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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-09

Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf
Sandström, justitierådet Dag Victor.

Enligt en lagrådsremiss den 20 december 2001 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och
luftfartyg,
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Petter
Classon.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om proviantering av fartyg och
luftfartyg

6 och 10 §§

Enligt den föreslagna nya lydelsen av 6 § tredje stycket skall vissa
fartygslinjer beviljas undantag från bestämmelserna i första och
andra styckena. Beslut om sådana undantag skall enligt 10 § fattas
av Tullverket. Undantag skall beviljas om vissa förutsättningar är
uppfyllda såvitt gäller hamnarnas belägenhet och fartygslinjens
trafiktäthet och transportkapacitet.
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Av vad nu sagts följer att det inte är en fråga om en sedvanlig
dispensregel. Lagrådet föreslår att stycket omformuleras enligt
följande:

"Tullverket skall på ansökan besluta att bestämmelserna i första och
andra styckena inte skall tillämpas om det är fråga om en fartygslinje
mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med
Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och
med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell
och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning.”

Det föreslagna systemet innebär att Tullverket har att fatta två beslut,
nämligen först ett beslut om att bestämmelserna i första och andra
styckena inte skall tillämpas och därefter ett beslut om provianteringstillstånd. Bestämmelserna kan dock inte anses hindra att dessa
båda beslut fattas samtidigt när detta är lämpligt.

Med den av Lagrådet föreslagna formuleringen av tredje stycket i 6 §
behövs ingen ändring av 10 §.

14 a §

Som en konsekvens av Lagrådets förslag avseende 6 § bör också
den här aktuella paragrafen omformuleras, förslagsvis på följande
sätt:

"Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra
stycken inte längre föreligger."
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Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

