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Sammanfattning

och tobaksvaroralkohol-Införsel beskattadeav

införsel sker förmellanskillnadEG-rättenlnom görs som
avsedda förinförsel därsådankommersiella ändamål och ärvarorna

kommersiella ändamål skallförförsbruk.privat Varor som
privatpersoners inköp förskalli konsumtionslandet. Däremotbeskattas

Sverige fick dock vidinköpslandet.ii princip beskattasprivat bruk
sistnämnda regel. Undantagetfrånundantaganslutningen till EU ett

vissa angivnaprivat införselSverige får beskattainnebär överatt
sikteprivatinförsellagen,iregleraskvantiteter. Detta tarsom

bruk.införsel för privatresandes
utredningen olikauppmärksammat påRiksskatteverket har

Sverigetobak och alkohol tillsyfte föra intillförfaranden har attsom
kringgå delshandlar försökskatt Detsvensk atttas ut.utan att om

alkohol- tobaksskattelagama,införsel i ochkommersiellreglerna för
resandeinförsel.dels reglerna om

i Sverige kontaktarprivatpersondet påkorthet gårI attut enen
tobaks- ellermedlemsland och beställernäringsidkare i ett annat
påstås saknaDärefter vidtalasalkoholvaror. transportör, somen

tillför självanäringsidkaren,samband med den utländske transporten
inteoch tobaksskattelagamai alkohol-reglernaSverige. Tanken är att
förskall användasdet hävdastillämpliga eftersomskall att varornavara

skall kunna tillämpasprivatinförsellagenprivat bruk. hellerInte
samband Erbjudandeinförsel i medeftersom det inte frågaär resa.om
finns också på Internet.beskrivnahandla på det sättetattom nu

känd under beteckningeni april 1998,EG-domstolendom frånI en
beskattning skallklargjorts regelndetin Black, harThe Man attatt om

föri fråga denkan kommai inköpslandet endastske som varornaom
själv dem.transporterar

tobaksskattelagama ialkohol- ochändringar iUtredningen föreslår
överensstämmelse meditydligarereglernasyfte göra samtatt mer

finns Thepraxis Manoch denordalydelsen i EG-rätten som nu genom
privatframgå införsel föruttryckligenskallBlack. lagarnain Av att
självfråga föriendast kan kommabruk varor som personen

iin landet.transporterar



10 Sammanfattning SOU 1999:26

Införsel gåvoralkohol- och tobaksvaror i formav av

Utredningen lämnar förslagockså på den skattemässiga regleringen av
gåvoförsändelser i form alkohol- och tobaksvaror från enskildav en

i EG-land till enskild i Sverige. Utredningenett annatperson en person
konstaterar någon beskattningsrätt i princip inte föreligger för gåvoratt

samtidigt till införsel gåvor restriktionerrättatt utanmen anser en av
skulle kunna leda till missbruk. Vissa regler ställs därför skallupp som
tjäna till ledning för vad skall betraktas gåva. För skatte-attsom som
frihet skall föreligga skall det sig enstaka gåvoförsändelseröra om
under yrkesmässig befordran och dessutom skall avseddavarorna vara
för bruk.personligamottagarens eget

Införsel mineraloljorav

Vad utredningen erfarit fungerarså reglerna kring införsel av
mineraloljor problem. Beträffande energiskattelagen lämnasstörreutan
därför förslagbara på lagtekniska ändringar.
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Författningsförslag

ändring i lagen 1994:1563Förslag till lag1 om

tobaksskattom

tobaksskattfråga lagen 1994:1563Härigenom föreskrivs i om om
följande lydelse,dels skall ha9 §att

paragraf, med följandeinföras 9dels det i lagen skallatt aen ny
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

9§
skattskyldig denSkyldig betala skatt äratt som

ienligt 10 § eller denupplagshavarehar godkänts somsom
skattepliktigaSverige yrkesmässigt tillverkar varor,

skattepliktigafrån EG-landyrkesmässigt2. tar emotett annat varor
enligt 13 eller 14

enligtskatterepresentant 15har godkänts som
distansförsäljningtill Sverigesäljer skattepliktiga4. genomvaror

enligt 16
i fall ii ifall änän annatannat avsessomsom avses
från EG-land tillfrån tillEG-land 1-4,l-3, annatettett annat

Sverige för ellerSverige för eller tar emotemottar
skattepliktigaskattepliktiga varor,varor, om varorna

skall föranvändas änannat
bruk,privat

skattepliktigafrån tredje land importerar varor.
Skattskyldighet föreligger

tillför förs ininte varor som
under sådanaSverige omstän-

förutsättningardigheter att
medgeskulle finnas att
enligtåterbetalning skattenav

31 a

l Senast lydelse 1995:612
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9 §a
Skattskyldighet enligt §9

första stycket föreligger5 inte
för förs till Sverigeinvaror som

under sådana omständig-
heter förutsättningar skulleatt
finnas medge återbetalningatt

skatten enligt d31av
enskildav en person som

förvärvathar i ett annatvarorna
EG-land och själv trans-som

dem till Sverige,porterar om
föravsedda dennesärvarorna

eller dennes familjs personliga
bruk,

flyttgods enskildsom av en
eller yrkesmässigiperson

befordran för enskilden person
flyttar till Sverige,som om

avsedda för dennesärvarorna
eller dennes familjs personliga
bruk,

enskild eller iav en person
yrkesmässig befordran för en
enskild har för-person som

ellervärvat varorna genom arv
testamente, ärom varorna
avsedda för dennes eller dennes
familjs personliga bruk, och

enstaka gåvofärsärz-som
delse under yrkesmässig be-
fordran från enskild ien person

EG-land till enskildett annat en
Sverigei ärperson om varorna

avsedda för ellermottagarens
familjs personligamottagarens

bruk.
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beskattning i vissaRegler om
förstaenligtinförselfall av
lagenfinns istycket 2

beskattning1994:1565 avom
privatinförsel.

januari 2000.kraft den 1iträderlagDenna
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1995:1564om

alkoholskattom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994: 1564 alkoholskattom om
dels 8 § skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införasatt paragraf, 8 med följandeen ny a

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§8
Skyldig betala skatt skattskyldigatt denär som

har godkänts upplagshavare enligt 9 § eller den isom som
Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

yrkesmässigt från EG-landett skattepliktigaannat tar emot varor
enligt 12 och 13 §§,

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

enligt 15
i fall iannat än i fall isom annat änavses som avses

l-3, från EG-land tillett l-4, frånannat EG-land tillett annat
Sverige för eller Sverige förtar emot eller tar emot
skattepliktiga skattepliktigavaror, om varorna varor,
skall användas för änannat

bruk,privat
från tredje land importerar skattepliktiga varor,

i Sverige tillverkar etylalkohol.annars
Skattskyldighet föreligger

förinte förs tillinvaror som
Sverige under sådana omstän-
digheter förutsättningaratt
skulle finnas medgeatt
återbetalning skatten enligtav
31 a

Senaste lydelse 1995:613
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§8 a
§enligtSkattskyldighet 8

föreliggerstycket 5 inteförsta
tillförs Sverigeinför somvaror
omständig-sådanaunder

skulleförutsättningarheter att
återbetalningmedgefinnas att
aenligt 31skattenav

enskild sompersonav en
förvärvat ihar annatettvarorna

självochEG-land som
till Sverige,demtransporterar

föravseddaärvarornaom
familjsdennesellerdennes

bruk,personliga
flyttgods en-enavsom

yrkesmässigellerskild iperson
enskildbefordran för personen

till Sverige,flyttar omsom
dennesavsedda förärvarorna

personligafamiljseller dennes
bruk,

ellerenskild ipersonav en
förbefordranyrkesmässig en

harenskild somperson
förvärvat arvgenomvarorna
eller ärtestamente, varornaom

dennesellerför dennesavsedda
ochbruk,personligafamiljs

gåvoförsän-enstakasom
be-yrkesmässigunderdelse

enskild ifrånfordran personen
enskildEG-land tillannatett en

Sverige äri varornaomperson
elleravsedda för mottagarens

personligafamiljsmottagarens
bruk
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Regler beskattning i vissaom
fall införsel enligt förstaav
stycket 2 finns lageni
1994:1565 beskattningom av
privatinförsel.

Denna lag träder i kraft den januaril 2000.
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1994:1776i lagentill lag ändring3 Förslag om

på energiskattom

1994:1776 skatt påi fråga lagenHärigenom föreskrivs omom
energi

och 3 §§ och 6 kap. 2 §kap. 2dels kap. och 11 §§, 54 l samtatt
följande lydelse,skall harubriken före kap. §4 llnärmast

paragraf, kap.införas 4 ldels i lagen skalldetatt aven ny a
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4kap
1§

koldioxidskatt och svavelskattenergiskatt,betalaSkyldig att
i kap.l 3 §skattskyldig för bränslen ärsom avses a

bearbetarellertillverkar bränsle elleri Sverigeden annansom
enligt 3godkänts upplagshavaresomsom

i eller6 72. varumottagare avsessom
ienligt vad 8skatterepresentant som anges

den frånfall EG-den i 4.än ett annatannat somsom
land säljer och levererar bränslei frånl-3 annatettsom avses

eller till köpare iför in SverigeEG-land till Sverige en genom
distansförsäljning enligtbränsle, 9leveranstar emot omav

föranvändasbränslet skall
ändamål,privatänannat

fallden iden från EG- änannatett annat somsom
fråniland säljer och levererar bränsle 1-4 ett annatavsessom

till Sverige för ellerEG-landtill köpare i Sverigeen genom
bränsle,distansförsäljning leveransenligt 9 emottar av

upplagshavareupplagshavare änän annanannan
importerar bränsle frånfrånimporterar bränsle somsom

tredje land, ochtredje land,
förvärvatden bränsleden förvärvat bränsle somsom

vilket skatt lägreför för ingen ellervilket ingen skatt eller lägre
skall betalas bränsletbränslet skattskatt skall betalas närnär

används för visst ändamålför ändamålanvänds visst ettett
säljer eller förbrukarförbrukarsäljer eller sommenmen som

Senaste lydelse 1997:1130
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bränslet för ändamål för ändamålbränsletannatett ett annat
medför skatt skall medför skatt skallatt attsom som

betalas med högre belopp, och betalas med högre belopp.
den för privatsom

ändamål för bränsle tillin
Sverige enligt vad isom anges
11

Vad i första stycket tillämpas i fråga7 bränsle försägs ävensom om
vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt

kap. första2 § stycket och förbrukas1 3 som
i skepp,a skeppet används för privat ändamål, ellernär

b i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen
1993:787, båten används för privat ändamål.när

