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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
dels att 6 kap. 18 §, 7 kap. 8 a §, 14 kap. 9 § och 20 kap. 9 § ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 8 b och 8 c §§, och närmast före 7 kap. 8 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.
18 §1 Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i vägtrafikregistret är
antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska 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 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen
(2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om
fordonsskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut
inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

7 kap.
8 a §2 För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt utom
vid tillfällig registrering enligt 21–23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker,
när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när
fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen
(2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 8 b § tas avgiften ut när
fordonet har registrerats i vägtrafikregistret som tävlingsfordon.
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Skyldig att betala avgift är den som i vägtrafikregistret är antecknad som
ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut.
Registreringsskyltar för tävlingsfordon
8 b § En registreringsskylt för ett fordon som har registrerats för användning som tävlingsfordon (tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende som Transportstyrelsen föreskriver.
8 c § Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 8 b § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska
vara försett med sådana.

14 kap.
9 §3 För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.
Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska därefter
årligen under december månad för det följande året betalas 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 ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap.
7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om
saluvagnskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska
avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut
inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

20 kap.
9 §4 Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige
enligt
1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009
av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av
gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från
lätta fordon, och
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2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011
av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnar
ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)
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