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Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter;

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

utfärdad den 30 maj 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter
dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 § samt 4 kap. 2 och 5–8 §§ skall ha följande
lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 8 a och 8 b §§,
av följande lydelse.

2 kap.
13 §2 Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig
vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Tullverket besluta
om skatten på varan om
1. skattskyldighet har inträtt, och
2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.
Skatt enligt första stycket skall tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.
Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av
ett beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som fattades
innan varorna omhändertogs.
Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 4 § tullagen
(2000:1281).

3 kap.
5 §3 Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1563) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhändertagen alkohol- eller tobaksvara, skall Tullverket besluta om skatten på varan.
Skatt skall tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.
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Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten får denna tas ut med
ett belopp som framgår av 1 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel.
Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av
ett beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som fattades
innan varorna omhändertogs.
Är den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots anmaning därom, skall mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

4 kap.
2 §4 Om en avsändande upplagshavare kommer in med ett i föreskriven
ordning upprättat ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet till Tullverket inom en månad från dagen för beslutet om transporttillägg, skall
transporttillägg som påförts med stöd av 1 § första stycket 1 undanröjas.
Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 § andra stycket skall undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skattebetalningslagen (1997:483), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi konstateras att den
som påförts tillägget inte är skattskyldig.
5 §5 Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
är tillämplig på transporttillägg.
6 § Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag skall
betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.
Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna
om kostnadsränta i 19 kap. 8, 9, 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
(1997:483).
7 §6 En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten eller transporttillägget om
1. ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats,
2. Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189)
om förhandsbesked i skattefrågor, eller
3. det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att
sättas ned.
Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.
8 §7 Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag
skall återbetalas skall ränta utgå med den räntesats som anges i 19 kap. 14 §
skattebetalningslagen (1997:483). Ränta utgår från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det återbetalas.
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8 a § I fråga om skatt och transporttillägg tillämpas bestämmelserna om
ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och
fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, indrivning i 20 kap. samt
verkställighet i 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2002:426

8 b § Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt
2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende
skatt och transporttillägg enligt denna lag.
Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om skattskyldig och den som är skyldig att betala transporttillägg gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skatt och transporttillägg gälla för belopp som
delägare är betalningsskyldig för.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Petter Classon
(Finansdepartementet)
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