Skattskyldighet föreligger
för bränsle förs tillinte insom

Sverige
normal bränsletank påi

motordrivet fordon eller till
fordonet kopplad släpvagn,
fartyg eller luftfartyg som
används yrkesmässigt om
bränslet användas iär avsett att

på fordonet, släpvagnen,motor
fartyget eller luftfartyget under

ellertransporten,
under sådana omstän-

digheter förutsättningaratt
skulle finnas medgeatt
återbetalning skatten enligtav

kap.9 1
Den skattskyldigärsom

enligt första stycket skall,4
bränsletinnan transporten av

från det andra EG-landet
påbörjas, lämna redovisningen

bränslet till beskattnings-över
myndigheten hos beskatt-samt
ningsmyndigheten ställa säker-
het för betalning skatten.av
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1a§
enligt §Skattskyldighet 1

och föreliggerstycket 6första 5
förinte

tillbränsle förs insom
sådanaunderSverige omstän-

förutsättningardigheter att
medgeskulle finnas att
enligtskattenåterbetalning av

kap.9 1
motorbränsle förs insom

bränsletanknormaltill Sverige i
tillmotordrivet fordon ellerpå

fordonet kopplad släpvagn,
luftfartygfartyg eller som

används yrkesmässigt om
användasbränslet iär attavsett

på fordonet, släpvagnen,motor
luftfartyget underfartyget eller

transporten,
motorbränsle förs insom

för bruktill Sverige privat i
fordonstank, bränsletank på

eller luftfartyg ellerfartyg i
högstreservdunk som rymmer

liter.10

Övriga skattsQldigaörselPrivat in

11§2
skattskyldigändamål DenförDen privat ärsomsom

skall,§ första stycketenligt 1 5för bränsle till frånSverigein ett
bränsletEG-land skyldig innan transporterasär attannat

EG-landet,från det andraför hanbetala skatt bränslet, om
beskatt-anmäla bränslet tillbetalatsskatt harinte visar att

ställaningsmyndigheten ochdet detför Sverige,i ärnär
säkerhet för betalningfråga avom
skatten.flytande bränsle ärsom

för ochuppvärmningavsett som
förs påin sätt änannat genom

2 Senaste lydelse 1995: 1525
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distansförsäüning enligt 9
eller

motorbränsle förs insom
på fordonstank,isätt änannat
bränsletank fartyg ellerpå
luftfartyg eller reservdunki som

högst liter.10rymmer
Första stycket gäller även

den för räkning införselnvars
äger rum.

5 kap.
2 §

Skattskyldigheten inträder
för skattskyldig enligt kap.4 § förstaär lvarumottagare som

stycket han leverans bränsle,när tar emot av
för skatterepresentant skattskyldig enligt kap. första4 1 §ärsom

stycket köparen leverans bränsle, ochnär emottar av
för den skattskyldig för den skattskyldigär ärsom som

enligt 4 kap. § första1 stycket enligt4 4 kap. första1 § stycket 5
eller första12 § stycket 3 eller första12 § stycketnär 3 när
bränslet förs till Sverige. bränslet förs till Sverige.

3§
Skattskyldigheten inträder

för den skattskyldig för denär skattskyldigärsom som
enligt 4 kap. förstal § stycket enligt kap. första4 1 § stycket

bränslet honom levererasnär bränslet honom levererasnärav av
till köpare, till köpare,

för den skattskyldig för den skattskyldigär ärsom som
enligt 4 kap. första1 § stycket enligt7 kap.4 § första stycket1 7
eller andra stycket eller enligt eller andra stycket eller enligt

kap.4 första12 § stycket eller4 kap. första4 12 § stycket 4 eller
andra stycket, bränslet andra stycket, bränsletnär när
levereras till köpare eller i levereras till köpare eller itas tasen en
anspråk för det ändamål anspråk för det ändamålsom som
medför skatt skall betalas medför skatt skall betalasatt att
med högre belopp, med högre belopp, och

för den skattskyldigärsom
enligt kap. § första4 1 stycket

bränslet förs till Sverige,när in
och

för den skattskyldig för den skattskyldigär ärsom som
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stycketförsta§kap. 12stycket enligt 4första§enligt kap. 124
eller 2l näreller 2l när

registreradinteköparetill ärlevererasbränsle honoma somenav
intedetaljförsäljningför utgörsförsäljningsställetilleller aveget som

försäljning, ellerändamålföranspråk änidepå eller annattas
betalaskyldigvarvid hanregistrerad, är attupphörb han att vara

harredaninteochi hans lageringårdåbränsleför detskatt somsom
beskattats.

6 kap.
2

varjefördeklarationlämnaskallOregistrerad varumottagare
skyldigför vilket hanochtagit är atthanbränsleleverans emotsomav

beskattningsmyndig-tillkommitskall haDeklarationenskatt.betala
leveransenhandag dåefter denfem dagar emottogheten avsenast

bränslet.
skattskyldigskattskyldig Den ärDen är somsom

stycketförsta 5§enligt 4 kap. lstycketförsta 4§enligt kap. l4
deklarationlämnaskall närdeklarationskall lämnaeller 8

Sverige.tillfors inbränsletSverige.in tillbränslet försnär
kommitskall haDeklarationenkommitskall haDeklarationen

beskattningsmyndighetentillbeskattningsmyndighetentillin
dagefter denfem dagardagdenfem dagar efter senastsenast

Sverige.tillfördesbränsletdåSverige.tillbränslet fördesdå
§i kap. 3bränslen 1bearbetarellertillverkarDen aavsessomsom

deklarationlämnaskall närupplagshavaregodkändattutan vara
tillkommitskall haDeklarationenbearbetas.tillverkas ellerbränslet

dagefter denfem dagarbeskattningsmyndigheten senast varan
bearbetades.tillverkades eller

januari 2000.kraft denträder i llagDenna

3 lydelse 1995:611Senaste
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4 Förslag till lag ändring i lagen 1994: 1 565om

beskattning privatinförselom av av

alkoholdrycker och tobaksvaror från land ärsom

medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:1565 beskattningom om
privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror från landav ärav som

medlem i Europeiska unionen
dels rubriken till lagen skall lyda Lagatt beskattningom av

privatinförsel,
dels §l skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§I
Resande till Sverige för En enskild harsom person som

privatbruk för nedanin angivna förvärvat nedan angivna alko-
alkoholdrycker och tobaksvaror holdrycker och tobaksvaror för

från land eller familjsett sittannat är sin personligasom
medlem Europeiskai brukunionen och själv transporterarsom
skall, inte följer 2 dem till Sverigeannat frånom av ett annat
betala skatt med EG-land skall, inte annatom

följer 2 betala skatt medav
196 kronor/liter för spritdryck,

kronor/liter45 för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,

öre/styck56 för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.

dennaI lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med alkoholhalt överstigeren som

22 volymprocent,
starkvin: alkoholdryck med alkoholhalt överstiger 15en som men

inte 22 volymprocent, mousserande vin,samt
vin: vin starkvinänannat alkoholdrycksamt medannan en

alkoholhalt överstiger 3,5 inte 15 volymprocent och intesom men som
starköl,är

Senaste lydelse 1998:1683
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ochvolymprocentöverstiger 3,5alkoholhaltstarköl: öl med somen
styck.3högsta viktmedcigarill: cigarrer gram peraven

januari 2000.kraft denllag träder iDenna
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Inledning1

direktivUtredningensl.l

uppgifttilldirektiv dir. 1997:152enligt sina attUtredningen har se
skallochpunktskatterförförfarandereglema översynenöver

punktskatterna.harmoniseradedeförfarandet förtillkoncentreras
harlagstiftningenhurkartläggautredningenskallBland annat
ochi EU,Sverige blev medlemdåjanuari 1995,densedan ltillämpats

tillämpningenfrånerfarenheterna övervägabakgrundmot av
ochtobakalkohol,skatt påi lagarnaändringarbehövsdet omom-

energi,
inför-suspensionsordning börcirkulationsdirektivets begreppom-

livas i de svenska lagarna,
förenligaskattskyldighetens inträdebestämmelserna äromom-

cirkulationsdirektivet,med
ochgodkännande upplagshavarebestämmelserna avomom-

skärpande riktning,iändrasskatteupplag behöver
inköpändra bestämmelsernabehovdet finns motatt omavom-

försäkran,
utvidgas.börförsäkerhetkraven transporterom-

lagenallmäningåruppdraget översynI göraäven att omaven
sammanhangiprisregleringsavgifter och dettapunktskatter och att

och iskattekontosystemetinordnas ikanpunktskatternaundersöka om
lagändringar.nödvändigasådant fall föreslå

utredningen frittvidare ävendirektiven står detEnligt taatt upp
ochsammanhangetiintressekanfrågeställningarandra avvarasom

utredningsarbetet.aktualiseras undersom
föråtgärderförslag tillframläggaingick ocksåuppdragetI att

förbrukningförsäljning ochskattefriförprovianteringkontroll av
allmänsammanhangetoch i dettransportmedelombord på göra en

regler påanalysera EG:sprovianteringsförordningen samtöversyn av
provianterings-nordiskai denbestämmelsernataxfreeområdet och

taxfreehandeln i EU-anledningmedöverenskommelsen attsamt att, av
till hurfram förslagjuli läggaden 1999,trafik skall upphöra 1intern

skalltransportmedelombord påförsäljningen beskattade varorav
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hanteras skattemässigt. Uppdraget i denna del redovisades i oktober
1998 i betänkandet Beskattning taxfree SOU 1998: 126.utan

1.2 Frågor behandlas i delbetänkandetsom

Som framgått står det utredningen fritt andraatt äventa upp
frågeställningar kan intresse i sammanhanget ochsom vara av som
aktualiseras under utredningsarbetet.

