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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-01 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg 

samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för  

mervärdesskatt i vissa fall 

 

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2017 har regeringen  

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av 

    transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-    

    produkter, 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet  

Lars Mattisson och rättssakkunnige Johan Westlund. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om punktskattekontroll av trans-

porter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 

 

4 kap. 1 § 

 

I lagrådsremissen föreslås att nivån för transporttilläggen höjs från 20 

till 40 procent. Transporttillägg påförs om vissa förfaranden som 

måste iakttas vid flyttningar av punktskattepliktiga varor, bl.a. om 

dokumentation och ställande av säkerhet, inte har följts.  

 

I den remitterade promemorian, s. 15, gjordes bedömningen att tran-

sportillägget inte ska anses utgöra ett straff enligt artikel 6 i Europa-

konventionen och att några förändringar av reglerna för dessa tillägg 

inte behöver göras med anledning av förändringarna i synen på skat-

tetillägget i förhållande till Europakonventionen. I promemorian hän-

visades till den bedömning i frågan som gjordes i prop. 2002/03:106  

s. 221.  

 

Flera remissinstanser har ifrågasatt denna slutsats. Åklagarmyndig-

heten framhåller att det straffrättsliga förfarandets förhållande till 

transporttilläggen måste regleras. Myndigheten anför bl.a. att det för-

hållandet att transporttilläggen utformats med skattetilläggen som 

förebild talar för att de med dagens synsätt är att betrakta som ett 

straff. Strängheten i en sanktion är ett av de kriterier som inverkar på 

bedömningen av sanktionens karaktär, vilket blir mer påtagligt om 

den föreslagna höjningen genomförs. De kriterier som Europadom-

stolen har ställt upp för att avgöra om det rör sig om samma sak 

samt om det rör sig om anklagelse om brott är uppfyllda för transport-

tilläggen. Slutligen anser flera remissinstanser att resonemangen i 

promemorian kring transporttilläggets syfte och funktion kan ifråga-

sättas.  
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I lagrådsremissen hänvisar regeringen till sin tidigare bedömning i 

prop. 2002/03:106. Där anfördes som skäl för att transporttillägget 

inte ska anses omfattas av anklagelse för brott enligt artikel 6 i Euro-

pakonventionen och därmed inte heller anses vara ett straff att 

transporttilläggen utgör en sanktion med ett mycket speciellt syfte 

och snävt tillämpningsområde. Transporttilläggen får närmast anses 

rikta sig mot ett särskilt slags ordningsförseelser och till största delen 

fyller de en närmast vitesliknande funktion så till vida att tillägget skall 

undanröjas om de handlingar som saknats företes inom viss tid. Re-

geringen framhåller vidare att det grundläggande syftet med trans-

porttilläggen – att säkerställa att förfarandereglerna vid flyttningar av 

punktskattepliktiga varor följs – är oförändrat. Regeringen bedömer 

därför nu, trots kritiken från remissinstanserna, att några förändringar 

av reglerna för transporttillägg inte behöver göras med anledning av 

förändringarna i synen på systemet med skattetillägg i förhållande till 

Europakonventionen. 

 

De argument som anförs i lagrådsremissen för att transporttillägg inte 

ska anses utgöra ett straff enligt Europakonventionen är enligt 

Lagrådets mening inte övertygande. Många faktorer talar i stället för 

motsatsen. Lagrådet kan inte tillstyrka att förslaget läggs till grund för 

lagstiftning om inte det under den fortsatta beredningen görs en mer 

djupgående analys av hur transporttillägget förhåller sig till artikel 6 i 

Europakonventionen. 

 

Övrigt lagförslag  

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 


