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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-10-25 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Kerstin Calissendorff och Inga-Lill Askersjö  

 

Skatt på plastbärkassar 

 

Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om skatt på plastbärkassar, 

2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 

    Skatteverkets beskattningsverksamhet, 

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 

4. lag om ändring i tullagen (2016:253), och 

5. lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i  

    skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige 

Jonas Ljungberg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Lagen om skatt på plastbärkassar 

 

2 § 

 

I paragrafen definieras begreppet ”yrkesmässig aktivitet” som en 

sådan aktivitet som utförs av 1. en juridisk person, eller 2. en fysisk 

person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes 

familjs personliga bruk. Det kan konstateras att begreppet 

”yrkesmässig aktivitet” inte används i lagen och att det förhållandet 

att en aktivitet/verksamhet är yrkesmässig har en annan betydelse 

inom skatterätten i övrigt.  

 

Definitionen är närmast att anse som en reglering av ett undantag 

från skattskyldighet för vissa personer i vissa situationer, nämligen 

då en fysisk person tillverkar, för in, mottar eller importerar varor för 

sin eller sin familjs personliga bruk.  

 

Enligt Lagrådets mening bör definitionen utgå. I stället bör en 

bestämmelse som reglerar undantaget tas in i en ny paragraf under 

rubriken ”Skattskyldighet” och ges följande lydelse. 

 

Från skattskyldighet enligt 4 § 2 och 3 samt 5 § undantas en fysisk persons 
tillverkning, införsel, mottagande och import av plastbärkassar som är 
avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk. 

 
 

Förevarande paragraf anger betydelsen av ord och uttryck i lagen. 

Första stycket består av en uppräkning av ord och uttryck, angivna 

genom strecksatser. Andra stycket anger betydelsen av ordet import, 

men i löpande text. Tredje stycket avser begreppen tullskuld och 

unionsvara och avser tillämpningen av bestämmelserna i 5 § 

angående bl.a. vem som är skattskyldig då skattepliktiga varor 

importeras från tredjeland. 
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Enligt Lagrådets mening bör det andra stycket tillföras det första 

stycket och utformas på samma sätt, dvs. med strecksatser.  

 

Det första stycket skulle då avslutas med en strecksats som skulle 

kunna utformas enligt följande. 

 

– import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland, 
under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt 
tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i 
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler 
för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan 
frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. 

 

Om det förslaget inte godtas bör i varje fall ordet ”import” kursiveras i 

det andra stycket. Därmed markeras att också det stycket innehåller 

en definition. 

 

Det tredje stycket avser en fråga som bättre hör hemma i den 

materiella bestämmelsen dvs. i 5 § (jfr 5 § lagen om skatt på 

kemikalier i viss elektronik).  

 

Lagrådet föreslår att tredje stycket flyttas till 5 § och där infogas som 

ett nytt andra stycke.  

 

5 § 

 

Det tredje stycket i 2 § bör infogas som ett nytt andra stycke i 

förevarande paragraf, se Lagrådets förslag beträffande 2 §.  

 

Om detta förslag godtas torde hänvisningen till EU-förordningen 

kunna förkortas och således tredje stycket, med viss ytterligare 

redigering, lyda enligt följande. 

 

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som ägs av en 
godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 
201 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013. 



 

 

4 

7 § 

 

I paragrafen regleras vem som får godkännas som lagerhållare. Det 

föreskrivs att det är den som yrkesmässigt tillverkar, för in, mottar 

eller importerar skattepliktiga varor som får godkännas. Det kan 

ifrågasättas om kravet på yrkesmässighet fyller någon funktion, 

eftersom samma krav gäller för skattskyldigheten. Det förefaller 

osannolikt att någon vare sig skulle vilja bli eller kunna anses lämplig 

som lagerhållare enbart för varor som denne tillverkar, för in, mottar 

eller importerar för sin eller sin familjs personliga bruk, dvs. avseende 

de varor som undantas från beskattning.  

 

Kvalificeringen ”yrkesmässig” bör därför kunna utgå. Om det anses 

nödvändigt bör i stället i paragrafen införas ett nytt stycke 

motsvarande den undantagsregel från skattskyldigheten som 

Lagrådet föreslagit. 

 

10 § 4 

 

I bestämmelsen föreskrivs att skattskyldighet inte inträder för en 

skattepliktig vara som lämnas för avfallsåtervinning. Vad som avses 

med avfallsåtervinning framgår av författningskommentaren. 

Beskrivningen av vad som avses är näst intill identisk med vad som 

avses med materialåtervinning av avfall i miljöbalken. För att 

underlätta tillämpningen är det därför bättre att i bestämmelsen införa 

en direkt hänvisning till miljöbalkens definition enligt följande.  

 

4. lämnas för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § 
miljöbalken, 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 