Riksskatteverket har uppmärksammat utredningen på olika
förfaranden har till syfte föra tobak och alkohol till Sverigeattsom

svensk skattutan Det handlar försökatt kringgåtas såvälut. attom
reglerna för kommersiell införsel i alkohol- och tobaksskattelagama

reglerna resandeinförsel.som om
I delbetänkandet föreslås ändringar i reglerna för de harmoniserade

punktskattema beträffande införsel redan beskattats iav varor som
Ändringamaandra medlemsländer. reglerna blirgör enklare föratt

myndigheterna tillämpa och reglerna ståratt i bättreatt
överensstämmelse med ordalydelsen i cirkulationsdirektivet och den
praxis utbildats på området.som

I december 1998 lämnade Alkoholutredningen, i sitt delbetänkande
Alkoholpolitikens medel SOU 1998:156, förslag innebär detattsom
blir tillåtet föra gåvor i form alkoholdryckeratt till Sverige. Härav
föreslås regler för hur frångåvor enskilda i andra EG-länderpersoner
till i Sverige skall hanteras skattemässigt.personer
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beskattadeInförsel2 varorav

cirkulationsdirektivetiHuvuddragen2.1

lagstiftningsvenskoch

Inledningl

mineralolje-och tobaksvaroralkohol-punktskatterFör samt
rådetsförfaranderegler införtsprodukter har genomgemensamma

förfebruari allmänna regler1992den 25direktiv 92/12/EEG omav
flyttning övervakninginnehav, ochochpunktskattepliktiga avomvaror

det s.k.Celex 392LOO12,23.3.1992076,sådana EGT L s.nrvaror
direktiv 92/ 108/EEGändratDirektivetcirkulationsdirektivet. är genom

idirektivet finns återgivna bilagan.artiklar i94/74/EEG. Vissaoch
införlivades i svenskbestämmelserCirkulationsdirektivets

lagentobaksskatt LTS,1994:1563lagstiftning lagen omgenom
skatt påoch lagen 1994:1776LASalkoholskatt1994:1564 omom

energi LSE.

cirkulationsdirektivetiCentrala begrepp2.1.2

inledningsvis vissa begreppdefinierasartikel ärdirektivets 4I som
förfarandereglema. begreppDessacentrala för förståelsen är:av

juridiskellerfysiskgodkänd lagerhavare: enperson som av
tillverka,fått tillståndmyndigheterbehörigamedlemsstats att

punktskattebelagdaoch avsändaförvara,bearbeta, emotta varor
vilandevarvid punktskattenaffärsverksamhet,för sininom ärramen

skatteupplag,förenligt uppskovsreglema
punktskattbelagda meddärskatteupplag: plats ärsomvaroren

enligteller avsändsförvaras,tillverkas, bearbetas, mottas
för hansgodkänd lagerhavare inomuppskovsreglema ramenenav

villkor fastställts desärskildaunder deaffärsverksamhet, som av
medlemsstat där skatteupplageti denmyndigheternabehöriga är

beläget,
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uppskovsregler: skatteordning tillämpas tillverkning,påen som
bearbetning, förvaring och flyttning varvid punktskatten ärav varor,
vilande suspensionsordningen,

näringsidkare med punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk person
ställning godkänd lagerhavare,utan behörigasom som av

myndigheter i fåttmedlemsstat tillstånd inom för sinatt,en ramen
affärsverksamhet, punktskattebelagda frånta emot varor en annan
medlemsstat enligt uppskovsreglerna; denna näringsidkaretyp av
skall ställa säkerhet för skatten och får varken förvara eller avsända
sådana punktskattebelagda enligt uppskovsreglerna,varor

näringsidkare punktskatteregistrering: fysisk eller juridiskutan person
ställning godkänd lagerhavare, har inomutan rätt attsom som ramen

för sin affärsverksamhet tillfälligtvis punktskattebelagdata emot
från medlemsstat enligt uppskovsreglerna; denna typvaror en annan

näringsidkare får förvaravarken eller avsända sådanaav varor
enligt uppskovsreglerna och måste betalningengarantera av
punktskatt till skattemyndighetema i destinationsmedlemsstaterna
innan avsänds.varorna

I lagarna skatt på tobak, alkohol och energi används termenom
upplagshavare i stället för lagerhavare och registrerad och Oregistrerad

används i stället för näringsidkare medvarumottagare eller utan
punktskatteregistrering. Terrnema upplagshavare och varumottagare
kommer användas i detta betänkande.att

2.1.3 Huvudprinciper för beskattningsförfarandet

Förfarandereglerna i cirkulationsdirektivet innebär i princip att
punktskattepliktiga kan cirkulera fritt, beskattnings-attvaror
konsekvenserna skjuts tills når den slutgiltigaupp varorna
konsumenten och beskattningen skall ske i konsumtionslandet.att

Syftet med suspensionsordningen deär att trots att ärvarorna,
skattepliktiga, skall kunna bearbetas, lagras och förflyttas mellan
medlemsländerna i tidigare led detaljistledet beskattnings-än utan att
konsekvenser inträder. Skatten förfaller med andra ord inte till
betalning under den tid befinner sig inom suspensions-varorna
ordningen. Betalningsskyldighet inträder först blir tillgänglignär varan
för konsumtion, vilket den den upphör omfattasnär attanses vara av
suspensionsordningen. punktskattepliktigaFör inte omfattasvaror, som

suspensionsordningen, gäller punktskatten förfaller till betalning iattav
samband med framställs inom gemenskapen eller importerasatt varan
från land utanför gemenskapen.
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svenska lagarna.in i deförtssuspensionsordning har inteBegreppet
införlivats,dock i praktikenhar attSuspensionsordningen t.ex. genom

i vissa fall.inträderskattskyldighet inte
iskallskattepliktigalagringbearbetning ochFramställning, varorav

Flyttningbetald.inteskattenskatteupplagi äralltid skeprincip avom
huvudregelnskall enligtskatteuppskovunderpunktskattepliktiga varor
förknippaderiskerDetill ärskatteupplagfrånske ett annat.ett som

betalning.säkerhet för skattensskall täckasflyttningsådanmed av en
upplagshavaren.avsändandedenskall ställasSäkerheten av

skattepliktigaalltså sändamedlemsland kaniupplagshavareEn ett
tillmedlemsland elleri annatskatteupplag etttill ett annatettvaror

beskattnings-det får någralandeti detskatteupplag attutanegna
konsekvenser.

skatteupplagfrånsändsskattepliktiga ettMottagaren somvarorav
upplagshavare.alltid Mottagarenintedockskatteuppskovunder är en

iOregistreradellerregistrerad ettvarumottagareocksåkan vara en
försäkerhetalltid ställaskallSådanaEU-land. varumottagareannat

påbörjas.leveransenske innanskalldettabetalning ochskattens
betalningtillförfallerSkatten när tas emot.varorna

skattepliktigamedlemsstatermellanförflyttningVid varor, somav
åtföljasskallsuspensionsordningen, ettomfattas avvarornaav

medSyftetavsändaren.ledsagardokument upprättas avsom
effektivförskattekontrollen och detunderlättadokumentet är att en

medlemsländerna.mellansamarbetetnödvändigakontroll

suspensionsordningenfrånAvvikelser2.1.4

innebärreglersuspensionsordningensfrån attavvikelserAlla varorna
försläpptadedvs.ordningen,omfattas attupphör att ansesav
tilllevererasbaraintegäller närkonsumtion. Detta varorna

skatteupplag.svinnstöld ochvidocksådetaljistledet t.ex.utan ur
omedelbartskattensuspensionsordningen innebärfrån attAvvikelser

överträdelsenland därbetalas i detskallSkattenbetalning.tillförfaller
detbetalning skatten. Omförsäkerhetställtden harsketthar avsomav

iskettden hahar skett,överträdelsenfastställainte går att ansesvar
konstaterades. Omfelaktighetendärmedlemsstatden en

inteoch dettillfram ärinte nårpunktskattepliktig mottagarenvara
landi detbetalasskall skattenfinns,fastställamöjligt att varanvar

levererades.varifrån varan
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2.2 Införsel beskattade förav varor

kommersiellt bruk

Av artikel i cirkulationsdirektivet7 framgår då punktskattepliktigaatt
redan släppts för konsumtion i medlemsstat förvaras förvaror som en

kommersiella ändamål i medlemsstat skall punktskatt itasen annan ut
den medlemsstat där förvaras. innebärDetta dåattvarorna varor som
redan släppts för konsumtion flyttas till medlemsstat fören annan
kommersiella ändamål skall punktskatt i denna andratas ut
medlemsstat.

Beroende på omständigheterna skall skatten betalas denav som
utför leveransen eller innehar de avsedda för leveransärvaror som
eller den för användning.tar Näremotav som varorna varor som
släppts för konsumtion flyttas mellan olika medlemsstater skall de
åtföljas förenklat ledsagardokument.ettav

Den skall betala skatten på skall innan avsändssom varorna varorna
lämna deklaration till skattemyndighetema i destinationsmedlems-en

och ställa säkerhet för betalningstaten skatten. Han skall vidareav
samtycka till varje kontroll det möjligt förgör destinations-som
medlemsstatens myndigheter förvissa sig faktisktatt harattom varorna
mottagits och utgående punktskatt har betalats.att Den punktskatt som
betalats i den första medlemsstaten skall återbetalas.

I de svenska lagarna har artikel kommit7 till uttryck denattgenom
upplagshavare ellerutan att frånsom EU-varumottagarevara ett annat

land till Sverige för eller skattepliktiga skalltar betalaemot varor
skatt i Sverige skall användas för privat bruk 9än §annatom varorna
första stycket 5 LTS, första8 § stycket 5 LAS och 4 kap. förstal §
stycket 4 LSE.

Den på detta skattskyldig skall,sätt är innansom varorna
från det andratransporteras EU-landet, anmäla tillvarorna

beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skattens betalning.
Skattskyldigheten inträder vid införseln till Sverige.

