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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-14 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra 

förfarandefrågor på punktskatteområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2017 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 

2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 

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

    transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och  

    energiprodukter, 

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

    Skatteverkets beskattningsverksamhet, 

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

7. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i lagen (2016:1077) 

    om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 

8. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i lagen (2017:000) 

    om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Johan Westlund och departementssekreteraren Magnus Lindbäck. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt 

 

27 a § 

 

Enligt inledningen av första stycket ska – i enlighet med vad som 

följer av artikel 10.4 i den svenska versionen av punktskatte- 

direktivet – ”… oegentligheten anses ha begåtts …” samtidigt som 

det tidigare i samma stycke anges att någon oegentlighet inte har 

konstaterats. ”Oegentligheten” i bestämd form är fel i 

sammanhanget. Den avsedda innebörden av direktivet är i stället ”en 

oegentlighet” vilket också svarar mot uttryckssättet i bl.a. de franska 

och engelska direktivversionerna. Mot denna bakgrund bör lagtexten 

här lyda  ”… en oegentlighet anses ha begåtts … ”.  

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Enligt punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna ska bestämmelserna i 44 kap. 8 § i den nya 

lydelsen tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas och 

ansökningar som lämnas in efter ikraftträdandet. Uttrycket ”första 

gången” kan med fördel användas när det är fråga om 

återkommande företeelser där det finns behov av en bestämning 

som knyter till en viss tidpunkt eller en viss tidsperiod, jfr Ds 2014:1 

(Gröna boken) avsnitt 10.9, Exempel 4. Orden ”första gången” är i 

det här aktuella sammanhanget förvirrande och bör utgå.  
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Förslaget till lag om ändring i lagen om alkoholskatt 

 

7 f § 

 

Ändringen i första stycket är avsedd som ett förtydligande. Lagrådet 

anser för sin del att den nu gällande lagtexten är att föredra. 

  

26 a § 

 

Angående ”oegentligheten”, se Lagrådets kommentar vid 27 a § 

lagen om ändring i lagen om tobaksskatt. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Se i fråga om punkterna 2 och 3 Lagrådets kommentar vid 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i 

lagen om tobaksskatt. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi 

 

4 kap. 2 a § 

 

Angående ”oegentligheten”, se Lagrådets kommentar vid 27 a § 

lagen om ändring i lagen om tobaksskatt. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Se i fråga om punkterna 2 och 3 Lagrådets kommentar vid 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i 

lagen om tobaksskatt. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om punktskattekontroll av 

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

 

Se i fråga om punkten 2 Lagrådets kommentar vid ikraftträdande- 

och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om 

tobaksskatt. 

 

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen  

 

26 kap. 23 §  

 

Andra och tredje styckena reglerar det fallet att energiskatt på 

elektrisk kraft ska redovisas för en senare period än den period då 

skattskyldighet inträtt. Lagrådet föreslår att tredje stycket utgår och  

att i stället andra stycket avslutas med ”Detta gäller inte om 

redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår”.  

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna  

 

Se i fråga om punkterna 3 och 4 Lagrådets kommentar vid 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i 

lagen om tobaksskatt. Av motsvarande skäl bör orden ”första 

gången” utgå även i punkten 2.  

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


