
 

 

LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-20 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Lena Moore samt 

justitierådet Erik Nymansson  

 

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 juni 2018 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 energi-  

    produkter, 

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 (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss 

    elektronik, 

8. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) 

    om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen 

    (2011:1244). 



 

 

2 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Ulf Olovsson 

och Ann-Christine Ålander samt ämnesrådet Jan Larsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi 

 

1 kap. 2 a § 

 

Paragrafens andra stycke får en mer överskådlig utformning om det 

förses med strecksatser och sista meningen förs till inledningen av 

stycket enligt följande.  

 

För vissa produkter i denna lag finns uppdateringar av hänvisningarna till 

KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 

2658/87 i   

   – kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/552 av den 6 april 

2018 om uppdatering av hänvisningarna i rådets direktiv 2003/96/EG till 

nummer i Kombinerade nomenklaturen för vissa produkter, eller  

   – sådant senare genomförandebeslut som har fattats med stöd av artikel 

2.5 andra stycket i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om 

en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energi-

produkter och elektricitet.  

 

4 kap. 4 § 

 

Paragrafens femte stycke innehåller enbart en bestämmelse om 

beräkning av säkerhetsbeloppet vid beredskapslagring. 

Bestämmelsen bör enligt Lagrådets mening lämpligen placeras i 

tredje stycket i anslutning till de bestämmelser om beräkning av 

säkerhetsbeloppet som finns där. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om punktskattekontroll av 

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 

 

2 kap. 5 § 

 

Uttrycket ”på ett godtagbart sätt” i andra stycket bör ersättas med 

”med tillräcklig säkerhet”. Härigenom avspeglas på ett bättre sätt vad 

som ska uppnås med bestämmelsen samtidigt som skillnad i 

betydelse i förhållande till motsvarande uttryck i första stycket 

markeras.  

 

4 kap. 1 §  

 

Tredje stycket sista meningen i paragrafen bör formuleras enligt 

följande. 

 

Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare 

transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras 

passageraren. 

 

4 kap. 9, 9 b och 19 a §§ samt rubriken före 9 § 

 

Paragraferna innehåller bestämmelser om förverkande. I nuvarande 

9 a § regleras emellertid Skatteverkets beslutsbehörighet i fråga om 

transporttillägg. Enligt Lagrådets mening bör bestämmelserna om 

förverkande komma i ett sammanhang. Nuvarande 9 a § bör därför 

betecknas 9 c § och placeras efter reglerna om förverkande och 

förses med en egen rubrik.  

 

Bestämmelsen i remissens 19 a § kan arbetas in i remissens 9 b §. 

Denna paragraf är lång och kan med fördel delas upp på två 

paragrafer, 9 a och 9 b §§, och förenklas. Uttrycket ”Den som 

drabbats av omhändertagandet” bör ersättas med ”Ägaren till 
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egendomen eller den som senast innehade varorna” (jfr 18 § och 

författningskommentaren).  

 

Rubriken närmast före 9 § bör bättre avspegla innehållet i 9–9 b §§ 

och ändras till Förverkande. 

 

Med Lagrådets förslag får 9–9 b §§ följande lydelse.  

 

9 § 

Frågor om förverkande prövas av allmän förvaltningsdomstol på ansökan 

av Tullverket om inte annat följer av 9 a §. 

 

En ansökan enligt första stycket ska prövas av den förvaltningsrätt inom 

vars domskrets omhändertagandet av egendomen verkställdes.  

 

9 a §  

Frågor om förverkande enligt 2 kap. 17–19 §§ och 3 kap. 7 § första stycket 

1 får prövas av särskilt förordnad befattningshavare vid Tullverket om 

värdet av det som ska förverkas uppgår till mindre än det prisbasbelopp 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då omhänder-

tagandet verkställdes och det är uppenbart att förutsättningarna för ett 

förverkande är uppfyllda. 

 

Första stycket gäller inte om det i ärendet finns anledning att anta att någon 

innehar en särskild rätt till egendomen.  

 

9 b §  

I ett ärende om förverkande enligt 9 a § tillämpas bestämmelserna i 18 § 

och 19 § första stycket. 

 

Ett beslut om förverkande ska meddelas skriftligen.  

 

Ägaren till egendomen eller den som senast innehade varorna får inom en 

månad från det att han eller hon fick del av förverkandebeslutet anmäla 

missnöje med det till Tullverket. Anmäls missnöje, ska beslutet om 

förverkande inte längre gälla.  

 

Om Tullverket inte häver omhändertagandet, ska Tullverket ansöka om 

förverkande hos allmän förvaltningsdomstol. Har ansökan inte gjorts inom 

en månad från det att anmälan kom in, ska omhändertagandet anses hävt 

om inte 2 kap. 16 eller 16 a § är tillämplig. 
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5 kap. 4 § 

 

Paragrafen får ett tydligare innehåll om den nya straffbestämmelsen 

avseende brott mot skyldigheten att tillhandahålla det förenklade 

ledsagardokumentet placeras i ett nytt andra stycke.  

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på kemikalier i viss 

elektronik 

 

Rubriken före 8 § bör ändras till ”Skattskyldiga” och det bör tas in en 

ny rubrik närmast före 10 § som bör lyda ”Lagerhållare och 

registrerade mottagare”. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 