2.3 Privat införsel beskattade alkohol-av

och tobaksvaror

2.3.1 Cirkulationsdirektivets bestämmelser

I artikel 8 i cirkulationsdirektivet uttalas vad beträffaratt varor som
förvärvats enskilda individer för deras bruk ochegetav transporterats
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punktskattmarknadenprincipen för inreföljer dendem själva attavav
förvärvats.medlemsstat där de harskall i dentas ut

fastställa deförmedlemsstaterna,artikel måsteEnligt 9.2 att om
bl.a.för kommersiella ändamål,avseddai artikel 8 ärvaror som avses

hänsyn tillta

skäl inneha dem,och denneskommersiellainnehavarens attstatus0
användaförekommande fall, detifinns eller,den därplats varorna0

transportsättet,
hänför sig tillalla handlingar varorna,0 som

ochbeskaffenhet,0 varomas
kvantitet.0 varomas

vägledandemedlemsländerna utfärdaartikel fårEnligt samma
förhållandetdärvid bör godtas.mängd Detvilkenanvisningar somom

anvisningarnavad imängdermedför änstörreatt som angespersonen
avsedda förmedföraemellertid intefår annatattensamt varorna anses

alltsåför skalltalaromständigheterbruk. Andra motsatsenän eget som
vägledandesådana eventuellaiMängdangivelsemabeaktas.

cigariller, 200cigaretter,understiga 800 400anvisningar får inte
starkvin, liter vinliter sprit, liter 9020cigarrer, lkg röktobak, 10

vin liter öl.mousserande 1 10inklusive högst liter60 samt

privatinförsellagensvenska2.3.2 Den

iundantag från huvudregelntillfick anslutningen EUSverige vid ett
alkohol- ochinköpcirkulationsdirektivet privatpersonersatt av

innebäri inköpslandet. Undantagetskall beskattastobaksvaror endast
kvantiteter.vissa angivnaprivat införselSverige får beskatta överatt

junimedSverige, till och den 3096/99/EG fårEnligt rådets direktiv
tillämpa dessafortsätta2000 och underkastat översyn, atten

undantagetSveriges uppfattningbegränsningar.kvantitativa är att
enigt rådsbeslutinteförlängs automatiskt såvida motsatsenett om

kontrollerSverige utföra nödvändigadirektiv fårfattas. Enligt nämnda
direktivet.omfattasmed avseende på de avsomvaror

förDanmark och Finland har undantagkanDet även nämnas att
svenska undantaget.liknar det Dessaprivat införsel i stortsom

decembertill med denbegränsningar gäller och 31medlemsländers
Finlandsuccessivt avskaffas.direktivet För2003 och skall enligt

för Sverigekvantitativa begränsningarhandlar det om somsamma
föra sprit ochlagändring får literförutom efter 1att numeraman en

beträffarbegränsningarna lika vadliter starkvin. danska3 De är
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tobaksvaror gäller på alkoholsidan endast liter1,5 sprit. Imen
rådsprotokoll till direktivet finns anteckning rådetatt atten om anser
for det fall Sverige vid sin omförhandling datumettges gynnsammare

Danmark och Finlandän skall detta datum gälla dem.även
Bestämmelser beskattningen resandes införsel för privat brukom av
alkoholdrycker och tobaksvaror och vilka kvantiteter får förasav som

in i landet punktskatt skall betalas finns i lagen 1994:1565utan att om
beskattning privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror frånav av
land medlem i Europeiska unionenär privatinförsellagen.som

Enligt privatinforsellagen skall resande till Sverige för privat-som
bruk för alkoholdrycker och tobaksvaror från landett ärannat som
medlem i Europeiska unionen betala skatt med:

196 kronor/ liter för spritdryck,
45 kronor/ liter for starkvin,

kronor/liter27 för vin,
kronor/8 liter för starköl,

88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg for röktobak.

För resande bosatt i land Sverige,är ellerän bosatt iannat ärsom
Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller
utlandsvistelsen har längre 20 timmar ellerän därvarat varorna
beskattats i land medlem i Europeiska unionen,ärannat skall docksom
skatt inte till den del införseln uppgår tilltas högstut följande
kvantiteter:

liter1 spritdryck eller liter3 starkvin,0
liter5 vin,0

liter15 starköl och0
300 cigaretter eller 150 cigariller eller cigarrer75 eller 4000 gram
röktobak.

Det gäller för resande bosatt i Sverigeär gäller denävensom som som
utför arbete på det fartyg eller luftfartyg inresan sker med, ävensom

denne bosatt i land.är annatom
Den for för vilken skatt skall betalas enligt lagensom en vara

skall självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas hederpå
och Sker införseln bemannad tullplatssamvete. skall deklarationen
lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till
Skattemyndigheten i Gävle och deklarationen skall ha kommit senast
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fem dagar efter det införseln gjordes. Skatten skall betalas tvåatt senast
veckor efter det beslut påföra skatt har fattats.att attom

Resande inte deklarerar sin införsel eller lämnar oriktigasom som
uppgifter i deklarationen kan påföras särskild avgift på femtioen

det skattepliktiga beloppet och kanprocent också dömas till böter.av
Lagen innehåller också möjligheter för Tullverket omhändertaatt

det finns påtaglig risk för skatt inte kommer betalas.attvaror om atten
Om inte skatten betalas för de omhändertagits kan Tullverketvaror som
besluta de skall förverkas.att

2.4 Privat införsel beskattadeav

mineralolj eprodukter

2.4.1 Cirkulationsdirektivets bestämmelser

Regeln i artikel i8 cirkulationsdirektivet, beskattning sker iatt
förvärvslandet förvärvats enskilda individer för derasom varorna av

bruk och dem själva,eget gäller i principtransporterats förävenav
mineraloljeprodukter.

Enligt artikel 9.3 i cirkulationsdirektivet får dock medlemsstaterna
föreskriva punktskatt skall i denatt medlemsstat där förbruk-tas ut
ningen sker vid förvärv mineraloljor redan släppts för förbruk-av som
ning i medlemsstat, dessa produkter meden annan transporterasom
ovanliga enskilda individer eller förtransportsätt deras räkning. Medav
ovanliga enligt direktivettransportsätt bränslentransportavses av

i fordons tankar ellerannat sätt än lämpliga reservdunkar liksom
eldningsbränsle påtransport med tankarsätt än användsannatav som

vid yrkesmässig handel. Någon bestämmelse återbetalning denom av
skatt påförts i den medlemsstat där bränslet släpptes försom
förbrukning finns inte.

2.4.2 Privat införsel enligt svensk lagstiftning
Artikel 9.3 har införlivats med svensk lagstiftning kap.4 §llgenom
LSE. Enligt denna bestämmelse den för privatär ändamål försom
bränsle till Sverige från EU-land skyldig betalaett skatt förannat att
bränslet, han inte visar skatt har betalats för bränsletatt i Sverige,om

det fråganär flytandeär bränsle förär uppvärmning ochavsettom som
förs på distansförsäljning.sätt änannat Detsamma gällersom genom

motorbränsle förs på i fordonstank,sätt än bränsletankannatom på

2 19-0342Införselav...
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liter.reservdunk 10högstifartyg eller luftfartyg eller som rymmer
räkning införselnfördenockså ägerBestämmelsen gäller rum.vars

Distansförsäljning2.5

cirkulationsdirektivetiartikel 10enligtföreliggerDistansförsäljning
förvärvarellerupplagshavare varumottagareän enom annan

EU-land ochisäljarefrånskattepliktig ett annat varanenvara
Postorderförsäljningräkning.för dennesellersäljarentransporteras av

skall skattdistansförsäljningViddistansförsäljning.exempel påär ett
skyldigdock säljarenfinns. Det ärland där köparen äri dettas somut

säljaren levererarinträderskattskyldighetenoch närskattenbetalaatt
innanskattenför betalningsäkerhetställaskallSäljaren avvarorna.

intedistansförsäljning kanVidpåbörjas. trans-transporten varorna
släpptssig alltsåskatteuppskov. Detunder rör somporteras om varor

tagits i säljarensredan harskattvilket innebärkonsumtion,för utatt
hemlandet.erlagts iåterfå den skattdockSäljaren harland. rätt att som

BlackinThe2.6 Man

Inledning2.6.1

privat införsel ochmellangränsdragningenbetydelse förcentralAv
i måletavgörande C-EG-domstolenskommersiellinförsel ärnaturav

Exciseand EMUCommissioners of Customsoch296/95 The Queen v.
John Cunningham. DomenochBlackTabac The ManSARL,

"Theunder beteckningenkändochapril 1998meddelades den 2 är
Black.Man

Bakgrund2.6.2

TheTabac EMU,inblandade: SARLEMUrättsfallet bolagI är tre
Tobacco ETC.Enlightened Cooch TheLtdBlack MBLMan

dotterbolag till ETC.Både och MBLEMU var
tobaksvaror i Luxemburg.säljasigspecialiserathadeEMU att

Storbritannien ochibosattaenskildasig tillvändeMBL personer
tobak hosoch EMU. Personernacigarettererbjöd beställadem att

igrundval priserbrukbeställningar förgjorde dessa eget av
ochprovision köpte MBLluxemburgska franc. Mot om-varorna

defristående iStorbritannien viainförseln till transportörbesörjde en
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enskilda och för deras räkning. Kunderna fick köpapersonemas namn
högst 800 cigaretter gång.per

Villkoren för transaktionerna fanns i avtal mellan EMU ochett
MBL. Bland föreskrevs skulleEMU och upprätthållaöppnaannat att

kreditkonto för inköp i MBL:s avseende alla inköpett namn som
enskilda gjorde via hade åtagit sigMBL. MBL direkt inbetala deatt

erhållits kunderna till bankkonton i London ellersummor som av
Luxemburg. MBL hade dessutom åtagit sig höja elleratt, attgenom
sänka provisionen, kompensera alla prisändringar till följd ändringarav
i växelkursema. Avtalen inköp och försäljning skulle ingås iom
Luxemburg, det land där äganderätten övergick.ävensom var

Efter det de brittiska skattemyndighetema beslagtagit vissaatt
kvantiteter tobaksvaror i samband med införsel till Storbritannien,
väckte och privatpersonEMU, MBL talan detta beslut. Demoten
yrkade den nationella domstolen skulle dels fastställa brittiskatt att
punktskatt inte behövde betalas och beslaget tobaksvaroma iatt av
fråga olagligt, dels förbjuda skattemyndighetema upprätthållaattvar
beslaget de produkter importerats inom för sökandenasav som ramen

m.fl.EMU ansåg punktskatt skulle i Luxemburg ochsystem. att tas ut
produkterna i fråga därför undantagna från punktskatt iatt var

Storbritannien.

2.6.3 Frågorna till EG-domstolen

The Court of Appeal i London begärde EG-domstolen skulleatt
meddela förhandsavgörande beträffande följande frågor:ett

Följer det rådets direktiv 92/12/EEG och i synnerhet artikel i8av av
detta direktiv, inte får beläggas med punktskatt i medlemsstatatt varor
A om

a förvärvats för enskild individs personliga bruk ivarorna en
medlemsstat A,

b förvärvats i medlemsstat ombudB på denettvarorna av som agerar
enskildes vägnar,

c ombudet har ombesörjt från medlemsstat Btransporten av varorna
till medlemsstat ochA,

d den enskilde inte själv har med från medlemsstat tillBrest varorna
medlemsstat A
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kommersiellt ochoch enligthar utarbetats marknadsförtsDå planen
förskett ombud i medlemsstat Bdetta inköp harsystem genom en

och det inköptapersonliga bruk i medlemsstatenskild individs A,
från medlemsstat B tillombudets försorg transporteratsgenom

punktskatt intedå direktiv 92/ 12/EEGmedlemsstat följer detA, attav
medlemsstatskall dessa i Apåtas ut varor

frågorna huvudsakligen till fåEnligt EG-domstolen syftade de två att
det hinder för det iklarhet i direktivet skall tolkas så, utgöratt attom

har släppts förmedlemsstat punktskattA tas ut somvaroren
förvärvats bolag förkonsumtion i där de har Xmedlemsstat B, attav

individer via bolagenskilda i medlemsstattillfredsställa behoven hos A
för enskilda individer och arvode, medhandlar ombudY, motsom som

från tillmedlemsstat Bvetskap att transporten av varornaom
bolag för de enskildaombesörjts Ymedlemsstat harA även av

yrkesmässigräkning genomförtsindividemas och transportör motav en
ersättning.

