Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

SFS 2006:246
Utkom från trycket
den 20 april 2006

utfärdad den 6 april 2006.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 och 12 §§ samt 5 kap. 2 § förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet skall ha följande lydelse.

2 kap.
7 § Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften skall tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och
10 §§, 5 kap. 2, 3, 7, 14 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen
(2006:242).
Skall fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Vägverket
bestämmer.
12 §1 För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 60 kronor.
Innehavaren av en saluvagnslicens skall årligen under december månad
för det följande året betala en registerhållningsavgift om 35 kronor för varje
fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.
Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid skall 3 kap. 2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§,
5 kap. 7, 14 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt
10 och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242), m.m. tillämpas. Om
saluvagnsskatt inte skall betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Vägverket
bestämmer.

5 kap.
2 § Den som har debiterats en avgift får begära omprövning av beslutet.
Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap. 6 och 8 §§ som tas ut i
samband med fordonsskatt samt avgift som avses i 2 kap. 12 § och som tas
ut i samband med saluvagnsskatt.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.
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