
1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-21

Närvarande: Justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke

Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke.

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2003 (Finansdepartementet)

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),

2. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn

Jörgen van der Stad.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

38 §

Lagrådet (Pripp och Francke):

I första stycket denna paragraf är intaget ett förbud mot att i yrkes-

mässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i

bl.a. utländskt lotteri. Med det föreslagna andra stycket luckras detta

absoluta förbud upp genom möjligheten för regeringen eller myndig-

het som regeringen bestämmer att medge undantag från förbudet.

Även med beaktande av detta förslag och av de analyser som redo-

visas i remissen anser Lagrådet det inte uteslutet att det kan finnas
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en risk för att regleringen vid en prövning skulle anses strida mot EG-

rätten. Visserligen blir det med förslaget möjligt att främja ett svenskt

deltagande i ett utländskt lotteri på samma sätt som ett svenskt, till-

låtet lotteri. Men regeringens eller den annars beslutande myndig-

hetens möjlighet att medge undantag är enligt förslaget begränsat till

att gälla sådana utländska lotterier som anordnas som ett led i ett

internationellt samarbete. Den beslutande instansens prövning kom-

mer således att gälla endast när den svenske spelanordnaren vill

initiera ett internationellt samarbete med en eller flera utländska

spelanordnare. Mot en sådan begränsning kan kanske inte framföras

några erinringar, under förutsättning dock att det svenska urvalet av

avtalsmotpart inte sker i strid mot EG-rätten. Det får förutsättas att

något undantag inte kommer att medges i annat fall.

Nilsson:

Frågan huruvida det svenska lotterisystemet är förenligt med EG-

rätten är svårbedömd. Mot bakgrund av den praxis som utvecklats av

EG-domstolen (Schindler-, Läärä- och Zenattimålen, redovisade i

SOU 2000:50 s. 131 ff.) finner jag emellertid övervägande skäl tala

för att det nuvarande svenska systemet inte strider mot EG-rätten.

Av samma skäl bedöms inte heller de nu föreslagna ändringarna

vara oförenliga med EG-rätten, i vart fall om de föreslagna bestäm-

melserna om lotteriskatt ges en neutral utformning som ansluter till

38 §. Med detta förbehåll lämnar jag förslaget utan erinran i denna

del.
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43 §

De i andra stycket föreslagna bestämmelserna, som inte kräver lag-

form, bör enligt Lagrådets mening i stället lämpligen tas in i lotteriför-

ordningen (1994:1451).

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

1 §

Med det nyssnämnda förslaget till ett nytt andra stycke till 38 § lotte-

rilagen öppnas en möjlighet att främja deltagande i utländska lotteri-

er. Förslaget är allmänt hållet; undantag skall kunna medges utan

begränsning till viss typ av lotterier. Det här föreslagna tredje stycket

om lotteriskatt däremot gäller endast sådant utländskt lotteri som av-

ser vadhållning i samband med hästtävlingar och under vissa andra

villkor därutöver. Enligt vad som upplysts under föredragningen är

skälet till att förslaget utformats så, att man under lagstiftningsären-

dets beredning ansett att skattefrågan behöver övervägas ytterligare.

Det hade enligt Lagrådets mening varit önskvärt att de nu föreslagna

skattebestämmelserna   getts en neutral utformning i anslutning till

38 § lotterilagen.

Paragrafen innehåller i dag fem stycken. Med förslaget tillförs ytterli-

gare två. Enligt Lagrådets mening skulle regleringen vinna i över-

skådlighet om innehållet delades upp i flera paragrafer, med en för-

sta paragraf innehållande föreskrifter om i vilka fall lotteriskatt skall

betalas, en efterföljande paragraf med föreskrifter om undantag från

skattskyldighet och en tredje paragraf med bestämmelser om beräk-

ningen av skattens storlek. Lagrådet föreslår därför följande uppdel-

ning och lydelse, i vilken ingår även vissa redaktionella ändringar.
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Mot bakgrund av vad som nyss sagts avstår Lagrådet från att föreslå

någon annan utformning i sak av det föreslagna nya tredje stycket.

”1 §

Lotteriskatt skall betalas till staten för svenskt lotteri.

Lotteriskatt skall också betalas till staten för utländskt lotteri som av-

ser vadhållning i samband med hästtävlingar, om

1. undantag medgetts för lotteriet enligt 38 § andra stycket lotterila-

gen (1994:1000),

2. deltagandet sker via en svensk trav- eller galopporganisation, och

3. det svenska speldeltagandet undantagits från lotteribeskattning i

det land där lotteriet anordnas.

Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i 3 § lotte-

rilagen.

1 a §

Lotteriskatt skall inte betalas för

1. sådant lotteri som  - - -

se 1 § sjätte stycket i det remitterade förslaget  - - -

6. - - - utgörs av pengar.

1 b §

Lotteriskatt tas ut med 36 procent av den behållning som återstår

sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet

räknats av från de sammanlagda insatserna.
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Vid bestämmande av behållningen av sådant utländskt lotteri som

avses i 1 § andra stycket skall endast insatser och vinster som hän-

för sig till det svenska speldeltagandet beaktas. Motsvarande gäller

för svenskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävling-

ar där deltagande sker via en utländsk trav- eller galopporganisation.

Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom 90 da-

gar från skattskyldighetens inträde.”

2 §

Om Lagrådets förslag godtas, får hänvisningen i den föreslagna

andra meningen till ”1 § tredje stycket” ändras till ”1 § andra stycket”.

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Om Lagrådets nyssnämnda förslag till ändringar godtas får också

hänvisningarna i de föreslagna 8 kap. 3 § andra stycket och 42 kap.

25 § andra stycket till ”1 § tredje stycket” ändras till ”1 § andra styck-

et”.

Med anknytning till vad som anförts under 1 § tredje stycket lagen

om lotteriskatt noterar Lagrådet att den som uppbär vinst i utländskt

lotteri för vilket undantag medgetts enligt 38 § lotterilagen och som

avser annat än vadhållning i samband med hästtävlingar liksom hit-

tills kommer att vara skattskyldig för vinsten.