EG-domstolens2.6.4 resonemang

inledningsvis det direktivet framgårDomstolen uttalade detattatt av
syftar antal regler vad gäller innehav, flyttningtill fastställa visstatt ett

i föroch övervakning punktskattepliktiga synnerhet attvaror,av
i allasäkerställa punktskatt på medlemsstater.sättutatt tas samma

Direktivet skillnad å sidan innehasföreskriver mellan ena varor somen
skall åtföljasi kommersiellt och undersyfte transportensom av

innehas förledsagardokument andra sidan personligtoch å varor som
bruk.

iVad sistnämnda påpekade domstolen det, dengäller de attvarorna
föreskriver punktskatt skall i denutsträckning artikel 8 utatt tassom

medlemsstat förvärvats, inte krävs något ledsagar-där harvarorna
dokument till medlemsstat. Tillämpningendå de transporteras en annan

artikel förutsätter emellertid flera villkor uppfyllda. De8 ärattav
punktskattebelagda skall ha förvärvats enskilda individer förvarorna av

själva. villkorderas ha dembruk och skall Dessatransporteratseget av
bör möjligt fastställa de punktskattebelagdadetgöra attatt varor som

tillhar förvärvats i och sedanmedlemsstat transporterats en annanen
personligen.medlemsstat uteslutande skall innehas

hand artikel skulle tillämpasEMU m.fl. hävdade i första 8 näratt
gjorts ombudinköp punktskattebelagda ävenettgenomvaror somav

ombesörjt anförde allmänDe atttransporten av varorna. som en
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gäller ombud skallrättsgrundsats handlaratt en person genomsom
behandlas handlat.på han själv hadesättsamma som om

Domstolen konstaterade artikel i direktivet inte avsedd8 äratt att
tillämpas punktskattebelagdadå inköp och/eller skertransport av varor

ombud. i artikel således inte uppfyllda i detVillkoren 8genom var
fallet.aktuella
m.fl. rättssäkerhetsprincipen förutsätterEMU hade också påpekat att

alla oklarheter direktivet bör tolkas till de enskildas fördel i deniatt
bestämmelserna ha ekonomiska återverkningar.mån kan

Med anledning detta anförde domstolen det klart framgåratt avav
direktivet gemenskapslagstiftaren inte vid någon tidpunkt har avsettatt

skall omfattas artikel Bestämmelsen inteombudäven äratt ett av
otydlig.något sätt

m.fl. inte artikel tillämplig iandra hand hävdade EMU 8I äratt om
så artikel tillämplig. skullefall då ombud anlitas, 6 Detärett ett

i Luxemburg eftersominnebära punktskatt enbart tas utatt varorna
släppts för konsumtion där.

domstolen det i artikel föreskrivsPå detta svarade 6ävenatt attom
skattskyldigheten punktskatt inträder förför släppsnär varan
konsumtion i utesluter det inte punktskattmedlemsstat, sedanatt tasen

i medlemsstat med stöd artiklarna och varvid9 10, deut en avannan
punktskatter erlagts ieventuellt har den första skallstatensom
återbetalas.

nationellaDen situation beskrivits den domstolen verkadesom av
enligt EG-domstolen falla under såväl artikel iartikel 107 som
direktivet.

Av artikel framgår punktskatt skall i destinations-10.2 att tas ut
medlemsstaten punktskattebelagda redan släppts förnär varor som
konsumtion i medlemsstat levereras till någon varken ären som
upplagshavare ellereller och avsändsvarumottagare varorna

direkt eller indirekt säljaren eller for dennes räkning.transporteras av
Bestämmelsen har enligt EG-domstolen avfattats så, den inte enbartatt
täcker fallet själv ellerdet säljaren avsänderatt transporterar varorna

på mycket omfattande täcker alla fall därdesätt ävenutan ett mer
för säljarensavsänds eller räkning. Dessutomtransporterasvarorna

framgår det klart formulering harden använts attsomav gemen-
skapslagstiftaren intresserad transaktionernas objektivaärsnarare av
beskaffenhet deras rättsliga form.än av

Domstolen påpekade och dotterbolag till ochEMU MBLatt ettvar
bolag och i den egenskapen kundede höra till ochattsamma anses en
ekonomiska enhet, de skilda juridiskaatttrotssamma var personer.

framgick inteDessutom det MBL handlade på initiativ deatt av
enskilda individer det företrädde bolaget erbjöd dessautan attsom
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enskilda individer beställa tobak och cigaretter. Beställningamaatt
lämnades sedan uteslutande till säljaren.EMU, MBL ochsom var

hadeEMU slutligen allmänt definierat för sittsättett ramarna
samarbete i avtal, vilket det bland framgick detett attannatav var

och inteMBL köparna själva skull bära riskerna for förändringar isom
växelkursema. Följaktligen skulle MBL enligtävenvarorna, om
engelsk handlade köpamas ombud, avsända ellerrätt som anses
transporterade direkt eller indirekt säljaren eller för dennes räkning iav
den mening i artikel 10 i direktivet. Punktskatt skulle därförsom avses

i Storbritannien.uttas
Beträffande artikel påpekade domstolen artikel föreskriver7 7.1att

förpunktskattebelagda redan släppts konsumtion iatt om varor som en
medlemsstat, forförvaras kommersiella ändamål i en annan
medlemsstat, punktskatten iskall den medlemsstat därtas ut varorna
förvaras. Artikel då dessa antingen7.2 levereras till, ärattanger varor
avsedda levereras till eller används i medlemsstatatt en annan av en
näringsidkare bedriver självständig verksamhet eller ettsom av
offentligrättsligt reglerat skall punktskatten i denna andratas utorgan,
medlemsstat. fall det aktuella, där härrörde frånI ett varor somsom en
medlemsstat tilltransporterades medlemsstat närings-en annan av en
idkare handlade ersättning och först ingått avtal medmotsom som
kunderna i den sistnämnda och ombesörjt importenstaten av varorna,

punktskatten i sistnämndaden medlemsstaten.tas ut

på frågorna2.6.5 EG-domstolens svar

Domstolens ledde fram till följanderesonemang svar:
Rådets direktiv 92/12/EEG den 25 februari 1992 allmännaav om

regler for punktskattepliktiga och innehav, flyttning ochvaror om
övervakning sådana i dess lydelse enligt rådets direktivav varor,
92/108/EEG den december 1992, skall tolkas så, det inte14 utgörattav
hinder för det i medlemsstat punktskattA på haratt tas ut en varor som
släppts för konsumtion i medlemsstat där de har förvärvatsB, bolagav

förX tillfredsställa behoven hos enskilda individer i medlemsstat Aatt
via bolag handlar ombud för enskilda individerY, och motsom som
ersättning, med vetskap från medlemsstatatt transportenom av varorna

tillB medlemsstat ombesörjtshar bolag förA Y de enskildaäven av
individemas räkning genomförtsoch yrkesmässig transportör motav en
ersättning.
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2.6.6 Kommentar

blifrågan artikel kan tillämplig.entydigt 8Domen närettger svar
Artikeln den enskilde självkan endast tillämpas transporterarom
varorna.

kan, enligt EG-domstolen, bådadet gäller artiklarna och lONär 7
förfarande.artiklarna tillämpas på bolagens

artikel framgår domenBeträffande distansförsäljning, 10, att manav
och inte de formellaskall titta de objektiva faktorerna när man

säljarens räkning. Med de inblandadesker föravgör transport nuom en
intebolagen faktorerna mycket klara så det svårtde objektiva varvar

till fråga distans-för domstolen komma fram detattatt var om en
för skulle skattskyldig iförsäljning vilken således EMU vara

Storbritannien.
Även emellertid kunna tillämpas, då medartikel skulle MBL7 som

ingåtthade ersättning,skattskyldig. eftersom MBLDetta agerat mot
ÄvenombesörjtStorbritannien och dit.avtal med i transportenpersoner

fysiskt utförthär fråganär rent transporten avom vem som
objektiva faktorerna visar förtunderordnad betydelse. MBLDe att

tillämplig.sådant artikelpå 7 ärsätt attettvarorna

någraSkattefri införsel i andra2.7 EG-

länder

kan intresse jämföra hur lagstiftningen beträffandeDet attvara av
utformad vissaskattefri införsel tobaks- och alkoholvaror i andraärav

medlemsländer.
privatpersonerI tysk lagstiftning för egetatt varor, som enanges

bruk i och själv fört in, skattefriaköpt medlemsstat t.ex.ären annan
BranntweinMonopolGesetz. införseln för145 § För avgöra äratt om

privat kommersiellt ändamål skall vissa omständigheter beaktas.eller
desamma i artikel i cirkulationsdirektivet, alltsåDessa 9.2är som anges

bl.a. innehavarens kommersiella och beskaffenhet ochstatus varomas
kvantitet.

