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punktskattekontroll av transporter m.m. av
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Utkom från trycket
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utfärdad den 9 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter
dels att 3 kap. 6 § och 5 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 kap. 1 a–1 c §§, av
följande lydelse.

3 kap.
6 §2 Ett omhändertagande av en alkohol- eller tobaksvara skall upphävas,
om
1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,
2. varan löses ut enligt 5 § tredje stycket,
3. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen
(2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,
4. varan återutförs enligt 1 § femte stycket, eller
5. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.
Omhändertagande enligt 4 § skall också upphävas om Tullverket inte
inom tre månader från den dag då beslut fattades om omhändertagandet har
fattat något beslut enligt 5 § om skatt.
Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1, 2
eller 5 eller andra stycket, skall varan översändas till mottagaren.

5 kap.
1 a § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar eller överlåter punktskattepliktiga varor som varit föremål
för brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69) döms, om brottet
rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, för olovlig befattning
med punktskattepliktiga varor till böter eller fängelse i högst två år. Detta
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gäller dock inte om ansvar kan utdömas enligt 1 § eller lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.
Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att de
punktskattepliktiga varorna varit föremål för brott, döms till böter.
Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar enligt första eller
andra stycket.
1 b § Om brott som avses i 1 a § första stycket är att anse som grovt, döms
för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till fängelse, lägst
sex månader och högst fyra år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning, om gärningen avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom skatt eller avgift till mycket betydande belopp har
undandragits det allmänna eller felaktigt återbetalats eller tillgodoräknats
någon.
1 c § För försök, förberedelse och stämpling till grov olovlig befattning
med punktskattepliktiga varor döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
5 §3 Utöver vad som följer av 1 § andra och tredje styckena lagen
(2000:1225) om straff för smuggling skall vid brott enligt 1–1 c §§ följande
bestämmelser i nämnda lag tillämpas:
bestämmelserna om förverkande i 16–18 §§,
bestämmelserna om förundersökning och tvångsmedel i 19–26 §§, 27 §
första och tredje styckena, såvitt avser kroppsvisitation, och i 29 och 30 §§,
samt
bestämmelserna om talan i 32 och 33 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)
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