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utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:41) om TVavgift2
dels att 24 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 24 § skall utgå,
dels att i 6, 9, 10, 12–15, 17–21, 23, 25 och 27 §§ orden ”bolaget” och
”Bolaget” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”RIKAB”,
dels att nuvarande 1 och 2 §§ skall betecknas 2 a och 2 b §§,
dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 § skall sättas närmast före 2 a §,
dels att 2 a, 5, 7, 8, 11 och 29 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 och 2 §§, samt närmast före 1 och 2 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst
Finansiering
1 § Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som
är direkt anknuten till den skall finansieras med en TV-avgift enligt denna
lag under förutsättning dels att sändningstillstånd enligt 2 kap. 2 § första
stycket radio- och TV-lagen (1996:844) har meddelats den som bedriver
sändningsverksamheten, dels att tillståndet innehåller ett förbud mot att
sända reklam.
Sändningar av radio och TV som avses i första stycket och som är riktade
till Sverige skall vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om annan betalning än TV-avgiften.
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Definition
2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta
emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen
också kan användas för annat ändamål.
2 a § Den som innehar en TV-mottagare skall betala TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).
5 §3 Skyldighet att betala TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.
7 §4 TV-avgiften är 1 966 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra poster
om 499 kronor.
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas senast
sista vardagen före avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden
skall avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.
RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att TV-avgift
skall betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i första
och andra styckena, dels att avgiften inte skall aviseras enligt 10 §.
8 §5 Den som blir innehavare av en TV-mottagare och som är avgiftsskyldig för innehavet, skall senast 15 dagar därefter anmäla innehavet till
RIKAB.
Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV-mottagare
skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren till RIKAB före utgången
av kalendermånaden närmast efter överlåtelsen eller uthyrningen. Anmälan
skall innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten.
Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra
stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller
upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet.
11 §6 TV-avgift skall betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att
hans eller hennes avgiftspliktiga innehav har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB.
Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsdagen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom
tre månader från denna dag.
TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har upphört
enligt första eller andra stycket skall betalas tillbaka till den avgiftsskyldige
eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kr, betalas det dock inte tillbaka.
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29 §7 De avgiftsbelopp som RIKAB tar emot skall minst månadsvis föras
över till Riksgäldskontoret. Medlen skall omedelbart placeras på räntebärande räkning där.
RIKAB svarar för förvaltningen av medlen.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)
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