Enligt brittisk lagstiftningen införseln skattefri harär om varorna
beskattats i och har anskaffat dem för privat brukEG och hanen person
har dem Excise Duties Personal Reliefs Order 1992;transporterat - -

Även lagstiftningenSI 1992/3155. i den brittiska finns de omständig-
heter i artikel i cirkulationsdirektivet några9.2 ytter-samtsom anges
ligare för kommersiellainförselnsavgöraatt status.
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ochFör både den tyska den brittiska gällerlagstiftningen således att
de ligger mycket ordalydelsen cirkulationsdirektivet såvälnära närav
det gäller artikelartikel 9.2. fallen också8 båda gällerI orda-attsom
lydelsen uttryck för införseln fysiskt måste skeatt rentger av varorna

själv för skattefrihet skall komma fråga.iattav personen
finskI lagstiftning privatperson anländer tillattanges en som

Finland från medlemsstat får skattefritt för bruk föra medegeten annan
sig viss angiven mängd tobaks- och alkoholvaror 18 § lagenen om

Ävenpåförande accis. finska lagstiftningenden alltså uttryckav ger
för klart samband mellan den skattefria införseln ochett att varan
fysiskt i landet privatpersonen själv.tas av
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Överväganden förslagoch3

påändringar alkohol- ochBehov3.1 av

tobaksskatteområdet

kringgåendeFörsök till3.1.1

första LAS denoch 8 § stycket 5Enligt första stycket LTS9 § 5 är
EG-land till Sverige för ellerfrånskattskyldig emotannat tarettsom

förskall användasskattepliktiga privatänannatvarornavaror, om
viss kvantitetå sin sidabruk. Privatinfcirsellagen översäger att varor en

skall beskattas.resande för med sigsom
utredningen olikauppmärksammat påRiksskatteverket har

tobak och alkohol till Sverigeförfaranden syfte föra inhar till attsom
kringgå såväl reglerna försvensk skatt Tanken är attatt ut.utan tas

reglerna för resandeinförsel.kommersiell införsel i och LASLTS som
privatperson i Sverige kontaktarkorthet det påI går attut enen

och beställernäringsidkare medlemslandi Sverige eller ett annat
vidtalas påståstobaks- eller Därefteralkoholvaror. transportör,en som

Sverige.näringsidkaren, för själva tillsakna samband med transporten
inte skall tillämpligaTanken reglerna i och LASLTSär att vara

skall användas för privat bruk.eftersom det hävdas Inteatt varorna
tillämpas eftersom det inteheller privatinförsellagen skall kunna är

Erbjudande handla på detinförsel i samband medfråga attresa. omom
beskrivna finns också på Internet.sättetnu

skillnad mellan privat ochTydligare3.1.2

kommersiell införsel

skillnadenoch förtydligas såUtredningens förslag: LTS LAS att
framgårkommersiell införsel bättre.mellan privat införsel och Att

för personligt bruk förasflyttgods och kanarvegods avsett utan
direkt i ochbeskattningskonsekvenser LTS LAS.anges
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Genom Theavgörandet i fallet Black det helt klarlagtMan in är nu
de förfaranden beskrivits i fråga förinte kan kommaatt attsom ovan

undgå skatt i därdet land konsumeras. finns dockDetvarorna
anledning ireglerna LTS och LAS tydligare och i bättregöraatt
överensstämmelse med cirkulationsdirektivets ordalydelse och den
praxis finns The in Black. Enligt utredningensMansom nu genom
mening bör detta åstadkommas förutsättningen förattgenom
skattefrihet i artikel cirkulationsdirektivet8 i den köptatt som-

i medlemsland också måste själv-demett annat transporteravarorna
kommer till klart uttryck i ochLTS LAS.

Lagtekniskt bör detta ske rekvisitet om skallattgenom varorna
användas för frånprivat bruk bort första9 § stycket 5änannat tas
LTS och 8 första stycket Samtidigt§ 5 LAS. i lagarna attanges
skattskyldighet inte inträder för förs för privat brukvaror som av en

har förvärvat i EG-land och självett annatperson som varorna som
dem till Sverige, alltså i enlighet artikelmedtransporterar

Privatinförsellagen reglerar också beskattningen av varor som en
själv för i Sverige från EG-land. justeringEn smärreett annatperson

bör i privatinförsellagen så ordalydelserna1 § i den lagen ochgöras att
i ochLTS LAS bättre finnsDet anledningstämmer överens. även att
korta ned lagens rubrik.

Genom ändringarnade föreslagna i LTS och LAS skulle den inu
dag skattefria införseln flytt- arvegodsoch för privat brukavsettav
komma omfattas skattskyldighet. situationerDessa bör därföratt av
uttryckligen undantas i lagarna.

3.1.3 Införsel alkohol- och tobaksvaror i formav av
gåvor

Utredningens Skattefrihetförslag: enligt ochLTS LAS skall gälla
för förs till Sverige enstaka gåvoförsändelservaror som som
under yrkesmässig befordran det fråga gåvor mellanärom om
enskilda avsedda för personligt bruk.

I 1997/98:10O Förbättrade möjligheter till punktskattekontrollprop.
uttalade regeringen det undantag för resandeinförselattm.m. som

Sverige fick i anslutningsfördraget inte kan omfatta rätt attanses
beskatta införsel gåvoförsändelser i form alkohol- och tobaks-av av

Enligt regeringen borde dock försändelser tobaksvaror från ettvaror. av
medlemsland till privatpersoner beskattas i Sverigeannat även om
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transaktionen, såvida detekonomiskinte någon vinst påavsändaren gör
kommissionen har igåvoförsändelser. Rådet ochinte frågaär om

medlemsländernacirkulationsdirektivet förklaratrådsprotokoll till att
tillåtet förinteregler. Eftersom detkan föreskriva sådana var

distansförsäljning ellerviainföra alkoholvarorprivatpersoner att som
bestämmelsemotsvaranderegeringengåvoförsändelser, ansåg en

enlighetändrades ionödig s 115. LTSavseende alkoholvaror vara
med regeringens förslag SFS 1998:512.

gåvoförsändelserdet gällerocksåpropositionen uttaladesI näratt av
införsel skall tillåtas,sådanaalkoholdrycker så måste dessa, avom

för gåvoförsändelser inteskattefrihetregleras på sådant sätt attett en
föralkoholinnehåll får inte utnyttjasmedmissbrukas. sända paketAtt

marknadsföring under täckmantel gåva.postorderförsäljning eller av
utredning tillöverlämnades för ytterligaregåvoförsändelserFrågan om

Alkoholutredningen s. 113.
Alkoholpolitikensi sitt delbetänkandeAlkoholutredningen har

spritdrycker, vin ochföreslagit införselmedel SOU 1998:156 att av
tillåtas. till införsel skallgåvoförsändelser skall Rätteni formstarköl av
från enskild undergåvoförsändelserendast gälla enstaka en person

fylltenskild har 20 år.yrkesmässig befordran till person somen annan
avsedd för eller dennesskall försändelsenDessutom mottagarensvara

distansförsäljning fortfarandeskallfamiljs personliga bruk. Däremot
förbjudet.vara

punktskattekontrolli propositionenframgått uttalandenaSom omav
medlemsländer tobaks- ochfrån andraskall gåvoförsändelser av

Med dagens regler kan dennainte beskattas.alkoholvaror i princip
ochskattskyldigheten i § LTSskattefrihet 9 5reglerassägas attgenom

för privatskall användasendast gäller8 § 5 LAS änannatsomvaror
i likhet flytt- ochbort och medbruk. rekvisit föreslåsDetta tasnu

uttryckligen i lagarna.arvegods måste därför gåvofallet anges
restriktioner skulle dock kunnatill införsel gåvorEn rätt utanav

postorderförsäljning kunnaskullemissbruk. Exempelvisleda till
undvika beskattning enligtgåva förförekomma under sken attav

skulle den kommer resandedistansförsäljning. Vidarereglerna för som
hävda del de hanfrån medlemsland kunna attett annat en av varor

tredjei det andra medlemslandet tillmedför gåva frånär enen person
i Sverige.person

bör därför, efter förebild iEnligt utredningens bedömning
skattefri förutsätta denAlkoholutredningens betänkande, gåva atten

blir det hävdaHärigenom svåraresker mellan enskilda attattpersoner.
inte skall beskattaspostorderförsäljning, under täckmantel gåva,aven

enligt distansförsäljning. bör försändelsen skereglerna för Dessutom
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under yrkesmässig förbefordran hindra kringgåendeförsök tillatt av
begränsningarna för skattefri resandeinförseln.den

I Alkoholutredningens förslag finns krav det skalläven ett att
sig enstaka gåvoförsändelser. Härigenomröra markeras enligtom

utredningen det i fall regelbundna försändelser till ochatt av en samma
finns ifrågasättaanledning den aktuella försändelsensmottagare att

status.
Det finns beskattningssynpunktfrån anledning införaäven att en

sådan begränsning. kan allmänt ifrågaDet regelbundnasättas om
försändelser verkligen gåvor. kan iDet flertalet fallär antassnarare

fråga försändelser där avsändaren visserligen inte någongörvara om
ekonomisk vinst på transaktionen, det ändå inte fråga gåva,ärmen om

i Sverige bosatt får sig tillskickat hant.ex. att attmoten person varor
föravsändaren dennes kostnader. Begreppet enstaka gåvoför-ersätter

sändelser och kan således leda till problem vid rättstill-är vagt
lämpningen. det markerar ändå förMen vad i normalagränsen som
fall betrakta gåvor. Möjligheterna kringgåär skattelag-att attsom
stiftningen bör därför minska.

De regler föreslås bör gälla såväl alkohol- tobaksvaror.som nu som

3.2 Behov ändringar påav

eområdetmineralolj

Utredningens Endast lagtekniskaförslag: ändringar i LSE.görs

De regler finns i fördag privat införsel mineraloljor fungerar,som av
såvitt framkommit, problem. Något behov ändringar i sakstörreutan av
i föreliggerLSE därför inte. bör vissaDäremot lagtekniska ändringar

för bl.a. få samstämmighet mellangöras ochLSE LTS LAS.störreatt
,Utformningen gällande svensk bakomligganderätt samtav

gemenskapsrätt har redovisats i avsnitt 2.4. Vad gällernärmare
mineraloljor redan beskattats i EG-land och därefter förtsett annatsom

till Sverige för privat ändamål innehåller gemenskapsrätten
tvingande regler svensk skatt skall införseln sker iatt tas utom om
form distansförsäljning. Vidare har Sverige utnyttjat den möjlighetav

i artikel cirkulationsdirektivet9.3 i skattävenatt ta utsom ges om
mineraloljoma förs på distansförsäljning.sätt änannat genom
Sammantaget innebär den nuvarande regleringen det inte underatt
några omständigheter möjligt skattefritt för privat ändamål föra inär att
bränsle för uppvärmning till Sverige. Detta endast möjligtär
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transportmedelbränsletank påimotorbränsle fmnsbeträffande som
justeringar lagtexten,vissaUtredningen föreslårreservdunk.ieller av

klarareframgår på sätt.dettainnebär ettattsom
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Författningskommentar4

lagenändring ilagtillFörslaget4.1 om

tobaksskatt1994:1563 om

9§

skattskyldigatypiskafyra närfinnscirkulationsdirektivet varorI
ochregistreradeupplagshavare,medlemsländer;mellanlevereras

i förstadistansförsäljare. Genom attoregistrerade samtvarumottagare
falliföreligger änskattskyldighet annatstycket 5 avsessomattange

allaföreligger iskattskyldighet enligt 5tydligareframgårenligt 1-4 att
inblandade iaktörernanämndatidigare ärdedå inte någonfallde av

leveranser.
användasskallrekvisitet omocksåstycket harförsta 5I varorna

införselallblirHärigenomtagits bort.brukprivatför avänannat
inte någonskattepliktigEG-landfråntobaksvaror avannatett om

föreligger.enligt 9 §skattefrihetförförutsättningarna a
bl.a.införsel förskattefrireglerari dagstycket,Andra som

