGranskningsmomentNr

AllmäntA

TillståndetA1 avser.

beviljades.TillståndetA2

Iagerstalien 3:3alla 7:1.ALListaA3 somupp
meddelattillstándshavaren

Alkoholinspektionen.

tillståndetmed 7:1förenade ALVillkorA4
51995:17dispenser. AlFSMedgivnaA5
§1995:219A1Fs
s13AiFs1997:1
§1997:31aNFS

5AIFS1997:57
§1997:719AlFS

tillstándshavarenrestaurang-DriverA6
bolagiverksamhet samma

förekontrollAdministrativB
tillståndsbesök

-98pre-97slut-97prelVolymÅr uulämnaddeklaration Farordn.31
§Alkoholinspektionen s 1a1995:121

sprit-
drycker

vin

starkol

År slutligmellanförändringdet stor82
preliminär1997ochdeklaration

1998.deklaration
varforså fallI
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År83 tillsynsavgitlenbetald ÅL7:4Farorun.
1995:12151a§

Ar statistikrapportlämnadtill AL8:5
Atkoholinspektionen

Lokala skammynargnmn

85 Har tillstándshavarendeklarerati tid
betaltsamt skatterochavgifter tidi

År tillstándshavarenfortfarande
F-skatteregistrerad

sanna: sketukontoret

År registreradfor
punkBkatt upplagda/are eller
registreradvarurnottagaref

87 Kontrolleravilka Iagerlokaler arsom
registrerade punktskatteupplag.som
Har ti deklareratoch
betalt punldskaneri tid

Kronofogdemyndigheten

89 Har tillståndshavarenanmärkningen AL7z1
utsokningsregistret

B10 Finnsavbetalningsptan

Skoter tillsändshavaren
avbetalningsplanen

Tullen

B11 Hertittetándetravarentiletándfor N. 3:2
tuttagerC
Tilleynebeeök

C1 Medverkandefråntiltståndshavaren.
C2 Kontrolleraorganisationsnummermot

faktura.brevpapperetc.
C3 Kontrollera :ärvemsom som

hemtagarepå ledsagardokumenten.

Noterahur tillstándshavarens ÅL7:18:3
organisation Kontrolleraut.ser under
tillsynsbesoket det skettom
förändringari organisationen

C5 Notera PBLvem ar Kontrollerasom ÅL7:1.8:3under tillsynsbesoket det skettom
for-andringarbeträffandePBI
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foreatåndare. 4:7,6:3ALarNotera somvem
lillsynsbesoketunderKontrollera om

beträffandeförändringarskettdet
foreslåndare

villkormed artillståndet forenat AL7:1Om arC7
uppfylldadessa

dryckerborttillstándshavaren 4:5ALLämnarC8
buteljerlnglomforpackningfor

vemHos
buleljaringlutlordeHar som

ornforpadtninglilstánd

AL4:5UtförC9
andraarbuteljemglomforpaeknlng

påstarkeüllstándshavarenSäljerC10
rashurangbehálare

olklassavenmärkningFramgår av
formonmeradbehållarenarefteratt

tappning

Lager

liatándshavaren 6:3Kontrollera ALattC11
användssamtligalagermeddelat som

Alkoholinspekñorlen.lill

harlillstándshavarenKontrolleraC12 om
skakademedpå kontoretlager

oekaltadevaror.

omdenalagen

påkopiafåttAlkoholmspektionen AL7:1.8:3HarC13
lagernállanelmedavtal extern

laganokalerinformation nyaom
lagedokalervlagerutxymmelett NFS1997:5GerC14

tillgrepnSkydd 5§5betryggande mot

utpaseerings- 5respektive NFS1993:2in- 11skerHurC15
lagretpåkontroll

forskriflligarutinerFinns
behorignetskonlroll.

lagrettillgångtillVem/vilkahar

iforvamsendastdrycker 35NFS1997:6KontrolleraattC16
lagerlokalen.
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C17 Kontrollen üllstándshavarenom urs 1907:0e5
bedriverIegerforsaljnirlg

så fall,l forvarassprildrycker,vin och
starkoli lageryuymmeseparat

C18 Kontrollerahur transporttill frånoch NFS1997:6
lagretsker. 9

C19 Hartlllståndshavarenkvalltetsprogram
beträffandein-och ufleveranser

C20 Framgår tillståndshavanensav Fanny12-97
kundfakmravolymuttryckt literi samt
uppdelning volyrnprocentpå såldaav
drycker
For-surfing

C21 Fnns kundfortedming Innehållerden NFS19% 125
uppgifterom;
kundens samtorganisations-namn-

ellermotsvarande,nummer
-clensompåkundensvagnarharnlar
ifrågavarandedryck.
sbg dryck respektivekundfårav som-

álerfbrsaljafrnkopaenligtalkohollagen,
villkorochandrabegransningarsom-

beslutats Alkoholinspeldionenforav
den meddelatsinkopsüllstándsom
enligtalkohollagen.

C22 Hurgår kundbearbelningoch
foruljnlrlg til hoslilsündshavaren

C23 Anveruerslgaunøsnavarenav Fann 10%
externaforsaljare

C24 HarAlkoholinspeklionenfått kopiapå Fann 10-
avtalet

C25 stammer avtaletmedvadAlkohol- Funylt10%
inspektionenmeddelat Faxnytti
Varuprover

C26 Finnssärskildforteckningavseende NFSfâü 17§
lillstándshavarenvaruproversom

lämnat
AlFS1996:2165Bokfbrs páettvaruproven separat

huvudbokskonm
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forteckningInnehållerovanstående 190m13.ursC27
uppgifier 1755om;

eller uttag.leveransslagav-
datum,-
artikel.-
kvantitet.-

samtinkopspris-
mottagare.-

iillstândshavamnågon an AL3:5HarC28 annan
så failifåttvinskribenteiier varupmv,

vem

nagptannlanmingsvarthántHarC29
Angeavenkvantimetpermottagami
detiosenastefüenoxopieta.

5NFS1982 13

Fnnnssarskildfoiudmingovervamr AFS1Q6217§C31
somforstom

på separatett 14155111052135Bokfürskross
huvudbokskonto

Innehauerovanstaendeforuadmingen 1900:213.rsC32
§5uppgifherom; 17

-dagavlevetmseleruhg,
-datutn,
-artikeL
-kvamitetsamt
-inkbpspris

tiiistándshavarenåtgärderharVi|k3C33
uppsattknas:vidtagitnar

NoterahuroftasanniviikavolymerC34
krossuppetår.

Upprätta
avomsamingen.

häntanmärkningsvärtnågotHarC35
krossavseende

svlnn

förteckningFinnssärskild överC36 NFS1995:2115
:vinn/smittan

på en separatBokfors:vinn 155AIFS1996:2
huvudbokskonmo
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C37 Innehållerovanståendeformockning AIFS1905:213.
uppgifterom; 175g
slag leveranselieruttag,av-
datum,-
artikel.-
kvalitetsamt-
inkopspds.-

C38 Vilkaåtgärderhar vidtagitsnar
svinn/stølderuppstått

C39 Noterahur om i vilkasamt volymer
:vinn uppstår.

Upprättanyckeltal volym %svinniav
omsättningen.av

C40 Harnågotanmärkningsvärthan
avseendesvinn/swlden
Administrativ kontroll ofbr
tillsynsbosök

D1 KontrolleraPBImotpolisregistret
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