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LAGRÅDET                              

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-06 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet 

Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2003 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), 

2.  lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), 

3.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre- 

teraren Madelaine Tunudd. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen  

 

1 kap. 17 § 

 

Enligt ändringsförslaget skall med faktura avses varje dokument eller 

meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller vill-

koren för fakturor i 11 kap. Av motiven (avsnitt 6.3) framgår att inte 

bara varje enskilt dokument eller meddelande åsyftas. Med ”faktura” 

avses uppenbarligen även skilda sådana dokument eller meddelan-

den, om de tillsammans uppfyller nämnda villkor.   
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Att ”faktura” således kan stå som en beteckning för flera handlingar 

kan inte klart utläsas av den föreslagna lagtexten. Ett förtydligande 

bör därför enligt Lagrådets mening övervägas, förslagsvis genom att 

ordet ”varje” utgår ur lagtexten. 

 

Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen  

 

I lagrådsremissen föreslås att särskilda regler om bevarande av fak-

turor införs genom att 14 kap. skattebetalningslagen kompletteras 

med två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§. Skattebetalningslagen har 

per den 1 juli 2003 tillförts ett nytt kapitel, 10 a kap., med särskilda 

bestämmelser om mervärdesskatt för elektroniska tjänster  

(SFS 2003:222). I 10 a kap. 21 § anges genom uppräkning vilka  

regler i lagens övriga kapitel som skall tillämpas när svensk mervär-

desskatt redovisas enligt 10 a kap. eller enligt motsvarande bestäm-

melser i ett annat EG-land. Därvid nämns bl.a. vissa bestämmelser i 

14 kap., vilket kapitel gäller utredning i skatteärenden. 

 

Lagrådet anser att det under det fortsatta beredningen bör övervägas 

i vad mån de nu föreslagna 14 kap. 2 a och 2 b §§ beträffande beva-

rande av fakturor bör föranleda följdändring i 10 a kap. 21 §.  

 

Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 