9flyttas till dendiplomater, anya

9a§

förstaenligt 9 §införseldåfalldestycketförstal varoravanges
skattefri.stycket 5 är

för diplomaterinförselnskattefriabehandlar denstycket lFörsta
intesåledesstycket.andra Deti §återfinns 9 äri dagmil. och som

i sak.ändringnågonfråga om
artikel 8ordalydelsenmediPunkten 2 överensstämmer settstort av

enskildsituation dåbehandlar dencirkulationsdirektivet. Deni en
påskattepliktigeller gåvaköp, byteförvärvat varaengenomperson --

tobaksskattelagenenligtskattefrihetEG-land. Föriplats attannatett
delsSverige krävsin tillförs atti frågakunna kommaskall när varan

delsbruk,familjs personligaeller hansföravseddär personensvaran
för denRättslägeti landet.han själv transporterar nuatt varan
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beskrivna situationen klarlagtär EG-domstolens avgörande igenom
The Man Black, avsnitt 2.6.se

Som beskrivits i avsnitt 3.1.2 gäller i dag skattefrihet för flytt- och
arvegods törs till Sverige. Genom den föreslagna ändringensom av
9 § första stycket måste dock5 dessa fall uttryckligen i lagen,nu anges
vilket sker i punkterna 3 och Punkterna utformadeär efter förebild i
4 kap. 2 § alkohollagen 1994:1738.

I punkten 5 regleras skattefrihet för gåvoförsändelser från enskilden
i EG-land tillett enskildannat iperson Sverige. Fören attperson

försändelser skall undgå beskattning måste det frågavara om en
enstaka gåvoförsändelse och den skall ske under yrkesmässig
befordran. Någon klar för vadgräns skall med enstakasom anses
gåvoförsändelse kan inte den frågan måsteutan från fallavgörasanges
till fall. Mer regelbundna försändelser mellan docksamma personer ger
anledning starkt ifrågasätta det verkligenatt frågaär gåvor. Detom om

inte hellerär möjligt hur kvantiteteratt försändelsestora kanange en
omfatta för kunna betraktasatt gåva och därmed skattefri.som en vara
Större kvantiteter vad får förasän enligt privatinförsellagen sesom
avsnitt 2.3.2 bör dock normalt inte betraktas gåva. Med uttrycketsom
yrkesmässig befordran postbefordran eller liknandeavses annan
befordran, transportföretag.t.ex. genom

l andra stycket hänvisning till privatinförsellagen eftersomges en
beskattning enligt den lagen kan förekomma även skattskyldighetom
inte föreligger enligt första stycket

4.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:1654 alkoholskattom

3 §

Se kommentar till 9 § LTS.

8 §a

Se kommentar till 9 § LTS.a
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4.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:1776 skatt på energiom

4 kap.

1§

förstaI stycket har punkterna och utformats för4 5 uppnåatt
enhetlighet med motsvarande bestämmelser i LTS och LAS. Att
rekvisitet om bränslet skall föranvändas privat ändamålänannat
tagits bort från den lydelsen punkten innebär5 skatt-attnya av
skyldighet föreligger för all införsel mineraloljor från EG-landannatav

inte någon förutsättningarna i föreligger.§1om av a
Genom den föreslagna ändringen saknas behov särskildnu av en

bestämmelse skattskyldighet för bränsle förs in till Sverige förom som
privat bruk. nuvarande regeln i kap.Den § behövs4 ll därför inte. Det
innebär också första stycket kan8 utgå.att

Nuvarande tredje stycket reglerar skattefrihet för viss införsel av
bränsle i yrkesmässig verksamhet den skattefria införsel församt
diplomater m.fl. bestämmelser flyttasDessa till paragraf, 4 kap.en ny
l a

1 § beskriva kan bli betrakta skattskyldigatt attavser vem som som
enligt lagen. Nuvarande fjärde stycket behandlar inte själva
skattskyldighetsbegreppet redovisning och ställandeutan avser av
säkerhet för vissa skattskyldiga. Redaktionellt bör därför denna
bestämmelse flyttas till plats i lagen.annan

1a§

denI paragrafen samlas de fall då införsel skall skattefri trotsnya vara
den sker enligt kap. första4 § stycket och1 5 Tidigare fannsatt

dessa fall angivna i kap. tredje4 1 § stycket och kap. första4 §11
stycket

Till punkten harl flyttats den skattefria införsel för diplomater m.fl.
tidigare reglerades i kap. tredje4 l § stycketsom

Punkten 2 tidigare kap.4 § tredje1 stycket denImotsvarar nya
punkten 2 den skillnaden tidigare det, förgörs uppnåmot att att
språklig samstämmighet följandemed punkt avseende gränspassage av
privatpersoner, uttryckligen punkten motorbränsle.attanges avser
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Eftersom bränsle förs bränsletankar påpunkten behandlar isom
ändring imotorfordon innebär dock justeringen ingen sak.och liknande

för för privatI punkten finns skattefriheten motorbränsle bruk3 som
förs i bil reservdunk.bl.a. fordonstanken eller i Dennaen en
skattefrihet i kap. första stycket likhetreglerades tidigare 4 11 § I
med punkten saklig ändring avsedd.2 dock ingenär

Enligt första stycket den för privatnuvarande kap. § 14 11 är som
ändamål Sverige från EG-land skyldigför in bränsle till ett annat att

visarbetala skatt för bränslet, han inte skatt har betalats förattom
bränslebränslet i Sverige, det fråga flytande förärnär är avsettom som

uppvärmning förs på distans-och sätt änannat genomsom
försäljning. justering utformningensamband med lagtextenI en av av

flytande bränsleuttalades i 1995/96:57 bl.a. äratt avsettprop. om som
direktför uppvärmning förs in till Sverige, antingen privatpersonav en

uppdrag, medför bestämmelseneller någon på dennes attav som agerar
betala svensk skatt för bränslet. det fallprivatpersonen blir skyldig Iatt

säljaren EG-landet för bränsleti det andra transportenansvarar av
distansförsäljninggäller i stället för prop.1995/96:57 44.reglerna s.

det i praktiken intedetta uttalande framgår således möjligtAv äratt att
till Sverigeföra bränsle för uppvärmning skatt här iutan att tas ut

bestämmelsen ilandet. saknas därför behov nuvarande 4 kap.Det 11av
första utredningen föreslår därför ingen§ stycket och motsvarighet1

omstruktureringentill den vid lagtexten finnsden företagna Detavnu
inte särskilt skattskyldighetheller anledning gäller för detattatt ange
fall det inte redan betalats för bränslet. Skullevisas skatt har någonatt
föra bränsle till Sverige från EG-land och hävda bränsletett annat att
redan beskattats följer det allmänna principer han också harhär attav

visa detta.att

11§

Till tidigare§ har flyttats den bestämmelse fanns i kap.11 4 1 §som
fjärde ändringar gjortsstycket. Vissa redaktionella har för fåatt
enhetlighet motsvarande bestämmelser imed 17 § LTS och 16 § LAS.

5kap.20ch3§§och6kap.2§

sig följdändringarDet i samtliga fall med anledningrör attom rena av
punkterna stycket byter platsoch i kap. § första kap.4 5 4 1 4samt att

§ förstal stycket försvinner.8
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till lag4.4 Förslaget lagenändring iom

1994:1565 beskattningom av

privatinförsel alkoholdrycker ochav

fråntobaksvaror land imedlemärsom

unionenEuropeiska

1§

1 § situationer behandlas i § första9 stycket LTS5avser samma som a
och första8 § stycket LAS, dvs. enskilda införsel5 föra personers
personligt bruk där enskilda självade § harltransporterar varorna.
därför ändrats för skallordalydelsema bättre mellanstämma överensatt
lagarna. frågaDär således inte någon ändring i sak.är om
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cirkulationsdirektivetVissa artiklar i samt

rådsprotokolluttalanden i

6Artikel

försläppsinträderför punktskattskattskyldighet när varan
enlighetregistrerats ilagerbrister harsådanakonsumtion eller när som

med punktskatt.beläggasmed artikel 14.3 måste
konsumtion skallpunktskattepliktiga förFrisläppande varorav

utgöras av:
uppskovsreglema,avvikelse, frånotillåtenavvikelse, inklusivevarje

tillverkning, sådanotillåteninklusiveall tillverkning, utomav varor
för uppskovsreglema,ramen

inteinförsel, sådanaotillåteninförsel, inklusiveall somav varor
omfattas uppskovsreglema.av

skall tillämpasoch punktskattesatsförvillkor skatteuttagDe som
i dendå skatten skalli kraft den dagskall de är tas utvara som

lagerbristerför konsumtion ellersläppsmedlemsstat där varan
förfarandeoch uppbäras enligt detskall påförasregistreras. Punktskatt

varvid medlemsstaterna skallmedlemsstat,fastställs varjeavsom
uppbörd inhemskaför skatteuttag och påförfarandetillämpa samma

från andra medlemsstater.sådana kommersomvaror som

Artikel 7

konsumtion iredan släppts förpunktskattebelagdaDå varor som
ändamål ikommersiellamedlemsstat förvaras för annanenen

i medlemsstat därdenmedlemsstat, skall punktskatten tas ut varorna
förvaras.

skall därför, dåtillämpningen artikel 6det påverkarUtan att av
definitionen i artikel 6konsumtion enligtförredan släpptsvaror som

itill eller användsavsedda levererasantingen levereras till, är att en
självständignäringsidkare bedrivermedlemsstat somannan av en

punktskattenoffentligrättsligt regleratverksamhet eller tas utett organ,
i den andra medlemsstaten.

skall skatten betalas denomständigheternaBeroende på somav
avsedda för leverans,utför innehar deleveransen eller är avvaror som

användning i medlemsstatförden äntar emot en annansom varorna
konsumtion eller näringsidkarenförden där de redan blivit släppta av

eller det offentligrättsliga organet.
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4. De i punkt l flyttas mellan olikavaror som avses som
medlemsstaters territorier skall åtföljas ledsagardokumentettav som

de väsentliga uppgifterna från den handlingupptar i artikelsom avses
18.1. Ledsagardokumentets form och innehåll skall fastställas i
överensstämmelse förfarandemed det fastställs i artikel i24 dettasom
direktiv.

För den den näringsidkare eller det iperson, organ som avses
punkt 3 gäller följande:

Han skall innan avsänds deklaration tillgöravarorna en
skattemyndighetema i destinationsmedlemsstaten och garantera
betalning punktskatten.av

Han skall betala punktskatten i destinationsmedlemsstaten i enlighet
med det förfarande fastställts denna medlemsstat.som av

Han skall samtycka till varje kontroll det möjligt forgörsom
destinationsmedlemsstatens myndigheter förvissa sigatt attom varorna
faktiskt har mottagits och utgående punktskatt har erlagts.att

Den punktskatt erlagts i den första medlemsstat isom som avses
punkt skall återbetalasl i enlighet med artikel 22.3.

När punktskattepliktiga redan frisläppts forvaror som
konsumtion i medlemsstat skall flyttas till bestämmelseort ien en

medlemsstat via medlemsstats territorium skall desamma en annan
åtföljas ledsagardokument enligt punkt 4 och lämplig skallvägav en
väljas for transporten.

I de fall i punkt skall7som avses
a avsändaren, innan sänds iväg, lämna deklaration tillvarorna en

den skattemyndighet på avsändningsorten för punkt-som ansvarar
skattekontrollen,

b intyga mottagandet i enlighetmottagaren med deav varorna
föreskrifter givits den skattemyndighet på bestämmelseortensom av

för punktskattekontrollen,som ansvarar
c avsändaren och samtycka till varje kontrollmottagaren görsom

det möjligt for deras respektive skattemyndigheter förvissa sigatt om
verkligen har tagitsatt emot.varorna

Om punktskattepliktiga ofta och regelbundet flyttas på detvaror
isätt punkt kan7 medlemsstaterna, bilaterala avtal,som anges genom

tillåta förenklingar avviker från punkterna och7som

Artikel 8

Vad beträffar förvärvats enskilda individer för derasvaror som av
bruk och dem själva följereget principentransporterats för denav av

inre marknaden punktskatt skall i den medlemsstatatt där de hartas ut
förvärvats.
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Artikel 9

artikel inträder6-8,påverkar tillämpningendetUtan att av
för konsumtion idå släpptsför punktskattskattskyldighet envaror som

för kommersiellamedlemsstatimedlemsstat förvaras annanen
ändamål.

därbetalning i den medlemsstatförfalla tillfall skall skattendettaI
innehavaren.finns och påförasvarorna

avsedda föri artikel 8fastställa deFör ärattatt som avsesvaror
tillbl.a. hänsynmedlemsstaternakommersiella ändamål måste ta

följande:
innehaskäl föroch dennesinnehavarens kommersiella attstatus-

dem,
fall, användai förekommande detfinns eller,den plats där varorna-

transportsättet,
sig tillhänföralla handlingar varorna,som-

beskaffenhet,varorna-
kvantitet.varorna-

strecksatseni första stycket femteinnehålletkunna tillämpaFör att
uteslutande till ledningreferensnivåer,fastställafår medlemsstaterna

följande:understigafår inteför bevisningen. Dessa

obaksvarora T
800Cigaretter st

vikt högst 400Cigariller cigarrer med sten av
3 styckgram per

200Cigarrer st
kglRöktobak

Alkoholdryckerb
l10Spritdrycker

20 lMellanprodukter
vin ll mousserande 90Viner högst 60varav

Öl l110

iföreskriva punktskatt skallfår ocksåMedlemsstaterna att tas ut
vid förvärv mineraloljorförbrukningen skermedlemsstat därden av

i medlemsstat, dessaför förbrukningredan släppts annan omensom
enskildaovanligaprodukter med transportsätttransporteras av

Med ovanliga transportsätträkning.individer eller för deras avses
lämpligai fordons ellertankarbränsle på sätt. änannattransport av

flytande eldningsbränsle påreservdunkar liksom sättannattransport av
yrkesmässig handel.används vidmed tankrarän som
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Artikel 10

Punktskattebelagda inköpta varken ärvaror av personer som
godkända lagerhavare eller näringsidkare med eller utan
punktskatteregistrering och avsänds eller direkt ellertransporterassom
indirekt säljaren eller för dennes räkning skall beskattas iav
destinationsmedlemsstaten. dennaI artikel medavses
destinationsmedlemsstaten den medlemsstat dit försändelsen eller

anländer.transporten
Punktskatt skall därför i destinationsmedlemsstatentas ut när

punktskattebelagda redan släppts för konsumtion ivaror som en
medlemsstat levereras till sådan i punkt ären person som avses som
etablerad i medlemsstat, och avsänds elleren annan varorna

direkt eller indirekt säljaren eller för dennestransporteras räkning.av
Skatten i destinationsmedlemsstaten skall påföras säljaren vid

leveranstidpunkten. Medlemsstaterna får dock införa bestämmelser
stipulerar punktskatt skall betalas skatte-attsom av en annan

Skatterepresentantenänrepresentant måstemottagaren av varorna. vara
etablerad i destinationsmedlemsstaten och godkänd skatte-av
myndigheterna där.

Den medlemsstat där säljaren etablerad skall tillär denneattse
uppfyller följande krav:

Han skall betalning punktskatt på de villkor ställsgarantera av som-
i destinationsmedlemsstaten innan avsänds och till attvarorna se
punktskatten betalas efter det anlänt.att varorna

Han skall föra bok varuleveransema.över-
4. I det fall åsyftas i punkt 2 skall den punktskatt erlagts isom som

den första medlemsstaten återbetalas i enlighet med artikel 22.4.
Med förbehåll för vad föreskrivs i gemenskapsrätten fårsom

medlemsstater fastställa särskilda förregler tillämpningen dennaav
bestämmelse punktskattebelagda omfattas speciellavaror som av
nationella distributionsregler förenliga fördraget.medärsom

Uttalanden rådsprotokolli

Angående artiklarna 7-10

Rådet och kommissionen förklarar artiklarna 7-10 innehåller denatt
rättsliga regleringen Ekoñnrådets slutsatser från den juni24 1991av
rörande flyttning punktskattepliktigaav varor.

Flyttning inom gemenskapen för kommersiella ändamålav varor
kommer i allmänhet ske mellan skatteupplag. Inom föratt denramen
inre marknaden bör emellertid flyttning inom gemenskapen för
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produkter förredan frisläpptskommersiella ändamål kunna ske somav
konsumtion.

förfaranden innefattarkommersiellasådan fall kommerI som
för kommersiella ändamålpunktskattepliktiga skeroch att gevaror som
i destinationslandet. Artikelupphov till punktskattbetalning 7av

fall. Artikel innehåller bestämmelserreglerar skatteuttaget i dessa 7.6
återbetalning punktskatt betalats i denmöjlighet till av somsom ger

frisläppts för konsumtion.medlemsstat där redanvarorna
för den inre marknaden punktskattbärande principEn är attannan
punktskattepliktiga köpsi ursprungslandet föruttas somvaror av

sig.och de själva för medprivatpersoner i medlemsstat somen annan
den skillnad mellan affärerProblem har meduppstått görssom som

igrundas på principen beskattningomfattas bestämmelser som omav
affärer privatpersoner inomdestinationslandet respektive görssom av

beskattning i ursprungslandet.det regelverk byggersom
medlemsstaterna möjlighet i sinDärför artikel 9.1 attenger

innefattalagstiftning införa bevismedel kannationella ett som
liksom regel affärerinförandet vägledande gränsvärden atten somav

gjorda i förvärvssyfte såvidaöverskrider denna kommergräns att anses
förfråga nöjaktigt kan visa Skattemyndigheten såinte i attpersonen

inte fallet.är
överföringar betalningföreskrivaMedlemsstaterna kan att mot som

punktskattepliktigainte sker i förvärvssyfte mellanvaror personerav
skall för kommersiella ändamål.skeanses

Artikel täcker fall redan släppts för konsumtion i10 där varor som
varken godkända lagerhavaremedlemsstat köps ären av personer som

eller näringsidkare med eller punktskatteregistrering ochutan
räkning. fall beskattassäljaren eller för dennes dessaItransporteras av

i enligt där gällande regler, inklusive krav pådestinationslandetvarorna
ianvändning skattemärken. Punktskatten dessa fall intetas ut avav

i avsändarrnedlemsstaten skallköparen säljaren. Punktskattenutan av
iåterbetalas till säljaren i enlighet med reglerna artikel 22.4.

fallMedlemsstaterna införa förenklade återbetalningssätt för de dåkan
säljaren godkänd lagerhavare.är en

Angående artikel I

medlemsstaterna vid tillämpningRådet och kommissionen fastslår att
artikel för enstaka affärer med begränsadekan bestämma7.1 attav

mängder principen i artikel 8 tillämpas för affärer förkanvaror
kommersiellt fall skalländamål i de mottagaren.varorna uppges av



58 Bilaga SOU 1999:26

Angående artikel 7

Rådet och kommissionen fastslår uttrycket lämplig väg skall haatt en
vid betydelse så det inte inkräktar på och friaatt varors personers
rörlighet inom den Europeiska unionen.

Angående artikel 8

Rådet och kommissionen begreppet eget bruk vad gällerattanger
privatpersoner täcker både behov och i tillämpligapersonernas egna
fall deras familjers.

Angående artikel 9.1

Rådet och kommissionen referensnivåema i artikel 9.1attanger
kommer ändras eftersomallt nivån på punktskattesatsema ändras.att

Den tyska delegationen de nivåer i artikel 9att äranser som anges
oförenliga med den inre marknadens behov. godtar dennaDen regel
endast for inte avskaffandet skattegränser den januariäventyra 1att av
1993 och kommissionen övervaka tillämpningen deattuppmanar av
ovannämnda nivåerna i de olika medlemsstaterna och lägga framatt
förslag för deras avskaffande så möjligt.snart som

Angående artikel 9.2

Rådet och kommissionen medlemsstaterna har möjlighet,attanger
förutsatt de tillbörlig hänsyn till gemenskapens regler,att tar att anta
nationella lagar för begränsa med farligt gods,vägtransporteratt
särskilt sådana utförs privatpersoner.som av

Rådet och komissionen vill dessutom peka detpå faktum att
rådsdirektivet 89/684/EEG den 21 december 1989 kräver deav av
flesta förare de har bevis yrkesutbildning.att om

Rådet och kommissionen vill slutligen påminna Europeiskaattom
överenskommelsen internationella farligt gods påtransporter vägom av
ADR innehåller särskilda säkerhetsregler for sådana transporter.
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